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ebuah keyakinan..
Tentu masih ada
yang ingat ungkapan,
“Habis
Gelap
terbitlah Terang”. Inilah
ungkapan yang digunakan
oleh RA. Kartini, tokoh
wanita
yang
menjadi
Pahlawan
Nasional
Indonesia. Dialah yang
memperjuangkan hak azasi
wanita dan emansipasi
wanita di Indonesia. Kartini
berusaha untuk melawan
kegelapan
dengan
keyakinan bahwa keadaan
akan berubah jika ada
perbaikan dalam kehidupan.
Perjuangan Kartini telah
membawa
buahnya
sekarang
ini,
sehingga
kegelapan hidup para wanita
Indonesia berubah menjadi
terang pengharapan baru.
Gambaran
ini
pulalah yang dapat kita
gunakan dalam merayakan
Paskah pada tahun ini.

S

Kristus, Sang Terang dunia
telah
mengusir
dan
mengalahkan
kegelapan
menjadi
terang.
Inilah
Perayaan
Paskah
yang
menjadi perayaan puncak
dalam iman Katolik. Tuhan
Yesus telah menyelamatkan
semua
manusia,
inilah
suasana baru dan kehidupan
baru, inilah terang baru.
Oleh sebab itulah, kita
sekarang
hidup
dalam
suasana keselamatan, dalam
terang kehidupan baru.
Kegelapan dosa
Di negara seperti
Canada ini, Musim Dingin
menjadi
pengalaman
tersendiri dan menarik.
Apalagi sudah dingin masih
disertai dengan aliran listrik
yang padam dan pemanas
rumah yang tidak bekerja.
Semua pengalaman itu
membawa kita pada sebuah
refleksi bahwa begitu gelap

dan tidak nyaman hidup
dalam suasana demikian.
Inilah gambaran yang bisa
kita pakai juga ketika kita
berada dalam kegelapan
hidup kita karena dosa.
Mungkin
secara
fisik,
semuanya serba kecukupan
dan tidak merasa menderita.
Namun demikian secara
rohani
dan
kedalaman
hidup, ada dimensi yang
kurang bahkan rusak yang
membuat
hidup
kita
sebenarnya tidak seimbang.
Dosa
merusak
keutuhan
hidup
kita
sehingga
pribadi
kita
menjadi ‘sakit’. Ketika
Yesus mengatakan kepada
para ahli Taurat dan para
pemuka agama, “siapa
diantara kamu yang tidak
berdosa,
silakan
melemparkan batu yang
pertama”. Ternyata tidak
satu pun dari semua yang
hadir itu melemparkan batu
Bersambung ke halaman 10,
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Asal dan Tujuan

ekan-rekan sekalian!
Pada
hari
Kamis
Putih
dibacakan kisah pembasuhan
kaki para murid (Yoh 13:1-15).
Tindakan ini dimengerti Petrus
sebagai ungkapan merendah dari
gurunya di hadapan para murid.
Yesus meluruskan pendapat Petrus
tadi sambil mengajarkan hal yang
lebih dalam lagi.
Hanya dalam Injil Yohanes sajalah
dikisahkan tindakan Yesus membasuh
kaki para murid. Memang orang biasa
membasuh kaki sendiri sebelum
masuk ke ruang perjamuan sebagai
ungkapan mau ikut pesta dengan
bersih. Hanya tamu yang amat
dihormati saja, misalnya seorang guru
atau orang yang dituakan, akan
dibasuh kakinya. Dan bila dilakukan,
akan dijalankan sebelum perjamuan
mulai. Hanya pelayan rumah sajalah
yang melakukan pembasuhan kaki
tetamu, bukan tuan rumah. Injil
Yohanes mengubah dan bahkan
membongkar peran-peran tadi.
Yesus sang Guru dan tuan rumah
itu kini membasuh kaki para
muridnya, para tamunya. Apakah
dengan demikian hendak disampaikan
ia menjalankan peran sebagai hamba,
hamba yang diutus dari atas sana, dari
Allah sendiri? Menarik. Ini bisa
menjadi
dasar
spiritualitas
pengabdian sang hamba yang
terungkap dalam syair-syair Ebed
Yahwe (Yes 42:1-4; 49:1-6; 50:4-11,
terutama 52:13-53:12). Tetapi tak
usah kita tergesa-gesa ke sana. Mari
kita amati lebih lanjut terlebih dahulu
peristiwa yang dikisahkan Yohanes.

R

Pembasuhan ini terjadi selama
perjamuan sendiri, bukan sebelum,
seperti lazim dilakukan orang. Tidak
biasa. Boleh jadi Yohanes memang
sengaja ingin menyampaikan hal-hal
yang
tidak
lazim
sehingga
pembacanya mulai memikir-mikirkan
apa gerangan maksudnya. Bila begitu,
pembasuhan kaki di sini boleh jadi
bukan ditampilkan sebagai tanda
memasuki perjamuan dengan kaki
bersih, atau ungkapan pengabdian
serta
kerendahan
hati
yang
membasuh,
melainkan
guna
menandai hal lain. Apa itu? Baiklah
didekati kekhususan Yohanes dalam
mengisahkan
kejadian-kejadian
terakhir dalam hidup Yesus.
Yohanes menceritakan hari-hari
terakhir Yesus dengan cara yang agak
berbeda dengan ketiga Injil lainnya.
Dalam Injil Markus, Matius dan
Lukas,
kedatangan
Yesus
ke
Yerusalem mengawali peristiwaperistiwa yang membawaNya masuk
ke dalam penderitaan, kematian dan
kebangkitanNya nanti, termasuk di
dalamnya
perjamuan
Paskah.
Yohanes lain. Kedatangan Yesus ke
Yerusalem dan pembersihan Bait
Allah dipisahkan dari peristiwa salib
dan kebangkitan. Bagi Yohanes,
serangkaian kejadian yang berakhir
dengan kebangkitan itu justru berawal
pada perjamuan malam terakhir.
Berbeda juga dengan ketiga Injil
lainnya, perjamuan ini bukan
perjamuan
Paskah,
melainkan
perjamuan malam yang diadakannya
sebelum Paskah. Bagi Yohanes,
Paskah yang baru akan terjadi dalam

Oleh Prof. A. Gianto, SJ

ujud pengorbanan Yesus di salib.
Ditekankan oleh Yohanes bahwa
Yesus sungguh menyadari dirinya
“datang dari Allah dan akan kembali
kepada Allah” (ay. 3). Karena itu
mereka yang mengenalNya akan
mengenali Yang Ilahi dari dekat. Ini
semua diajarkan Yesus kepada para
murid terdekat pada perjamuan
malam terakhir itu dengan membasuh
kaki mereka. Dia yang sadar berasal
dari Allah dan sedang kembali
menuju
kepadaNya
ingin
menunjukkan bahwa orang-orang
terdekat itu sedemikian berharga,
sedemikian terhormat.
Lebih dari itu, ia ingin berbagi
“asal dan tujuan” – dari siapa dan
menuju ke siapa – dengan orangorang yang paling dekat ini. Inilah
yang dimaksud dengan mengasihi
“sampai pada kesudahannya” (ay. 1).
Tidak setengah-setengah melainkan
sampai saat tujuan kedatanganNya
terlaksana, yakni membawa manusia
ke dekat Allah, pengasal terang dan
kehidupan sendiri. Berbagi asal dan
tujuan
itu
cara
Yohanes
mengutarakan bagaimana Yesus
berbagi kehidupan seutuh-utuhnya
dengan
pengikut-pengikutNya.
Sekaligus terasa ada ajakan bahwa
mengikuti Yesus bukan sekadar
menyertaiNya sebentar-sebentar, dari
sini sampai situ, melainkan dari awal
hingga akhir. Justru dengan demikian
manusia akan menjadi manusia
sempurna.
Petrus terheran-heran dan tak bisa
menerima
gurunya
membasuh
kakinya. Murid yang serba spontan
Bersambung ke halaman 8,
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Catatan dari Buku Harian Seorang Nenek
Apa Yang Utama Dalam Hidup Kita?
ada pertemuan Pendalaman Iman yang baru lalu, Pastor
Pembimbing bertanya : " Apa yang utama dalam hidup
kita ? "
Apa ya kiranya ? Aku memang termasuk seorang "telmi" orang
yang suka telat mikir ! Jadi pada waktu itu aku tidak langsung
menjawab. Ada teman yang menjawab : " Yang utama dalam
hidup saya yaitu Bertemu dengan Tuhan . . . "
Ada teman lain yang mengatakan : " Surrender to God " Bagi
teman yang kesehatannya kurang baik, tidak heran dia
menjawab : " Jangan banyak mengeluh. "
Bacaan yang menunjang pertanyaan di atas yaitu : Matius 6 :
33 - 34.
Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah
kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Walaupun tidak terus menerus pertanyaan Pastor ada di
kepalaku, tetapi kadang-kadang muncul kembali dan keesokan
harinya, ketika aku membuka catatan "Our Daily Prayer" tibatiba mataku membaca :
" Lord, grant that I may see Thee more clearly, love Thee
more dearly, follow Thee more nearly. Day by day . . . Day
by day . . . " ( Spiritual Exercises 104 ).
Nah, inilah jawaban yang ingin kusampaikan kepada Pastor :
Ya Tuhan, izinkanlah aku lebih mengenal wajah-Mu, agar
aku lebih mengerti, apa yang Kau-inginkan dalam hidupku; Ya
Tuhan, izinkanlah aku mengasihi Dikau lebih mesra, agar
aku dapat lebih tulus membalas kasih-Mu; Ya Tuhan,
izinkanlah aku mengikut Dikau lebih dekat, agar aku dapat
lebih menyatu dengan-Mu! Hari demi hari . . Hari demi hari . □

P

[Catatan dari Buku Harian seorang Nenek]

Walk With Me
My Jesus, my Friend, walk with me today.
Hand in hand, guide me to learn and to know what is good.
Arm in arm, help me to grow in my faith and in love for others.
Side by side, stay by me to protect me and show me Your ways.
Heart to heart, help me to pray . . . and to be all that you want
me to be.
Thank you, Jesus, for the special love You have for me.
Amen.

Never Too Old To Learn
ada suatu hari datang Cucu # 3 berkunjung ke tempat kami
bersama adiknya. Wajahnya bersih; alisnya rapih
melengkung. Kutanyakan : "Tia, alismu bagus sekali;
dicabut memakai pincet (tweezers) ? "
" Bukan, Oma ! Pakai benang !"
" Benang ? Bagaimana caranya? Membentuk alis pakai benang ?

P

Coba, contohin; Oma pingin lihat! Panggil adikmu.".( Shanti
yaitu Cucu # 4 ).
"Shanti, Shanti !! Oma punya masking tape / tape seperti kertas,
bisa dirobek? Dan benang ? "
" Ya, masking tape ada di dapur di laci paling atas; benang ada
di meja tulis ! Shanti, kamu boleh jadi model sebentar. Oma
pingin tahu, pingin melihat bagaimana caranya mencabut bulu
alis memakai benang."
Tia menyuruh adiknya duduk di kursi meja makan; kepala
Shanti bersandar pada sandaran kursi; kepala agak mendongak
ke atas. Kemudian Tia meletakkan masking tape dua potong,
kira-kira 3 cm untuk menutupi bagian alis yang tidak akan
dicabut bulunya. Sementara itu Tia telah membuat lingkaran
dari benang jahit kira-kira dengan garis tengah 25 cm. Dengan
kedua tangannya; menggerakkan lingkaran benang dengan
telunjuk dan ibu jari, untuk mengangkat/menjepit bulu-bulu alis
yang tidak tertutup masking tape! Dengan cekatan, Tia berkalikali menggerakkan lingkaran benang tersebut!
" Shanti, sakit nggak ?"
" Nggak, Oma, cuma sakit sedikit sekali !"
Aku tak akan percaya, kalau tidak melihat sendiri hasilnya !
Dengan kagum aku bertanya : "Kamu belajar dari mana, Tia ?"
" Dari You-Tube, Oma ! Ini namanya THREADING. "
Memang, ketika jalan-jalan di Mall, aku pernah membaca
"THREADING". Kukira itu tukang mereparasi pakaian atau
sweater ( rajutan ); pokoknya sesuatu yang ada hubungannya
dengan thread / benang ! □
[Catatan dari Buku Harian seorang Nenek]

DOA.
Tuhan, berilah kami rahmat-Mu, agar melalui hal-hal kecil
yang kami lakukan dengan penuh kasih, hidup kami menjadi
semakin berguna bagi sesama. Amin.
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Katekese tentang
engakuan Dosa

nak-anakku,
begitu
kalian
mendapati setitik noda dalam
jiwamu, berbuatlah seperti seorang
yang memiliki sebuah bola kristal
yang indah, yang disimpannya dengan
sangat cermat. Begitu ia mendapati bola
kristalnya terkotori oleh setitik debu saja,
segera ia akan menyekanya dengan
sepon, sehingga bola kristalnya tetap
bersih dan cemerlang. Demikianlah,
begitu kalian mendapati setitik noda
dalam jiwamu, kuduskan dirimu dengan
air suci, lakukan salah satu dari perbuatan
-perbuatan kebajikan sebagai silih atas
dosa-dosamu: amal, sembah sujud di
hadapan Sakramen Mahakudus, ikut
ambil bagian dalam Misa. Anak-anakku,
sama seperti seorang yang menderita
penyakit ringan; ia tidak perlu pergi ke
dokter, ia dapat mengobati dirinya sendiri
tanpa bantuan dokter. Jika ia pening, ia
hanya perlu tidur; jika ia lapar, ia hanya
perlu makan. Tetapi, jika penyakitnya
parah, jika lukanya berbahaya, haruslah ia
pergi ke dokter; setelah ke dokter, ia
harus minum obat. Demikian juga, ketika
kita jatuh ke dalam dosa berat, kita harus
minta pertolongan dokter, yaitu imam;
dan obatnya adalah pengakuan dosa.

A

Anak-anakku, kita tidak akan pernah
dapat memahami kebaikan Allah kepada
kita dengan menetapkan Sakramen
Pengakuan Dosa yang luar biasa itu.
Andai saja kita beroleh kesempatan untuk
memohon sesuatu kepada Kristus, tidak
akan pernah terpikirkan oleh kita untuk
memohonnya. Tetapi, Ia mengenal
kerapuhan dan kelabilan kita dalam
melakukan yang baik, dan terdorong oleh
belas kasihan-Nya kepada kita, Ia
melakukan sesuatu yang tak akan pernah
berani kita memohonnya. Jika seseorang
mengatakan kepada jiwa-jiwa sesat yang
malang yang telah berada begitu lama di
neraka, “Kami akan menempatkan
seorang imam di pintu gerbang neraka:

oleh: St. Yohanes Maria Vianney

mereka semua yang ingin mengakukan
dosanya harap keluar,” apakah kalian
pikir, anak-anakku, masih ada jiwa yang
tetap tinggal di sana? Jiwa yang paling
berdosa pun tidak akan segan-segan
mengakukan dosa-dosanya, bahkan jika
harus mengakukannya di hadapan seluruh
dunia. Oh, betapa neraka akan segera
menjadi gurun, dan betapa surga akan
dipenuhi jiwa-jiwa! Nah, kita punya
waktu dan sarana, yang tidak dimiliki
oleh jiwa-jiwa sesat yang malang itu. Dan
aku yakin bahwa jiwa-jiwa malang itu
berseru-seru di neraka, “O, imam
terkutuk! jika saja aku tak pernah
mengenalmu, aku tidak akan merasa
begitu bersalah!”
Sungguh suatu pikiran yang indah, anakanakku, bahwa kita memiliki sakramen
yang menyembuhkan luka-luka jiwa kita!
Namun demikian, kita patut menerimanya
dengan sikap yang pantas. Jika tidak, kita
malah akan membuat luka-luka baru di
atas luka-luka lama. Bagaimana pendapat
kalian tentang seseorang yang tubuhnya
penuh luka-luka dan diberi nasehat untuk
pergi ke rumah sakit serta memeriksakan
diri
kepada
dokter?
Dokter
menyembuhkan luka-lukanya dengan
obat. Tetapi, lihat! orang itu mengambil
pisaunya, menghujam-hujamkannya ke
tubuhnya hingga keadaannya lebih buruk
dari sebelumnya. Nah, itulah yang sering
kalian lakukan setelah meninggalkan
kamar pengakuan.
Anak-anakku,
sebagian
orang
mengakukan dosanya dengan tidak
pantas, yaitu dengan tidak memberikan
perhatian sama sekali. Orang-orang ini
mengatakan, “Saya tidak tahu apa yang
yang salah dengan saya: …” Mereka
tersiksa, tetapi mereka tidak tahu
mengapa. Mereka tidak memiliki
kelincahan yang membawa orang datang
langsung kepada Allah yang baik; mereka

menanggung sesuatu yang berat dan
melelahkan dalam diri mereka yang
membuat mereka kehabisan tenaga. Anak
-anakku, hal itu disebabkan karena dosadosa yang masih tinggal, seringkali
bahkan
dosa-dosa
ringan,
yang
kepadanya orang masih memiliki
kelekatan. Ada sebagian orang yang,
sungguh, senang menceritakan segalagalanya, tetapi mereka tidak menyesal;
dan mereka langsung menyambut
Komuni Kudus. Dengan demikian Tubuh
Kristus dicemarkan! Mereka datang ke
Meja Perjamuan dengan kelesuan yang
demikian. Mereka mengatakan, “Tetapi,
saya memaafkan diri saya sendiri atas
semua dosa-dosa saya itu … Saya tidak
tahu apa yang salah pada diri saya.” Ada
bahaya menyambut Komuni dengan tidak
pantas, dan mereka hampir-hampir tidak
menyadarinya!
Anak-anakku, sebagian lagi orang
mencemarkan
sakramen-sakramen
dengan cara lain. Mereka telah
menyembunyikan dosa berat selama
sepuluh tahun, selama dua puluh tahun.
Mereka selalu gelisah; dosa-dosa mereka
selalu terbayang dalam ingatan mereka;
mereka selalu berpikir untuk mengakukan
dosa mereka itu, dan selalu pula mereka
menundanya; itulah neraka. Ketika orangorang ini merasa demikian, mereka akan
minta pengakuan dosa umum, dan mereka
akan mengatakan dosa-dosa mereka
seolah-olah
mereka
baru
saja
melakukannya: mereka tidak mengaku
bahwa mereka telah menyembunyikannya
selama sepuluh tahun - dua puluh tahun.
Suatu pengakuan dosa yang sungguh
tidak pantas! Di samping itu, seharusnya
mereka mengatakan bahwa mereka telah
melalaikan praktek iman mereka, bahwa
mereka tidak lagi merasakan sukacita
yang dulu mereka rasakan dalam
melayani Allah yang baik.
Bersambung ke halaman 8,

PELANTIKAN PENGURUS UKI WILAYAH EAST DAN WEST,
BENDAHARA DAN PELAKSANA LITURGI, Periode 2016-2019

epatnya pada perayaan Misa Minggu Prapaska V, pada
tanggal 13 Maret 2016, bertempat di St. Anselm’s Church
telah dilantik Pengurus UKI Wilayah East dan West,
Bendahara dan Pelaksana Liturgi periode 2016-2019.
Mereka yang telah ditunjuk sebagai Pengurus baru dipersilahkan
maju ke depan dan sebelum janji pengurus diucapkan, Romo
Johanes Juliwan Maslim SCJ sebagai Romo Pamong UKI
memohon pada mereka untuk berlutut, dan menanyakan sekali
lagi apakah mereka bersedia menerima dan melaksanakan tugas
mulia ini dengan ikhlas hati? Semua calon menjawab dengan
ketegasan dan ketulusan hati, “Ya, saya bersedia”. Kemudian
Romo Juliwan melanjutkan dengan permintaan kepada para
pengurus baru untuk mengucapkan janji kesediaan dan kesetiaan
di hadapan Allah dan seluruh umat yang hadir di Gereja ini. □

T

JANJI PENGURUS
Di hadapan Allah serta seluruh umat, saya berjanji dengan
tulus hati, akan menunaikan tugas saya sebagai Ketua Wilayah
dan Seksi East dan West, Bendahara, Pelaksana Liturgi, selaras
dengan kemampuan yang ada pada saya, yang telah saya terima
dari Tuhan.
Saya akan menyumbangkan waktu dan tenaga saya, demi
kesejahteraan dan perkembangan umat Allah di sini. Karena
itu, saya akan menjalankan tugas saya dengan penuh tanggung
jawab.
Dan kiranya Allah akan mendampingi saya, dalam menjalankan
tugas dan jabatan mulia dan suci ini.
Amin.

Pengurus UKI Wilayah East

Pengurus UKI Wilayah East
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Adrianus Sofian Suhadi, Jeffrey Susilo, Lusia Lie, Harty-Doyle.

erima Kasih, sebuah kata yang mempunyai sejuta makna
ketika diucapkan. Demikian pula pada kesempatan ini
seluruh warga Umat Katolik Indonesia di Toronto dan
sekitarnya mengucapkan Terima Kasih kepada seluruh
Pengurus UKI Wilayah East dan West yang baru saja selesai
masa jabatan 2013-2016:

T

Janto Solichin, Bendahara Adrianus Sofjan Suhadi,
Ketua Wilayah East Jeffrey Susilo, Seksi Liturgi Esther
Kurniadi, Seksi Bina Iman Lusia Lie, Seksi Sosial Selvie
Widjaja, Seksi Rumah Tangga Harty Doyle, Usher
Ben Dijong, Ketua Wilayah West
Raymond Wirahardja, Seksi Liturgi Maya Adisuria,
Perayaan Misa Minggu Prapaska V, 13 Maret 2016

Seksi Bina Iman Lucas Noegroho, Seksi Sosial Ribkah
Mesach, Seksi Rumah Tangga Joyo Sudardi, Usher
Terima Kasih karena Anda telah menyisihkan waktu dari
kesibukan keluarga dan pekerjaan, dengan sukarela memberikan
tenaga untuk mengkoordinir setiap acara UKI, tak lelah
mengajak teman-teman untuk aktif dan hadir di setiap acara,
mengunjungi para seniors terutama yang sakit dan di nursing
homes…. Semuanya adalah wujud KASIH yang Anda berikan
bagi seluruh warga UKI – Toronto dan sekitarnya, yang juga
merupakan harapan Pope Francis, “Semoga gereja akan selalu
menjadi sumber belaskasih dan cinta, dimana setiap insan
selalu diterima, dicintai, dan diampuni…”
Terima Kasih teman-teman pengurus UKI 2013-2016!
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Sambungan dari halaman 3,

ini melihat gurunya melakukan
tindakan merendah. Hanya itulah
yang dilihatnya. Ia terlalu berakar
dalam kerohaniannya sendiri. Yang
hendak diberikan Yesus ialah sesuatu
yang baru yang belum berkembang
dalam diri para pengikutNya, bahkan
yang paling dekat seperti Petrus
sendiri. Yesus mengatakan bahwa
kelak ia akan mengerti walaupun kini
belum menangkapnya (ay. 6-7).
Petrus belum puas dan bersikeras
menolak dibasuh kakinya oleh
gurunya itu. Mari kita dengar
penjelasan Yesus sendiri kepada
Petrus dan kepada siapa saja yang
merasa seperti Petrus di hadapan
Yesus sore ini.
Yesus menjelaskan, “Jikalau aku
tidak membasuh engkau, engkau
tidak mendapat bagian dalam
aku.” (ay. 8). Dia yang sadar bahwa
“asal dan tujuan”-Nya ialah Allah
sendiri itu (ay. 3) kini hendak berbagi
kehidupan dengan para murid! Bila
asal dan akhir itu Allah sendiri,
tentunya yang dimaksud ialah Allah
sumber terang, sumber kehidupan.
Utusannya datang ke dunia yang
masih berada dalam ancaman kuasa
gelap untuk membawa kembali orang
-orang yang dekat padanya kembali
ke sumber terang, kepada Allah, ke
sumber kehidupan sendiri. Bila bisa
dipakai istilah dalam budaya rohani
Nusantara, maka berbagi “sangkan
paran” kehidupan yang dilakukan
Yesus menjadi jalan keselamatan bagi
manusia.
Yesus juga menegaskan bahwa
pembasuhan kaki dengan makna
seperti di atas itu disampaikan
sebagai teladan bagi para murid, agar
mereka berbuat seperti itu satu sama
lain (ay. 15), dengan maksud saling
berbagi pengertian “dari mana dan ke
mananya hidup ini”, pengertian yang
sudah mulai diterima dari perjumpaan
dengan sang Guru kehidupan tadi.
Inilah bekal kehidupan orang-orang
yang percaya bahwa Yesus itu datang

dari Allah dan pulang kepadaNya
setelah berhasil memperkenalkan
siapa Allah itu sesungguhnya. Bila
demikian, rasa-rasanya memang ada
sesuatu yang lebih dalam yang
hendak dicapai dengan sikap saling
melayani.
Boleh dikatakan, saat itulah lahir
kumpulan orang yang hidup berbekal
sikap Yesus yang menganggap
sesama sedemikian berharga sehingga
pantas dilayani dan dihormati. Inilah
Gereja dalam ujudnya yang paling
rohani, paling spiritual. Dalam arti
inilah Gereja berbagi “asal dan
tujuan” dengan Yesus sendiri.
Kehidupan Gereja yang berpusat pada
ekaristi baru bisa utuh bila dihidupi
oleh bekal yang diberikan Yesus tadi.
Hanya dengan cara itu Gereja akan
tetap memiliki integritas. Memang
kaum beriman masih berada di dunia,
masih
berada
dalam
kancah
pergulatan dengan kekuatan-kekuatan
gelap, tetapi arahnya jelas, ke asal
dan tujuan tadi: ke sumber terang
sendiri bersama dengan dia yang
diutus olehNya.
Karena itu tak perlu heran bila
para murid tidak semuanya bersih.
Yesus berkata dalam ay. 11 “Tidak
semua kamu bersih.” Kata-kata itu
tak usah ditangkap sebagai celaan
atau peringatan melainkan sebagai
pengakuan
bahwa
masih
ada
kekuatan-kekuatan gelap yang dapat
menyesatkan orang yang berkehendak
baik
sekalipun.
Kekuatan
ini
menghalangi orang untuk melihat dan
mendalami “dari mana dan ke
mananya” hidup ini. Tetapi nanti
pada saat ia kembali kepada Allah,
kekuatan ilahi akan tampil dengan
kebesarannya dan saat itu jelas
kekuatan-kekuatan gelap tidak lagi
menguasai meskipun tetap dapat
menyakitkan. Penderitaan tidak akan
memporakporandakan
kumpulan
orang-orang
yang
percaya
kepadaNya.
Malah
menguatkan
harapan. Inilah yang diajarkan pada
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hari ini.
Salam hangat,
A. Gianto

Sambungan dari halaman 5,

Anak-anakku, kita mengambil resiko
lagi mencemarkan sakramen jika kita
mengambil kesempatan ketika ada
suara dalam kamar pengakuan yang
menyuruh kita mengakukan cepatcepat
dosa-dosa
yang
paling
menyakitkan kita. Kita menenangkan
diri kita sendiri dengan mengatakan,
“Aku sudah mengakukan dosadosaku sepantasnya; tidak baik jika
Bapa
Pengakuan
tidak
mendengarnya.” Jauh lebih tidak
baik kalian yang bertindak licik! Di
lain waktu kita berbicara dengan
cepat, menggunakan kesempatan
ketika imam tidak terlalu menyimak
dengan baik sehingga dosa-dosa
berat terlewati. Ambil contoh sebuah
rumah yang telah lama dalam
keadaan sangat kotor dan terabaikan
- sia-sialah membersihkannya, akan
selalu muncul bau busuk dari sana.
Demikian juga halnya dengan jiwa
kita setelah pengakuan; dibutuhkan
airmata untuk memurnikannya. Anak
-anakku, kita harus mohon dengan
sangat semangat sesal dan tobat.
Setelah pengakuan dosa, selayaknya
kita menanamkan suatu duri dalam
hati kita dan tak pernah melupakan
dosa-dosa kita itu. Kita patut
melakukan seperti yang dilakukan
malaikat kepada St. Fransiskus dari
Asisi; malaikat menancapkan lima
paku padanya, yang tak pernah
dicabut kembali.
sumber : “Catechism on Confession by Saint John Vianney”;
www.catholic-forum.com
Diperkenankan mengutip / menyebarluaskan artikel di atas
dengan mencantumkan:
“diterjemahkan oleh YESAYA:
www.indocell.net/yesaya”
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Bahagia ...
By Pope Francis | Alihbahasa oleh Romo Ignatius Ismartono SJ

ngkau mungkin memiliki
kekurangan, merasa gelisah
dan kadangkala hidup tak
tenteram, namun jangan lupa
hidupmu adalah sebuah proyek
terbesar di dunia ini. Hanya engkau
yang sanggup menjaga agar tidak
merosot.
Ada banyak orang membutuhkanmu,
mengagumimu dan mencintaimu.
Aku ingin mengingatkanmu
bahwa menjadi bahagia bukan berarti
memiliki langit tanpa badai, atau jalan
tanpa musibah, atau bekerja tanpa
merasa letih, ataupun hubungan tanpa
kekecewaan.
Menjadi bahagia adalah mencari
kekuatan untuk memaafkan, mencari
harapan dalam perjuangan, mencari
rasa aman di saat ketakutan, mencari
kasih di saat perselisihan.
Menjadi bahagia bukan hanya
menyimpan senyum, tetapi juga
mengolah kesedihan.
Bukan hanya mengenang
kejayaan, melainkan juga belajar dari
kegagalan.
Bukan hanya bergembira
karena menerima tepuk tangan meriah,
tetapi juga bergembira meskipun tak
ternama.
Menjadi
bahagia
adalah
mengakui bahwa hidup ini berharga,
meskipun banyak tantangan, salah
paham dan saat-saat krisis.
Menjadi bahagia bukanlah
sebuah takdir, yang tak terelakkan,
melainkan sebuah kemenangan bagi
mereka yang mampu menyongsongnya
dengan menjadi diri sendiri.

“E

Menjadi bahagia berarti berhenti
memandang diri sebagai korban dari
berbagai masalah, melainkan menjadi
pelaku dalam sejarah itu sendiri.
Bukan hanya menyeberangi
padang gurun yang berada di luar diri

kita, tapi lebih dari pada itu, mampu
mencari mata air dalam kekeringan
batin kita.
Menjadi
bahagia
adalah
mengucap syukur setiap pagi atas
mukjizat kehidupan.
Menjadi
bahagia
bukan
merasa takut atas perasaan kita.
Melainkan bagaimana membawa diri
kita. Untuk menanggungnya dengan
berani ketika diri kita ditolak.
Untuk memiliki rasa mantab
ketika dikritik, meskipun kritik itu tidak
adil.
Dengan mencium anak-anak,
merawat orang tua, menciptakan saatsaat indah bersama sahabat-sahabat,
meskipun mereka pernah menyakiti
kita.
Menjadi
bahagia
berarti
membiarkan hidup anak yang bebas,
bahagia dan sederhana yang ada
dalam diri kita; memiliki kedewasaan
untuk mengaku "Saya Salah", &
memiliki keberanian untuk berkata
"Maafkan Saya"....
Memiliki kepekaan untuk
mengutarakan "Aku membutuhkan
kamu" ; memiliki kemampuan untuk
berkata "Aku....
Dengan demikian hidupmu

menjadi sebuah taman yang penuh
dengan kesempatan untuk menjadi
bahagia.
Di musim semi-mu, jadilah
pecinta keriangan. Di musim dinginmu,
jadilah
seorang
sahabat
kebijaksanaan.
Dan ketika engkau melakukan
kesalahan, mulailah lagi dari awal.
Dengan demikian engkau akan lebih
bersemangat
dalam
menjalankan
kehidupan.
Dan engkau akan mengerti
bahwa kebahagiaan bukan berarti
memiliki kehidupan yang sempurna,
melainkan menggunakan airmata untuk
menyirami toleransi, menggunakan
kehilangan untuk lebih memantabkan
kesabaran, kegagalan untuk mengukir
ketenangan hati, penderitaan untuk
dijadikan
landasaan
kenikmatan,
kesulitan untuk membuka jendela
kecerdasan.
Jangan menyerah... Jangan
berhenti mengasihi orang orang yang
engkau cintai..... Jangan menyerah
untuk menjadi bahagia karena
kehidupan adalah sebuah pertunjukan
yang menakjubkan.
Dan engkau adalah seorang
manusia yang luarbiasa!" □
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kepada wanita yang dituduh berbuat
zinah
itu.
Dengan
perkataan
sederhana itu, Yesus membuka mata
semua orang bahwa mereka semua
adalah pendosa. Jelaslah bahwa
mereka dalam kisah itu juga termasuk
kita semua sekarang ini. Kedosaan itu
telah membuat kita semua menjadi
sakit dan semakin ingin berbuat dosa
lagi dan berbuat kejahatan lagi kepada
sesama kita. Maka sebenarnya dosa
sedang
mengadu-domba
dan
menghancurkan manusia.
Inilah kegelapan dosa yang
ingin menghancurkan manusia secara
perlahan namun pasti. Sebenarnya
manusia tidak ingin hidup di dalam
kegelapan, apalagi kegelapan dosa.
Sudah banyak pengalaman hidup kita
yang
menunjukkan
betapa
menderitanya kita hidup dalam
kegelapan, apalagi itu kegelapan
dosa. Namun demikian, mengapa
banyak orang masih tetap saja tinggal
di dalam kegelapan itu? Karena
banyak orang ingin menikmati
kenyamanan hidup duniawi dan
keinginan daging yang memang
membuat manusia senang dan terbuai.
Namun semuanya akan membawa
manusia menuju kehancuran dan
kematian kekal.
Terang yang mengalahkan
Situasi
manusia
yang
menderita
itu
membutuhkan
penyembuhan dan jalannya menuju
kehancuran
itu
membutuhkan
penyelamat. Seperti datangnya musim
semi dan panas dinantikan semua
orang, demikian pulalah kedatangan
keselamatan. Terang yang datang
mengalahkan
kegelapan
dan
membuka tabir yang menutup
manusia. Terang itu mengoyak
selubung
yang
menutup
dan
mengurung diri manusia selama ini.
Dengan demikian manusia diterangi
dan disinari sehingga menjadi hangat
dan segar kembali. Pribadi manusia
menjadi kelihatan dan semakin jelas

dengan keutuhannya.
Terang yang adalah Yesus
Kristus, telah berhasil mengalahkan
kegelapan maut dan kematian kekal.
Kristus Sang Terang telah menerangi
dunia sehingga kita semua yang
tinggal di dalamnya mengalami
kehangatan dan suasana bahagia.
Jelaslah bahwa tindakan Yesus yang
membawa
terang
ini
untuk
menyelamatkan
manusia
dan
membawa manusia kembali kepada
identitasnya yang semula, yakni
sebagai anak Allah. Yesus berperan
sebagai saudara kita, yang sungguh
berbelaskasih kepada kita semua,
yang adalah saudaraNya. Kenyataan
ini membuka mata kita lebih lebar
bahwa kita semua adalah satu
keluarga, yakni Keluarga Allah. Oleh
sebab itulah Allah Bapa, yang adalah
Bapa kita semua menginginkan kita
semua kembali ke rumah kita yang
satu, yakni kehidupan kekal.
Kemenangan Sang Terang
inilah yang kita rayakan dalam
Perayaan Paskah secara meriah.
Paskah yang berarti Tuhan lewat dan
menyelamatkan
kita
semua.
Keselamatan bukan sebuah ajaran dan
pembicaraan, namun kenyataan yang
sudah terjadi dan terus terjadi. Oleh
sebab itulah mata kita perlu terbuka
lebar untuk selalu memandang
kehadiran Sang Terang Paskah. Sekali
kegelapan dosa dikalahkan, maka
selamanya dosa sudah dihancurkan.
Namun demikian kita harus sadar dan
waspada bahwa penggoda manusia, si
setan, tetaplah ada dan terus bekerja
untuk menghancurkan manusia.
Hidup baru dalam Terang
Hidup baru adalah hidup
dalam dan mengikuti Sang Terang,
hidup dalam persatuan dengan Yesus
Kristus, Saudara kita. Kehidupan baru
yang kita terima ini merupakan
kehidupan dalam terang Paskah. Kita
semua adalah mnusia yang hidup
dalam Terang Kebangkitan Tuhan
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Yesus.
Kita semua adalah manusia Perjanjian
Baru yang menghidupi belaskasihan
Allah secara melimpah. Oleh sebab
itulah hidup kita adalah kehidupan
dalam terang dan keselamatan.
Jika kita sudah hidup dalam
Terang, maka seluruh kehidupan kita
tetaplah perlu dijaga agar selalu
dalam terang juga. Kita perlu
menyadari bahwa kita akan terus
bertahan hidup dalam Terang Tuhan,
jika kita selalu bekerjasama dengan
Sang Terang itu. Dalam hal inilah
segi perjuangan perlu selalu disadari.
Seperti Yesus telah memberikan
diriNya
sampai
wafat
untuk
keselamatan kita, Ia berjuang dan
berkorban. Begitu pulalah kita semua,
terus berjuang dan berkorban untuk
terus bertahan hidup dalam terang.
Sudah diingatkan bahwa si
penggoda, setan, tetap terus berusaha
untuk menarik manusia kembali
kepada kegelapan dan kehancuran.
Dalam
hal
inilah
diperlukan
kewaspadaan terus-menerus. Jelas si
jahat tidak suka manusia menjadi
baik, maka berbagai cara digunakan
untuk merusak manusia kembali. Roh
Tuhan senantiasa bekerja bagi kita
semua untuk menjaga terang yang
telah menyinari diri kita ini. Oleh
sebab itulah kita tidak perlu takut
dalam melangkah dan menjalani
kehidupan ini.
Perayaan Paskah bagi kita
selalu berarti Perayaan Hidup Baru
yang selalu diperbaharui kembali.
Inilah yang selalu membahagiakan
kita, karena kita manusia lemah, maka
Tuhan kembali menguatkan kita.
Banyak sarana disediakan oleh Gereja
untuk membantu kita agar bertahan
dalam Hidup Baru ini. Oleh sebab
itulah kita perlu menggunakan sarana
ini dengan sebaik mungkin. Selama
Masa Prapaskah ada Sakramen
Rekonsiliasi atau Tobat, ini bantuan
luar biasa bagi kesucian diri kita.
Bahkan Tahun suci Belaskasih ini
Bersambung ke halaman 11,

Sambungan dari halaman ,

disediakan bagi kita semua agar kita semakain
menjadi bersih dan suci sebagai anak Allah.
Tidak ada hal yang tidak mungkin jika kita
senantiasa bekerja dengan Rahmat Tuhan. Bersama
Tuhan, kita selalu akan mampu menghadapi
penghalang perjalanan kita menuju Kehidupan Kekal,
tempat kita akan hidup selama-lamanya. Jagalah terus
Hidup Baru dalam persatuan dengan Yesus Kristus,
Sang Terang Paskah kita.
Selamat Paskah – Alleluia – Tuhan
memberkati.□
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