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Menuju
esempurnaan

Sebuah Panggilan
“Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti
Bapamu yang di sorga adalah sempurna” (Matius 5:48).

esus mengatakan ini ketika Ia
mengajarkan Kasih berhadapan
dengan berbagai peraturan yang
ada. Totalitas dalam mengasihi
dan bukan sebatas peraturan, itulah yang
diajarkan Yesus. Terutama jika peraturan
itu justru membebani manusia dan bukan
membebaskan
dan
menyelamatkan.
Akhirnya semua pengajaran Yesus itu
berakhir dengan sebuah ungkapan yang
sekaligus menjadi undangan untuk
menjadi sempurna seperti Bapa di sorga,
yakni Bapa kita semua.
Tampaknya undangan Yesus ini
tidak begitu mudah, karena menjadi
sempurna. Namun jika Yesus yang
mengatakannya, maka tentulah mungkin
untuk dilakukan oleh kita semua.
Undangan Yesus ini juga menjadi sebuah
panggilan bagi kita unutk menuju ke
kesempurnaan. Itulah tujuan hidup kita
dalam perjuangan di dunia ini, yakni
menjadi sempurna. Tentu hanya Bapa
yang sempurna, maka kita menuju ke
sana
untuk
menimba
dari
kesempurnaanNya. Kesempurnaan Bapa
menjadi gambaran dan tujuan kita bersama. Panggilan Yesus ini berarti pula
sebuah kerinduan dari Yesus, agar kita
semua memikirkan dan mulai bergerak
menuju
ke
kesempurnaan
itu.
Kesempurnaan itu dapat kita capai
melalui persatuan kita dengan Bapa
dalam kehidupan kekal.

Y

Bapa yang sempurna
Dengan jelas Yesus mengatakan
bahwa Bapa yang di sorga adalah
sempurna. Tentu saja Bapa adalah

sempurna karena semua berasal dari Bapa
dan semuanya adalah baik. Sumber segala
kebaikan dan hidup ada pada Bapa,
karena Dia sendirilah kebaikan dan
kehidupan itu. Oleh sebab itu dalam
Kisah Penciptaan dikatakakan bahwa
Allah melihat bahwa semua yang
diciptakanNya itu baik. Ketika Allah
menciptakan manusia, maka Allah
menegaskan bahwa manusia ini sungguh
sangat baik, berarti melebihi ciptaan
lainnya. Kekhasan manusia karena
manusia ditiupi oleh Allah dan Roh Allah
sendiri tinggal di dalam diri manusia.
Inilah yang menjadikan manusia sebagai
citra Allah dengan kemampuan akal budi
dan
kehendak
bebasnya
untuk
mendengarkan dan melakukan Kehendak
Allah yang menciptakannya.
Dengan Roh Allah itulah
manusia mempunyai keterarahan kepada
Allah, yang oleh Yesus dipanggil Bapa,
yang kemudian menjadi Bapa kita semua.
Karena kita semua berasal dari Bapa yang
sama, maka kita juga sedang berjalan
menuju kepada Bapa. Oleh sebab itu
sering dikatakan jika ada yang meninggal,
“pulang ke Rumah Bapa”. Sebenarnya
sudah menjadi jelas bagi kita semua
bahwa hidup kita ini berasal dari Bapa
dan akan kembali kepada Bapa. Dengan
mengambil bagian dalam hidup Bapa,
kita juga mengambil bagian dalam
kesempurnaanNya. Tentu saja kita bukan
Bapa, maka kesempurnaan kita bukanlah
kesempurnaan Bapa. Kesempurnaan Bapa
meliputi semuanya, jelas termasuk kita
sebagai manusia.
Bapa yang sempurna hanya bisa
mengasihi karena Bapa adalah Kasih itu

sendiri. Oleh sebab itulah dalam seluruh
kisah Kitab Suci kita bisa melihat
bagaimana Allah selalu tampil sebagai
Bapa yang baik hati dan penuh
belaskasih. Kesempurnaan Bapa itu
tampak ketika Ia selalu menjaga kita
semua manusia sebagai anak-anakNya
dari
malapetaka,
terutama
dari
kehancuran oleh setan. Manusia dengan
karunia yang diberikan oleh Allah Bapa
itu telah menyalahgunakannya dan ikut
suara setan yang merusak. Kejatuhan
manusia
ke
dalam
dosa
yang
mengakibatkan kematian adalah tindakan
manusia yang sangat menyedihkan hati
Bapa. Namun demikian Kasih dan
KesempurnaanNya itulah yang membuat
Bapa selalu ingin kita semua kembali
kepadaNya. Maka kita pun haruslah
membuka hati dan belajar menjadi
sempurna
seperti
Bapa,
dengan
mengalami kasih Bapa dan mengasihi
Bapa dengan sepenuh hati kita. Kita jelas
akan selamat, jika kita selalu berjalan
Bersama Bapa yang selalu ada bersama
kita dalam diri Yesus Kristus PuteraNya
dan saudara kita.
Roh Tuhan menyertai
Perjalanan
menuju
kesempurnaan dalam persatuan dengan
Bapa yang sempurna ada dalam
bimbingan Roh Kudus, yakni Roh Allah
sendiri.
Manusia
sungguh
diberi
kemampuan yang luar biasa, bukan hanya
dari segi intelektual, namun juga dari segi
ilahi. Dengan kebebasannya, manusia
terarah kepada Allah Bapa, karena
manusia berasal dari Bapa. Maka
Bersambung ke halaman 4,
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sebenarnya jika manusia menghidupi
panggilannya sebagai citra Allah dan
mengarah kepada Allah, itu justru letak
kebebasannya sebagai anak Allah.
Seringkali
manusia
menghadapi
pertentangan dan bahkan menjadi konflik
mengenai kebebasan sebagai manusia.
Terkadang manusia mengerti bahwa
kebebasan itu berarti bebas melakukan
apa saja sesuai dengan keinginan diri
sendiri. Sebenarnya dengan mengikuti
keinginan diri sendiri, manusia justru
tidak bebas lagi karena dia dikuasai oleh
keinginannya.
Dalam
kenyataan
keinginan
manusia,
yang
juga
mengandalkan
akal
budi
dan
kepandaiannya, menjadi semakin jauh
dari Tuhan. Bahkan terjadi pula, manusia
mulai menentang Allah sang Penciptanya
dan menyangkalnya. Ini mengingatkan
kita akan peristiwa jatuhnya manusia
pertama dalam dosa di Taman Firdaus,
karena ingin menyamai Allah. Tujuan
manusia menjadi sempurna bisa berubah
menjadi
hancur
karena
manusia
menyimpang ke jalan yang lain dan
mengikuti keinginannya sendiri yang
tidak berasal dari Tuhan. Itulah yang
menyebabkan kerusakan yang mengarah
ke kehancuran dunia sekarang ini.
Oleh sebab itulah Roh Kudus
selalu
mengingatkan
kita
dalam
peziarahan di dunia ini, dalam perjalanan
ini, supaya kita tidak tersesat dan selalu
kembali ke jalan panggilan kita sebagai
umat Allah. Bahkan dikatakan, bahwa
Roh lah yang berdoa bagi kita, siang dan
malam tiada henti-hentinya. Jika kita
masih saja berjalan mengikuti keinginan
sendiri, maka kita sudah mengambil
sebuah keputusan untuk mengikuti jalan
yang
berlawanan
dengan
Jalan
Kesempurnaan.
Berjuang menjadi sempurna
Perjuangan
untuk
menjadi
sempurna ini telah diawali oleh semua
saudara kita, yang sekarang telah
meninggal dunia. Banyak dari antara
mereka setia sampai akhir dan sekarang
telah berbahagia dalam Kerajaan Surga.
Mereka itulah saudara-saudari kita yang
sudah mencapai kesempurnaan, yang kita
sebuat sebagai para kudus. Mereka juga
seperti kita dan berasal dari tengah kita.

Sambungan dari halaman 3,

Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak
ada yang tidak mungkin, terutama dengan
bantuan Roh Allah sendiri.
Sebagian dari saudara kita yang
telah meninggal itu, sekarang ini masih
berjuang untuk memasuki kesempurnaan
dan hidup bersama Bapa dalam Kerajaan
Surga. Meraka adalah orang-orang yang
masih perlu kita doakan, karena mereka
semua adalah keluarga kita
sendiri. Pintu Surga akan
terbuka bagi mereka pada
Hari Kedatangan Kristus di
Akhir Jaman. Kita berdoa,
khususnya
pada
bulan
November
ini
untuk
memohon Kerahiman Allah
bagi mereka semua. Sekali
lagi, bagi Allah tidak ada
yang tidak mungkin. Namun
demikian kerjasama dengan
manusia sangat diperlukan.
Marilah kita terus
berjuang dan melangkah
bersama Roh Allah, supaya
kita dapat sampai pada
persatuan dengan Bapa dalam
kesempurnaanNya.
Tuhan
tidak menuntut banyak dari
kita, Tuhan hanya ingin kita
berjalan dengan setia di
JalanNya
dengan
mengikutiNya. Kita perlu
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konsisten dengan komitment hidup kita
sebagai pengikut Yesus, karena itulah
tandanya kita sungguh ingin menjadi
sempurna seperti Bapa di Surga. Mari
terus berjuang. Tuhan memberkati.
Rm. Johanes Juliwan Maslim, SCJ

Sapaan Akhir Tahun, 2017
Yang terkasih Umat Katolik Indonesia di Keuskupan Agung Toronto
Damai Kristus,
Perjalanan Tahun Liturgi 2017 ini akan berakhir pada hari Sabtu, 2 Desember 2017, yang akan ditandai
dengan Hari Raya Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam, pada hari Minggu, 26 November 2017, yang
bertepatan dengan Misa UKI di Minggu ke-empat dalam bulan. Selanjutnya kita akan memulai Tahun Liturgi baru
dalam Gereja dengan memulai Masa Advent pada Hari Minggu, 3 Desember 2017. Semua perayaan ini
mengingatkan kepada kita semua akan perjalanan waktu yang selalu berputar dan terasa cukup cepat. Oleh sebab
itulah kita semua diajak mengambil sejenak kesempatan untuk merenungkan semua yang telah terjadi selama ini
dan mempersiapkan semua yang akan dihadapi, walalupun belum semuanya sudah jelas.
Kita bersyukur akan berbagai kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2017 ini, bagi semua keluarga
UKI. Ini semua bisa terjadi dan terwujud karena ikut sertanya semua warga UKI dengan koordinasi Koordinator
UKI dan para Ketua Wilayah beserta pengurusnya. Keterlibatan ini sangatlah membantu dalam perjalanan UKI
sampai sekarang ini. Dalam bekerja bersama terkadang ada pula berbagai ketegangan dan kesalah-pahaman yang
terjadi. Kenyataan itu membuka mata kita semua bahwa memang kita masih perlu bekerja tidak hanya memakai
pikiran dan tenaga, namun juga hati. Kita berharap bahwa semua ini akan membantu kita semua menjadi lebih
dewasa dalam mengembangkan diri dan UKI tercinta ini.
Kita sadar bahwa UKI bukanlah organisasi atau badan pemerintahan, melainkan Gereja. Ini berarti
bahwa semua tugas kepemimpinan dilakukan dalam kebersamaan sebagai paguyuban dengan saling membantu.
Kita mengikuti Kepemimpinan Kristus, yakni pemimpin yang melayani dan siap memberikan dirinya atau
berkorban bagi semua dombaNya. Tentu saja Kepemimpinan seperti ini membutuhkan sebuah kesiap-sediaan yang
tulus.
Kita akan memasuki Masa Advent sebagai Masa Persiapan dalam merayakan Pesta Natal. Marilah kita
menjadikan Masa Persiapan ini sebagai masa untuk menata kembali diri kita masing-masing dan juga kebersamaan
kita dalam UKI. Dalam rangka persiapan Natal ini, kita akan mengadakan Rekoleksi sebagai bantuan untuk
menyiapkan hati dan diri kita bagi kedatangan Yesus di dalam diri kita masing-masing. Selain itu juga kita akan
mempersiapan Perayaan Ekaristi Natal dan kebersamaan kita yang akan melibatkan kita semua sebagai Keluarga
UKI. Marilah kita bersama saling membantu dalam persiapan dan pelaksanaannya.
Perayaan Natal akan berlanjut ke Perayaan Tutup Tahun 2017 dan memasuki Tahun 2018, yang menjadi
tahun harapan. Tentu saja Harapan menjadi satu dari tiga keutamaan kita: Iman-Harap-Cinta. Bersama dengan
kekuatan iman, kita akan memasuki Tahun 2018 yang memberikan harapan bagi perjalanan hidup kita. Bersama
dengan datangnya Tahun 2018 nanti, kita juga mempersiapakan pergantian Koordinator UKI, yang akan selesai
masa pengabdiannya. Oleh sebab itulah sangat diharapakan agar dari kita semua ada yang bersedia untuk
menyiapkan dirinya sebagai Koordinator UKI di masa tugas 2018-2021. Tentu kita semua bukan orang yang hebat,
pantas dan sempurna untuk sebuah pelayanan. Namun kita semua diberi kemampuan dan talenta oleh Tuhan yang
harus kita gunakan, bukan hanya untuk diri sendiri melainkan juga untuk melayani Tuhan dalam sesama kita. Inilah
saatnya kita memikirkan bersama masa depan UKI tercinta ini, karena memang ada di dalam tangan kita bersama.
Tentu dalam kebersamaan dan dengan kerja bersama-sama, perjalanan UKI ini dapat terus berlanjut.
Dalam rangka mempersiapkan pergantian Koordinator UKI ini, saya berharap agar masing-masing
Wilayah dan semua Kelompok yang ada di dalam UKI, ikut memikirkannya dan mencalonkan pribadi-pribadi yang
dipandang bisa mengemban tugas pelayanan ini. kita yakin dengan kemampuan yang dimiliki dan bantuan Rahmat
Tuhan, tugas perutusan ini dapat dilakukan. Sudah banyak saudari dan saudara kita yang telah menyediakan diri
mereka sebagai Koordinator UKI sebelumnya. Mereka juga bukanlah orang-orang hebat, namun mereka berusaha
memberikan yang terbaik bagi UKI dalam pelayanan mereka. Kita sungguh bersyukur atas mereka semua itu dan
kita akan meneruskan perjuangan mereka di masa sekarang dan selanjutnya. Saya berharap di bulan Desember ini
sudah ada nama para calon yang akan dipilih pada bulan Januari 2018 nanti.
Selamat memepersiapakan kedatangan Masa Advent, Masa Natal, Tahun Baru dan persiapan Pemilihan
Koordinator UKI yang baru. Mari kita melangkah bersama untuk memuliakan Nama Tuhan di dalam perjalanan
UKI ini. Terima kasih sekali untuk semua kerjasama dan pengorbanan yang terlah diberikan untuk perjalanan UKI
selama tahun 2017 ini, yang masih akan diselesaikan sampai akhir Tahun 2017 ini. Marilah kita tetap memberikan
yang terbaik bagi UKI tercinta ini.
Berkat Tuhan,
Rm. Johanes Juliwan Maslim, SCJ
Pamong UKI Toronto

“Kubersyukur atas KasihMu Tuhan

n” | UKI Senior’s Appreciation Day - 28 Oktober 2017
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“Kubersyukur atas KasihMu Tuhan” ...
Tiada waktu yang lebih membahagiakan selain berkumpul bersama
teman-teman yang sudah lama tak berjumpa, mengobrol, saling
bertanya tentang kesehatan, anak-anak, cucu-cucu, dan mengulang
kembali cerita-cerita lucu yang berkesan….. Itulah “reuni para
senior UKI” dalam UKI Seniors’ Appreciation Day yang kali ini
diadakan di St. Thomas More church, 28 Oct 2017. Sekitar 100
seniors UKI hadir hari itu, diawali dengan Misa Kudus pukul 11.30
oleh Pamong UKI, Romo Juliwan Maslim, SCJ.
Hadir pula dalam kesempatan kali ini : Fr. John Van Den Hengel,
SCJ yaitu Romo Superior Regional SCJ di Canada, bertempat
tinggal di Ottawa, sungguh sebuah kehormatan bagi kita beliau
dapat hadir di salah satu acara besar tahunan UKI. Fr. Willyans
Rapozo, SCJ yang pasti sudah kita kenal karena sosoknya yang
gempal dan murah senyum… Romo Paroki St. Thomas More.
Didampingi oleh Romo Juliwan (tanpa Romo Aegi yang sedang
mandi sinar matahari di tanah air Indonesia) mereka berdua juga
menikmati santapan siang yang disediakan Panitia, nasi putih,
gudeg, opor ayam, oseng-oseng tempe, serta krupuk dan sambal.
Berikut kami sajikan berbagai gaya para peserta acara UKI
Seniors’ Appreciation Day 2017 melalui bidikan kamera Lie Tjen,
Handy dan Sandy.
Rambut yang sudah memutih, kulit yang sudah berkerut,
berjalanpun pelan…. tak pernah berpikir untuk berlari…
mendengar dan berkata pun pelan dan sering diulang-ulang…. Usia
pasti bertambah seiring menurunnya kelincahan beraktifitas baik
fisik maupun pikiran… nah saat sekarang inilah para senior punya
semakin banyak waktu untuk berdoa mengucap syukur kepada Sang

Pemilik Kehidupan, juga mendoakan sanak keluarga, teman-teman,
dan dunia… Bersyukur Tuhan telah memberikan nafas hidup,
kalaupun mengalami sakit….artinya Tuhan kangen akan doa Opa,
Oma, Om dan Tante… Hidup kita adalah milik-Nya, Tuhan yang
menentukan kapan kita layak menghadap hadirat-Nya. Selama kita
diberi kesempatan hidup, banyak-banyaklah bersyukur, semakin
mendekatkan diri kepada-Nya, dan memohon kerahiman-Nya atas
kesalahan yang telah terjadi.
“Opa, Oma, Om dan Tante….di saat Anda berdoa, mohon doakan
juga: anak-anak muda yang meninggalkan gereja, yang menentang
aturan gereja, keluarga muda yang bercerai-berai, penyakit dan
kelaparan serta bencana alam yang terus melanda berbagai belahan
bumi, perselisihan, permusuhan, dan perang antar bangsa dan
negara, dan selalu doakan keutuhan, kerukunan dan kebersamaan
Keluarga besar UKI - Toronto dalam limpahan Kasih-Nya.”
Terima kasih atas kehadiran Opa, Oma, Om dan Tante. Terima
kasih pula kepada Paroki St. Thomas More, Romo Pamong Juliwan,
SCJ (yang turut bernyanyi bersama Bible Group Senior East, dan
berdansa Ga Mu Fa Mi Re bersama para volunteers), dan seluruh
volunteers yang membantu persiapan dan pelaksanaan acara ini.
Sampai berjumpa di acara Senior Day 2018!! Semoga Tuhan
memberkati.
Christine Budihardjo
Team Redaksi Berita UKI

2 01 7/N O. 3 05

Hidup

NOPEM BE R

HALAM AN

9

Kekal
Syahadat Iman Katolik
Kita semua dengan jelas mengakui dalam Syahadat Iman
kita bahwa ada Kehidupan Kekal. Kepercayaan ini
diucapkan di akhir Syahat Iman kita yang menunjukkan
bahwa memang seluruh rangkaian iman kepercayaan kita
ini menuju ke Hidup Kekal.

idup Kekal maksudnya Hidup
yang abadi untuk selamanya.
Hidup adalah milik Allah dan
Hidup yang kita terima
sekarang ini berasal dari Allah.
Oleh sebab itulah manusia tidak
mempunyai hak untuk merusak apalagi
menghancurkan kehidupan ini.
Dengan pengakuan iman itu pula
mau dikatakan bahwa Hidup yang
berasal dari Allah ini akan terus berlanjut
walaupun manusia akan meninggal.
Kematian manusia bukannya akhir dari
kehidupan, namun terjadi peralihan atau
perubahan hidup, dari hidup di dunia ke
hidup kekal di Surga atau Neraka. Surga
dan Neraka bukanlah tempat namun mau
menunjukkan situasi kehidupan manusia
sesudah kematiannya nanti, yang akan
kekal dan untuk selamanya. Surga adalah
situasi ketika manusia bersatu penuh
dengan Tuhan, karena ia percaya dan
hidup dengan setia dalam kepercayaannya
itu sampai mati. Maka mereka yang setia
ini akan memasuki Kerajaan Surga,
Hidup Kekal dalam kebahagiaan.
Sedangkan Neraka adalah situasi
terpisahnya manusia secara total dengan
Tuhan karena mereka tidak percaya dan
hidup mereka sudah menjauh dari Tuhan,
tidak mengakui Tuhan. Oleh sebab itu
ketika mereka meninggalkan dunia ini,
mereka memasuki Neraka. Menuju ke
Surga atau Neraka adalah pilihan dan
keputusan manusia sendiri melalui
tindakan hidupnya selama di dunia.

H

Belaskasih Allah
Akhir hidup manusia ditandai

| Oleh Rm Johanes Juliwan Maslim SCJ |

dengan kematiannya yang merupakan
saat Pengadilan Khusus bagi tiap orang,
karena pada saat itulah manusia akan
menuju Surga atau Neraka. Sementara itu
masih ada Pengadilan Akhir, ketika
Tuhan Yesus datang di akhir Jaman dan
semua orang yang masih hidup dan juga
yang sudah mati akan diadili secara
definitif.
Dalam kenyataan, tidak semua
manusia yang meninggal dalam keadaan
yang sungguh baik atau sungguh jahat.
Dalam hal inilah Belaskasih Tuhan akan
tampil dan menjadi nyata. Ketika kita
meninggal dalam kepercayaan kepada
Tuhan dan kita juga setia kepada Tuhan,
namun kita tidak selalu hidup baik dan
konsisten karena masih berbuat dosa.
Belaskasih Allah akan membawa semua
orang yang meninggal dalam situasi
belum sungguh bersatu dengan Tuhan ini
ke dalam Api Penyucian. Inilah situasi
manusia yang telah meninggal disucikan,
disiapkan untuk memasuki Kerjaan Surga
dan bukan Neraka. Oleh sebab itulah doa
kita semua sebagai
orang beriman sangat
diperlukan.
Pada
kedatangan
Tuhan
Yesus nanti dalam
Pengadilan
Terakhir,
maka mereka semua
yang masih disucikan
ini juga akan diadili
kembali
untuk
memasuki Surga.
Pengharapan
yang selalu ada

Sebagai orang beriman, kita
selalu percaya akan Penyelenggaran
Ilahi dan Belaskasih Tuhan yang pasti
akan
menyelamatkan
kita.
Inilah
kenyataan yang tidak pernah berubah dan
ini pula yang menjadi pengharapan kita
semua. Oleh sebab itulah kita perlu selalu
hidup dalam pengharapan ini.
Yang perlu pula diingat bahwa
Hidup Kekal ini sudah ada sejak kita
lahir di dunia dan terus kita persiapkan
sampai kita kembali kepada Sang
Pencipta kita. Oleh sebab itulah,
kehidupan kita selama di dunia ini, sikap
dan tindakan kita ikut membentuk diri
kita dan mengarahkan kita ke mana kita
sedang melangkah setelah kehidupan di
dunia ini. Kita harus selalu berjaga dan
mempersiapkan diri dengan bantuan
Tuhan untuk memasuki Kerajaan Surga.
Maka berusahalah selalu hidup sesuai
dengan panggilan dan iman kita kepada
Allah Tritunggal Mahakudus, sumber
kehidupan kita.□
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Kabar Berita
dari
MoTe...
Tante, om
dan
sahabat
semua,
Lama sekali
saya tidak
pernah
kontak dan
memberi
kabar
kepada para
sahabat
semua di Toronto. Saya dalam keadaan sehat dan baik.
Bertemu dengan dua pamong UKI yang sedang cuti kemarin,
Rm. Yuliwan dan Rm Aegi dan sempat ngobrol dan berbagi
pengalaman bersama.
Sekarang ini saya tinggal di biara scj di Teluk Betung dan
bertugas sebagai 'pamomong' para romo scj di wilayang
Lampung. Jadi tidak mempunyai keterikatan dengan tugas di
paroki. Saya sudah diistirahatkan, semoga hanya untuk
sementara dari tugas-tugas pelayanan di paroki. Maka selain
tugas pokok untuk konggregasi, saya juga banyak sekali
memberi retret kepada para suster dan frater. Dalam kaitan
dengan memberi retret ini, saya ingin berterima kasih
kepada kelompok the Golden. Ternyata bahan yang waktu itu
menjadi materi pertemuan kita tiap bulan waktu saya
sabatical itu menjadi bahan retret yang 'laris-manis' dan
sangat bermanfaat. Bahan yang dulu saya berikan kepada
the Golden sekarang ini menjadi bahan retret yang saya
perkaya isi dan refleksinya menjadi bahan retret untuk
seminggu penuh, dan juga untuk acara workshop untuk
waktu 4 hari.
Dari pengalaman memberi retret, yang saya beri judul
'Menjadi Lansia yang Bahagia" tinjauan dari segi
Spiritualitas sungguh sangat menjawab kebutuhan para
suster lansia. Terus terang banyak membuka pemikirian baru
dalam diri para peserta. Banyak suster yang takut
menghadapi kematian dan usia tua, sampai pada pengakuan
bahwa 'saya siap mati' bahkan hari ini pun bila terjadi.
Katakanlah bahwa banyak mereka yang bertobat dan
menghadapi kematian dengan penuh harapan. Salah satu
kunci sub-tema yang banyak kami bahas dan reaksinya luar
biasa adalah tema hari terakhir yang dilanjutkan dengan
sharing kelompok, yaitu "namamu dicatat di surga" Dan
inilah kebahagian seorang lansia.
Tahun ini saya mendapat kesempatan memberi retret dengan
tema ini sampai 7 kali retret yang durasinya 7 hari.
Kebanyakan para suster dalam retret tahunan mereka. Saya
banyak mendapat referensi dan kisah nyata dari mereka
yang menghadapi hidup yang sementara di dunia ini dari
banyak teman-teman langsung.

Ini sekedar berbagi pengalaman, saya hanya ingin
mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok the
golden, karena sabatical yang saya jalani tahu 2009-2010
kemarin membawa oleh-oleh untuk Indonesia untuk
menghadapi kehidupan kekalnya dengan penuh semangat
dan harapan dengan tema-tema yang kita jadikan bahan
pertemuan selama itu. Sekali lagi terima kasih atas doa dan
berkatnya. Semoga para the golden tidak lupa
mempersiapkan untuk menghadapi 'surga yang serba
sempurna' dengan penuh semangat dan harapan. Doa dan
berkatnya menyertai para lansia semua.□
1 Tesalonika 4:14
“Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan bangkit,
maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus
akan dikumpulkan Allah bersama-sama Dia”
Telah berpulang ke rumah Bapa di surga:
Bp. Tjien Jan Soei Jan Harris (usia 92 tahun)
Tutup usia di Toronto, 18 Oktober 2017
Istri: Souw Christien Nio Tina Harris
Anak / Menantu:
Sylvia Howe / Rod Howe
Henry Harris / Kelly Chu
Cucu-cucu / Cucu Menantu:
Christopher Howe / Samantha
Michael Howe
Hailey Harris

Ibu Christine Yolanda Tjioe Ay Tien

Tutup usia di Ungaran, Indonesia, 22 Oktober 2017
Suami: Tri Budiono
Anak / Menantu:
Yeni Lam / Herman Lam (Toronto)
Dhani Budiono / Juliana
Cucu:
Angelina Lam

Bp. Yosef Thomas Judono Hardianto Tjan Giok Tjhan
(85 tahun)
Tutup usia di Surabaya, 30 Oktober 2017

Istri: Agatha Maria Liem Sari Susanto
Anak / Menantu:
Kurniawan Hardianto / Ivonne Meryanti Wirawan
Fransiska Hardianto / Jitno Sutarno Kwee (Toronto)
Fanny Hardianto / Yulijanto
Cucu-cucu:
Moeve, Darren, Shannon, Sean, Jocelyne, dan Faith

Semoga Tuhan Maha Rahim memberikan keselamatan kekal dan damai di
surga,serta kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka.

