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“Peace
Be With
You”

Kebangkitan yang membawa Damai – Alleluia
Oleh Rm. Johanes Juliwan Maslim SCJ

eruan
malaekat
“Damai..
damai...”
Tentu kita semua masih ingat
lagu yang dinyanyikan pada
Hari Natal, “Damai.. damai..
damailah senantiasa..” Juga ketika para
malaekat berseru, “Kemuliaan kepada
Allah di Surga dan damai di bumi kepada
manusia yang berkenan kepadaNya”.
Ternyata sejak awal kedatangan Yesus ke
dunia ini, seruan ‘damai’ sudah bergema.
Kedatangan Yesus ke dunia ini untuk
membawa damai, yakni keselamatan bagi
semua manusia. Dikatakan damai di
bumi, karena memang bumi, tempat
manusia hidup ini sedang memerlukan
suasana damai. Damai menjadi tidak jelas
bahkan hilang karena kedosaan manusia,
yang berubah menjadi pertikaian antar
manusia sendiri.
Sebenarnya manusia dan alam
dunia ini diciptakan Tuhan dengan baik
dan sangat baik, itu berarti hidup di
dalam damai Tuhan. Damai berarti hidup
dalam suasana penuh kebahagiaan dan
sukacita karena hidup bersama Tuhan dan
dalam persatuan denganNya. Maka
kehidupan manusia pada awalnya adalah
kehidupan yang penuh damai tanpa ada
ketegangan apalagi pertikaian. Inilah
yang Tuhan rencanakan bagi kita semua
sejak awal mula penciptaan, yakni hidup
dalam kedamaian. Kita semua adalah
milik Tuhan dan kita menimba kehidupan
ini dari Dia, Sang Sumber Kehidupan.
Oleh sebab itulah kita selalu harus
menjaga
kehidupan
ini
dan

S

mengarahkannya kepada Tuhan. Jika
hidup kita ini terpisah dari Tuhan, maka
hilanglah kedamaian itu.
Yesus sendiri adalah Damai itu,
karena Yesus adalah Allah yang menjadi
manusia bagi keselamatan kita, bagi
kedamaian kita. Dengan mengatakan
‘damai di bumi’, berarti damai itu hadir di
bumi kita dengan kehadiran Yesus di
tengah kita semua. Oleh sebab itulah, di
mana Yesus berada, hadirlah damai dan
sukacita. Dalam pengajaranNya melalui
sabda dan tindakkanNya, Yesus selalu
menunjukkan keinginanNya membawa
semua manusia kembali kepada Damai
yang sejati, yakni keselamatan. Setiap
orang yang mau mendengarkan Yesus,
membuka hati bagiNya dan percaya,
maka
mereka
akan
mengalami
kedamaian. Begitulah yang dialami oleh
banyak orang yang pernah disentuh atau
menyentuh Yesus dan yang mengalami
berbagai mujijat dariNya. Damai itu hadir
di dalam diri Yesus dan Damai itu adalah
Yesus sendiri.
Buah dari Kebangkitan
Saat
ini
kita
merayakan
Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang
mengalahkan maut dan dosa. Dengan
dikalahkannya kuasa kematian itu, Yesus
telah memenangkan kehidupan dan itulah
kehidupan kekal. Kemenangan akan
hidup itulah yang diperuntukkan bagi
manusia, karena hidup manusia itulah
yang
diperjuangkanNya.
Dari
kedatanganNya ke dunia ini, selama

hidupNya dan sampai akhir hidupNya,
Yesus selalu membawa damai dan
memperjuangkannya agar selalu menyala.
Maka semua pengajaranNya yang
berpusat pada Kasih, sungguh merupakan
realita yang membawa damai dalam
kehidupan bersama, pribadi dan juga
relasi dengan Tuhan. Setan dengan
kuasanya atas dosanya telah merusak
relasi ini dan juga merusak damai dalam
kehidupan kita semua, ia tetap akan terus
berusaha merusak.
Perjuangan Yesus yang sungguh
berat, terutama dalam akhir hidupNya,
yang kita renungkan dalam Doa Jalan
Salib, menunjukkan kepada kita betapa
berat perjuangan Yesus. Semuanya itu
dilakukanNya dengan satu tujuan, yakni
megembalikan
suasana
berahmat,
suasana keselamatan, mengembalikan
damai. Peristiwa kematian Yesus di kayu
salib menjadi bayarannya bagi semua
yang dilakukan manusia, yang merusak
damai itu, itulah tebusannya. Dengan
kebangkitanNya, Yesus telah membayar
tebusan itu bahkan Ia menghancurkan
kuasa maut atas diriNya dan bagi kita
semua.
Yesus
telah
berhasil
mengembalikan damai ke dunia, dengan
diperbaikinya relasi manusia dengan
Allah, antar manusia dan dengan diri kita
sendiri.
Kesetiaan
Yesus
kepada
BapaNya, itulah yang membawaNya
sampai
kepada
kemuliaan
KebangkitanNya.
Dengan
demikian
semua manusia pun dibawa olehNya
Bersambung ke halaman 4,
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menuju ke dalam Kerajaan Damai, dalam
kehidupan abadi. Setiap perjuangan yang
dilakukan dengan setia sampai akhir
selalu kan membawa buah yang indah.
Terkadang tampaknya sia-sia dan tidak
berhasil,
itu
secara
manusiawi.
Dibutuhkan
kesetiaan
yang
akan
membawa sampai kepada hidup dalam
kedamaian sejati, hidup kekal. Tuhan
Yesus melakukan semuanya itu untuk
kita dan kita dibawa olehNya, namun
tanpa paksaan.
Setelah
bangkit,
Yesus
menampakkan diriNya kepada para
rasulNya. Dalam perjumpaan dengan para
rasul itulah, Yesus selalu menyampaikan
salam, “Peace be with you - Damai
bagimu”. Inilah salam Kebangkitan
Yesus yang selalu diucapkanNya. Dari
salam itu menjadi jelas bahwa Yesus
memberikan damai itu kepada kita semua.
Memberikan damai berarti Yesus
memberikan diriNya untuk kita, yakni
Yeusus Kristus yang bangkit mulia.
Setiap orang yang disapa Yesus, setelah
kebangkitanNya sungguh merasa bahagia
dan dikuatkan. Damai yang dibawa Yesus
sewaktu kedatanganNya ke dunia,
sekarang kembali dihadirkanNya ketika
Ia akan meninggalkan dunia ini.
Hidup dalam damai
Semua yang diperjuangkan
Yesus itu adalah untuk keselamatan dan
kebahagiaan kita. Kalau itu semua untuk
kita, lalu bagaimana sikap kita sendiri?
Apakah kita hanya pasif, melihat dan
mengaguminya saja? Inilah saatnya kita
menerima Damai itu dan menjadikannya
sebagai bagian integral dalam hidup kita.
Jelas Tuhan Yesus sangat berharap kita
semua menyambut kasih dan damai yang
berasal dariNya ini. Dengan kebebasan
yang Tuhan berikan kepada manusia,
maka manusia perlu juga berjuang dan
membuka hati bagi kebaikan dan
pemberian Kasih dan Damai dari Tuhan
ini.
Kita semua adalah orang yang
telah diselamatkan dengan menerima
Yesus dalam Sakramen Baptis. Inilah
yang telah mengantar kita sebagai anak
Allah, identitas yang berlaku seumur
hidup kita. Seumur hidup berarti sampai
kehidupan kekal. Maka jangan sia-siakan
karunia istimewa ini. Kita telah jatuh
karena ketidak-setiaan kita kepada Allah

Sambungan dari halaman 3,

Bapa
namun
kita
telah
diselamatkan oleh Yesus Kristus.
Maka jagalah supaya kita jangan
terus-menerus jatuh lagi. Damai
itu bisa menjadi kabur jika kita
tidak menjaganya dengan baik.
Ketika kita membuka hati
dan menerima Damai yang
diberikan kepada kita, maka kita
masuk ke dalam persatuan dengan
Tuhan Yesus sendiri. Ingatlah
ketika kita menerima dan memberi
salam damai, sungguh mengalir
kasih di dalamnya dan kita
membawa Kristus kepada sesama
kita. Menerima damai berarti
menerima Tuhan Yesus sendiri
dan terjalinlah relasi yang lebih
dekat dengan Dia yang mencintai
kita. Sangat diperlukan jaman ini
kedekatan itu. Kita harus semakin
mengenal pribadi Tuhan kita
Yesus Kristus, inilah saatnya
untuk mewujudkannya. Jika kita
belum sungguh mengenal Kristus,
maka kita akan mudah jatuh lagi
dan tidak setia. Kesetiaan mulai
dari pengenalan dengan cinta di
dalamnya.
Paskah ber ar ti Tuhan
Hidup dan Ia menganugerahkan
Kehidupan itu kepada kita semua
yang dicintaiNya. Pemberian
Tuhan itulah yang harus kita
terima, karena memang diberikan
bagi kita, yakni Hidup abadi. Jika
kita menerima Hidup itu, kita akan
hidup selamanya dan mengalami
Damai sejati. Paskah ini pulalah
yang membuat kita berani untuk
melihat
Hidup
dan
memperjuangkan Hidup yang
sekarang mengalami kehancuran
karena manusia yang menjauh dari
kehidupan dan jauh pula dari
Damai. Marilah kita berjuang
mempertahankan Hidup Allah di
dalam diri setiap manusia.
Bukankah setiap orang ingin
“Beristirahat
dengan
Damai” (RIP)? Bersama Tuhan
Yesus yang Bangkit Mulia, mari
kita membawa Damai Tuhan ke
dunia ini: “Peace be with you”. □
“Selamat Hari Raya
Paskah – Alleluia” Rm. Johanes
Juliwan Maslim, SCJ
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Selasa
11
April
2017,
bersama
Kardinal,
para Uskup
dan semua
Imam
di
Keuskupan
Agung
Toronto,
Canada, kami merayakan Misa Krisma.
Inilah Perayaan Agung Pemberkatan
Minyak Orang sakit, Minyak Katekumen
dan Minyak Krisma. Pada Perayaan ini juga
Para Imam membaharui Janji Imamat untuk
setia menjadi pelayan Tuhan selamanya
melalui tugas perutusan sebagai orang yang
telah dikonsakrir. Pesan Kardinal pada
Perayaan ini bagi semua umat, imam dan
uskup: * Kita semua adalah orang yang
sudah diurapi dan dikuduskan, maka
pandanglah selalu Tuhan Yesus Kristus
sebagai Alfa dan Omega. Tuhan Yesus
adalah satu-satunya sumber hidup kita.
Janganlah menjadi buta dan tidak melihat
kehadiranNya. * Kita semua diutus di dalam
dunia ini untuk mewartakan Tuhan Yesus
yang telah kita lihat dan alami. Kita
membawa Kabar Gembira Keselamatan
kepada
semua
orang.
Berdoalah selalu bagi para imam sebagai
gembala para domba di tengah serigala.
Satu dalam Doa.□ Rm. Johanes Juliwan Maslim SCJ
Chrism Mass di St. Michael Cathedral
Basilica Toronto,

Romo Juliwan SCJ & Romo Aegi SCJ
diantara ratusan priest Archdiocese of
Toronto pagi ini, Selasa, 11 April 2017.
Marilah berdoa:
Bapa dalam surga berkatilah semua Uskup
& Imam kami yang hari ini membaharui janji
kesetiaan imamat mereka kepada Dikau.
Semoga semua Uskup & Imam kami setia
sampai achir hayat melakukan kehendak Dikau
Bapa. Amin | Deacon Val
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Perjumpaan
yang

Mengubah
Perjalanan Ziarah UKI 2016 menuju Holy Land dan Roma (# 2)
Oleh Rm. Johanes Juliwan Maslim SCJ

Perjalanan hari ini
diawali dengan kunjungan
ke Cana. Inilah tempat yang
dikenal sebagai tempat
terjadinya mujijat pertama
Yesus dan tampilnya Yesus di
hadapan umum. Mujijat ini
terjadi dalam sebuah pesta
perkawinan yang dihadiri
oleh Maria, Yesus dan para
rasulNya.

HALAMAN

Perjamuan Pernikahan di
Cana (Yohanes 2:1-11)
Senin, 31 Oktober 2016
Bunda Maria tidak
hanya hadir sebagai undangan,
namun
ia
mempunyai
perhatian besar terhadap yang
sedang terjadi. Tahu bahwa
dalam perjamuan itu akan
terjadi kekurangan anggur,
maka Maria berbicara kepada
Yesus. Atas permintaan Bunda
Maria itulah, maka Yesus
mengadakan
mujijat
air
menjadi
anggur.
Yesus
melakukan
ini
untuk
membantu agar perjamuan
pernikahan itu berjalan dengan
baik dan menolong mereka
yang sedang berpesta. Sungguh
nyata bagi kita sampai
sekarang bahwa baik Bunda
Maria maupun Tuhan Yesus
selalu sehati dan mempunyai
perhatian bagi yang sedang
mengalami kesusahan. Sampai
sekarang untuk mengingat
kembali peristiwa itu, maka
banyak dijual Anggur Cana di
daerah Cana.
Kunjungan ke Cana
ini juga menjadi kesempatan
baik untuk menghadirkan
kembali Perjamuan Pernikahan
yang terjadi di sana. Di tempat
kejadian ini telah didirikan
sebuah
gereja
untuk
mengenangkan
peristiwa
mujijat
Yesus
dalam
Perjamuan Perkawinan di
Cana. Oleh sebab itu pada
kesempatan di Cana inilah
semua peziarah membaharui
Janji
Pernikahan
mereka
dengan pasangan masingmasing. Pembaharuan janji ini
menjadi saat indah untuk
memantapkan
perjumpaan
awal yang telah menjadikan
mereka sebagai suami dan
isteri dan yang sudah dijalani
sampai saat ini. Kehadiran
Bunda Maria dan Tuhan Yesus
semakin
meneguhkan
perjumpaan mereka yang telah
mengubah
hidup
mereka

5

sebagai suami dan isteri
bahkan
sebagai
sebuah
keluarga kristiani.
Nazareth (Lukas1:26
-38)
Perjalanan selanjutnya
adalah menuju ke Nazareth,
tempat kita semua merayakan
Ekaristi. Perayaan Ekaristi hari
ini diselenggarakan di Gereja
St.
Joseph. Gereja
ini
didirikan untuk mengenang
kembali peran St. Joseph
sebagai bapak pemelihara
Yesus dan penjaga Bunda
Maria. Di dalam Perayaan
Ekaristi ini secara khusus
direnungkan
peristiwa
perjumpaan Bunda Maria
dengan Malaekat Gabriel yang
membawa perubahan besar di
dalam hidup Maria. Begitu
pula peristiwa yang dialami
oleh Joseph, yang juga
didatangi oleh malekat dan
mengubah
hidupnya.
Pengalaman
perjumpaan
dengan
Tuhan
melalui
malaekatNya
ini
mampu
mengubah hidup Maria dan
Joseph karena keterbukaan hati
mereka akan suara Tuhan. Ini
juga yang menjadi pesan bagi
kita semua agar berani selalu
membuka hati bagi suara
Tuhan. Perjumpaan dengan
Tuhan terjadi setiap saat dalam
hidup kita, seperti di dalam
Perayaan Ekaristi, semoga
perjumpaan
itu
selalu
membawa perubahan hidup.
Kunjungan
dilanjutkan ke Basilica Kabar
Gembira
(Basilica’s
of
Annunciation). Inilah tempat
Maria mendapat kabar gembira
dari malaekat Gabriel. Jawaban
Maria telah membuka pintu
keselamatan bagi manusia,
karena
Yesus
yang
dikandungnya. Tentu bukan
hal yang mudah dan tidak
hanya menjawab ‘ya’, namun
semua konsekuensi selanjutnya
diterima oleh Maria dengan
Bersambung ke halaman 9,
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Rekoleksi Prapaskah UKI Toronto - Sabtu, 1 April 2017 | Our Lady of The Rosary Church | Scarborough

“Tuhan, Masih Perlukah Aku
Mengampuni Saudaraku?”
“Ampunilah kami seperti kamipun mengampuni
yang bersalah kepada kami”
Oleh Rm. Johanes Juliwan Maslim SCJ

mengatakan hal itu, Yesus ingin bahwa
wanita itu memulai hidup baru, hidup
dalam pertobatan.
Setiap manusia adalah citra
Allah, maka dari itulah Allah
berusaha supaya manusia diselamatkan
dari kedosaannya. Keselamatan itu
hanya mungkin melalui pengampunan
atas kedosaannya. Kasih karunia dari
Tuhan itulah yang memberikan
keselamatan kepada manusia oleh
karena penebusan Tuhan Yesus Kristus.

iapakah yang tidak berdosa? ....
Realita kedosaan ....
Petrus bertanya kepada Yesus,
“Tuhan, sampai berapa kali aku
harus mengampuni saudaraku jika ia
berbuat
dosa
terhadapku?”.
Atas
pertanyaan itu, Yesus menjawab bahwa
pengampunan diberikan secara tidak
terbatas. Pertanyaan Petrus ini membuka
mata kita bahwa kita hidup dalam realita
kedosaan. Bahkan yang bersalah dan
berdosa itu adalah sesama saudara kita
sendiri.
Yesus
menegaskan
dalam
peristiwa wanita berdosa yang dibawa
kepadaNya untuk dihukum, bahwa siapa
yang tidak mempunyai dosa supaya
melemparkan batu yang pertama kepada

S

wanita itu. Ternyata tidak seorang pun
yang melemparkan batu dan bahkan
Yesus
pun
tidak.
Yesus
mau
menyadarkan bahwa semua manusia
adalah pendosa, maka mereka tidak
mempunyai kuasa untuk menghukum
orang lain. Dosa memang sangat
berbahaya karena menghantar manusia
menuju kehancuran bahkan kematian
kekal.
Dosa itu seperti penyakit yang
membutuhkan
pengobatan
dan
penyembuhan.
Oleh
sebab
itulah
dibutuhkan pengampunan untuk dapat
menyembuhkan
manusia
dari
kedosaannya. Yesus tidak menghukum
wanita berdosa itu, melainkan Ia
mengampuni dan mengingatkan dia agar
jangan berbuat dosa lagi. Dengan

Aku
ingin
pulang
....
Pertobatan: Sebuah proses untuk
kembali ....
“Betapa
banyaknya
orang
upahan Bapaku yang berlimpahlimpah makanannya, tetapi aku di sini
mati
kelaparan”.
Demikianlah
ungkapan hati si anak bungsu setelah ia
menjadi melarat dan kelaparan. Dalam
keadaannya yang menderita kelaparan itu,
ia teringat akan Bapanya, rumahnya dan
para pegawai bapanya yang serba
kecukupan dan bisa makan. Maka
muncullah keinginan dalam hatinya untuk
pulang, memohon ampun kepada bapa
dan siap untuk menjadi pekerja saja dan
bukan anak lagi. Ia sadar sungguh akan
kesalahannya, maka ia ingin pulang
mohon ampun dan siap untuk jadi
pegawai saja.
Jika kita hidup jauh dari Tuhan
dan jauh dari Kasih, maka dengan mudah
kita dapat jatuh ke dalam dosa. Berbagai
godaan
akan
kita
alami,
yang
kelihatannya sangat indah. Karena relasi
kita dengan Tuhan tidak dekat, maka kita
Bersambung ke halaman 7,
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akan mudah mengikuti tawaran duniawi,
seperti kekayaan dan kenikmatan daging.
Menjauh dari Tuhan berarti menjauh dari
keselamatan dan menuju kehancuran.
Oleh sebab itulah sangat diperlukan relasi
kasih dan keintiman dengan Sang Sumber
Kasih itu.
Menyadai diri sebagai pendosa
dan jauh kasih Tuhan, maka perlukan kita
untuk kembali kepadaNya. Gerakan
kembali ini menjadi gerakan pertobatan,
dengan siap meninggalkan keadaan
kedosaan sekarang ini. Kemelaratan yang
dialami oleh si bungsu membuat ia ingin
kembali ke rumah dan kepada Bapanya.
Mulai dari alasan untuk dapat makan dan
hidup lebih baik, walaupun cukup sebagai
pegawai saja. Inilah langkah awal sebuah
pertobatan dan ingin pulang ke sumber

HALAMAN

Sambungan dari halaman 6,

letih, Aku akan memberikan kelegaan
kepadamu”. Akankah kita diamkan
undangan dan tawaran kasih keselamatan
Tuhan ini? Jawab kita terungkap dalam
menerima Sakramen Pengampunan dosa.
Siapa
yang
perlu
pengampunan? .. Ampunilah kesalahan
kami ..
“Ampunilah
kami,
seperti
kamipun mengampuni yang bersalah
kepada kami”. Dari doa Bapa Kami ini
jelaslah
bahwa
semua
manusia
membutuhkan pengampunan dari Tuhan
dan juga dari sesamanuya serta memberi
pengampunan. Kisah raja yang baik yang
mengampuni hambanya yang berhutang
begitu banyak, karena
hamba itu memohon

7

Reconsiliation, dari Pertobatan ke
Perdamaian. Pertobatan yang telah
direncanakan perlulah sampai pada
perwujudannya dalam tindak perdamaian
dengan mengungkapkan pertobatan itu,
maka terjadilah pengampunan.
Ketika si anak bungsu pulang,
sang
Bapa
menyambutnya
dan
merangkulnya lalu anak itu menyatakan
tobatnya, Bapa langsung meminta
disiapkan pesta. Bapa menerima si anak
dengan
penuh
belaskasih
dan
kegembiraan itu terungkap dalam pesta
bersama. Inilah suasana Rekonsiliasi,
yang membawa pengampunan, sehingga
terjadilah kedamaian di hati dan di dalam
kehidupan kita.

Choir Group East
yang asli, ke rumah Bapa.
Gerakan
pertobatan
itu
terungkap dengan perkataan bangkit dan
pergi. Kita perlu bangkit dari kejatuhan
kita dan berdiri. Inilah hal penting dalam
proses pertobatan, yakni bangun dari
kejatuhan. Maka sebenarnya yang
penting bukan berapa kali jatuhnya,
melainkan berapa lama kita bangun dan
memperbaiki diri. Dari bangkit lalu pergi
ke sumber Kasih itu. Inilah gerakan nyata
dan bukan sekadar keinginan yang tidak
terwujud.
Pertobatan
adalah
kembali
kepada Tuhan dan berarti siap
meninggalkan situasi kedosaan sekarang
ini. Apalagi Tuhan sedang menunggu kita
dan selalu membuka tanganNya untuk
menyambut kita, “Datanglah kepadaKu,
kamu semua yang berbeban berat dan

agar raja bersabar.
Karena tergerak oleh
belaskasihnya,
maka
sang raja mengampuni
Kris
dan membebaskan dia
dari hutangnya. Kasih
sungguh
membawa
pengampunan dan relasi yang dekat.
Namun ternyata hamba yang sudah
mendapat kasih itu tidak punya
belaskasih kepada temannya yang
berhutang tidak begitu banyak kepadanya.
Ia menghukum temannya itu walau ia
sudah memohon kesabaran. Hamba ini
tidak bersyukur dan tidak mau
mengampuni sesamnya, maka ia pun
sekarang terkena pada sikapnya sendiri, ia
sekarang harus melunaskan hutangnya.
Oleh sebab itu perlulah ada
sebuah pergerakkan dari Conversion ke

Sari
“Jangan membalas kejahatan
dengan kejahatan; lakukan apa yang baik
bagi semua orang. ...hiduplah dalam
perdamaian
dengan
semua
orang...”
(Rom 12:17-21). Itulah
ungkapan St. Paulus kepada kita semua.
Oleh sebab itu marilah kita mulai
mengampuni. Jangan lagi menunda
pengampunan ini, yang sangat diperlukan
oleh kita semua saat ini. Memang
seringkali dikatakan tidak mudah malah
ada yang merasa tidak bisa. Ungkapan itu
menunjukkan bahwa kita belum sungguh
Bersambung ke halaman 10,
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hati
terbuka
dengan
sikap
kesiapsediaannya. Begitu pula relasi
Joseph dan Maria semakin dikuatkan oleh
ikatan kehadiran Yesus di tengah mereka,
sehingga mereka menjadi Keluarga
Kudus Nazareth. Tentu saja ikatan
Joseph dan Maria bukanlah ikatan suami
dan isteri secara biologis.
Gunung Tabor (Markus 9:2-13)
Peziarahan hari ini diakhiri
Di depan Gereja di Cana
dengan perjalanan ke Gunung Tabor.
Untuk menuju ke Tabor, kita harus
menggunakan kendaraan mini bus
karena jalannya yang mendaki dan
tidak lebar. Di atas Gunung Tabor
inilah dikenangkan kembali Peristiwa
Yesus menampakkan kemuliaannya.
Karena peristiwa itu pula, maka
gunung ini juga dinamakan The
Mount of Transfiguration. Di atas
bukit atau gunung inilah Yesus
berubah rupa dengan pakaian yang
putih berkilau-kilauan. Ketika itu
muncul pula 2 tokoh Perjanjian Lama,
yakni Musa dan Elia. Peristiwa ini
disaksikan oleh ketiga muridNya,
yakni Petrus, Y akobus dan Y ohanes.
Dengan menginjakkan kaki
di Gunung Tabor ini, kita seolah
mengalami sendiri peristiwa Yesus
yang menunjukkan kemulianNya.
Kita seperti Petrus, Yakobus dan
Yohanes,
yang
begitu
kagum
sehingga ingin tinggal selamanya di
atas gunung itu. Namun Tuhan Yesus
mengajak para muridNya itu turun
gunung dan meneruskan misi mereka
bersama. Perjumpaan mereka dengan
Yesus dan Musa serta Elia, membuat
mereka gembira namun tetap menjadi
misteri bagi mereka. □
Begitupun kita semua turun dan membawa pesan dari
peristiwa itu. Bukan hanya mengagumi Tuhan Yesus yang mulia,
melainkan juga kita semakin disadarkan bahwa Yesus hadir di
dalam
hidup
kita
untuk

Misa Pernikahan

Di dalam Gereja St.Joseph

Di Puncak Gunung Tabor

Basilica Kabar Gembira
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mengalami belaskasih Tuhan yang selalu melimpah bagi kita. Jika
kita sungguh sadar dan mempunyai relasi intim dengan Tuhan,
maka kita juga akan mempunyai hati dan kasih seperti Tuhan.
Sebuah realita yang kita alami bahwa pengampunan
sungguh
membawa
penyembuhan.
Seringkali
Yesus
menyembuhkan orang disertai dengan pengampunan dosa. Karena
jelaslah bahwa kedosaan membuat kita menjadi pribadi yang sakit
dan butuh disembuhkan. Maka jangalah kita menyimpan penyakit
di dalam diri kita yang akan menghancurkan diri kita sendiri.
Siapkah untuk memohon ampun dalam rekonsiliasi dan
mengampuni? Kita harus memulai inisiatif pengampunan ini dari
diri kita sendiri. Mulaikan kita bertobat dan berdamai dengan
Tuhan dan sesama supaya terjadilah pengampunan. Beranilah juga
untuk mengampuni sesama kita, walaupun mereka belum meminta
pengampunan dari kita. Kasih akan selalu memampukan kita.□

"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)
Telah berpulang ke rumah Bapa di surga:

Munandar Gustian (82 tahun)
(Tutup usia di Bandung, tanggal 25 Maret 2017)
Istri: Dheyantini Gustian
Anak & Menantu:
Nancy Gustian & Budi Boyke Widjaja (Mississauga)
Alex Wibawa Gustian & Julie (Jakarta)
Paulin Susianti Gustian & Sofyan, (Bandung)
Cucu-cucu:
Josephine Widjaja, Rio Jonathan, David

Joseph Ridwan Nusaputra (83 tahun)
Tutup usia di Newmarket, 28 Maret 2017
Istri: Herna Dewi Halim
Anak & Menantu:
Yohan & Mira Nusaputra, Adrian & Audrie Nusaputra
Cucu-cucu:
Nathan Nusaputra, Joshua Nusaputra

Pengurus dan Keluarga besar UKI - Toronto menyatakan rasa duka yang
mendalam. Semoga Tuhan memberikan pengampunan dan kedamaian
abadi bagi Almarhum, serta kekuatan dan penghiburan bagi seluruh
keluarga yang ditinggalkan.

Galeri Foto, 2017
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St. Anselm’s Church
1 MacNaughton Rd.
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Toronto
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