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Hati
Sumber Kehidupan
Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ

Kasih Allah sebagai pancaran hidup

Gema Perayaan Paskah masih kita alami sampai
sekarang ini. Inilah Perayaan Sukacita bagi Keselamatan
kita semua. Tuhan Yesus telah memberikan diriNya
untuk menebus kita, yang mendatangkan pembebasan
dan hidup baru bagi kita, hidup yang terlepas dari dosa.
Tentu saja kita perlu menjaga dan meneruskan rahmat
keselamatan ini di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan
selalu mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita,

maka kita tidak perlu takut. Kita perlu selalu setia kepada
Tuhan yang telah memberikan kepada kita anugerah
keselamatan ini.
Terang kebangkitan Tuhan ini terus akan
menyinari perjalanan dan pergulatan hidup kita selama di
dunia ini. Secara khusus Tuhan Yesus senantiasa
memancarkan KasihNya yang melimpah di dalam Misteri
HatiNya yang terbuka bagi semua orang. Sabda Yesus
sungguh nyata bahwa Ia akan menyertai kita semua
sampai akhir jaman. Dengan sabda itulah, Yesus
memberikan kekuatan kepada kita semua asalkan kita
selalu datang dan mengandalkan rahmat dan anugerah
Tuhan ini.
Bulan Juni ini dikhususkan untuk menyadari
Cinta Kasih Allah yang ter cur ah melalui Tuhan
Yesus Kristus, yang secara istimewa dihadirkan dalam
Hati Yesus yang Mahakudus. Hati yang sebenarnya
adalah Jantung menjadi sumber Hidup bagi kita manusia,
karena itulah Hati Allah sendiri. Kita disadarkan bahwa
Kasih Allah selalu tercurah untuk kita semua tanpa henti,
seperti mata air kehidupan. Oleh sebab itulah kita perlu
selalu menimba dari mata air hidup ini untuk kehidupan
kita. Hari Raya Hati Y esus yang Mahakudus ini kita
rayakan di akhir bulan Juni, yang menutup rangkaian
perayaan agung dalam Gereja. Pancaran Kasih Allah itu
juga kita rayakan dalam beberapa Perayaan Agung pada
bulan Juni ini.
Roh Kudus sebagai jiwa kita
Kasih Allah tampak jelas dari Perayaan
Turunnya Roh Kudus atas Para Rasul, atas Gereja
yakni atas kita semua. Roh Kudus adalah Roh Allah
sendiri yang secara khusus dicurahkan kepada kita semua
sebagai bentuk kehadiran Tuhan di dalam diri kita
masing-masing. Roh Kudus menjadi pembela dan
penghibur kita dalam menghadapi tantangan jaman dan
kuasa jahat. Roh Kuduslah yang membela dan
memberanikan kita untuk terus melangkah dengan setia.
Oleh sebab itulah kita semua menerima Sakramen
Krisma atau Confirmation, tanda kita dimeteraikan oleh
Roh Kudus dan dikuatkan.
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Kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita ini perlu
selalu kita sadari dan perbaharui setiap saat. Roh Kudus
itu adalah nyala api di dalam diri kita yang selalu
membakar dan menyemangati hidup kita. Oleh sebab itu
kita perlu selalu bekerjasama dengan Roh Kudus dan
menjaga nyala api Roh Kudus itu agar tetap bernyala.
Dalam hal inilah, kita perlu selalu menjaga, memupuk dan
mengembangkan hidup Rohani kita. Kita bukan hanya
sebagai mahluk jasmani melainkan juga mahluk rohani
karena Roh yang tinggal di dalam hidup kita. Maka kita
perlu juga memperhatikan dan memberikan makanan
rohani bagi hidup kita agar Roh kita terus berkembang.
Sangat diperlukan keseimbangan dalam hidup kita setiap
hari, jasmani dan rohani, supaya kita menjadi pribadi yang
utuh dan tidak timpang.
Roh Kudus memberikan kepada kita banyak
karunia untuk menjaga dan membantu kita dalam
berkembang. Kitapun perlu terus membuka hati dan
memohon agar karunia-karunia itu selalu tercurah ke
dalam diri kita masing-masing. Hanya dengan kekuatan
dan bantuan Tuhan saja kita bisa terus melangkah maju di
dalam kehidupan kita di dunia ini. Apalagi hidup kita ini
sedang berjalan menuju kepenuhannya, yakni di Rumah
Bapa kita, Surga.
Allah Tritunggal yang selalu menyertai kita
Kehadiran Allah sangat nyata di dalam kehidupan
kita setiap hari, hal itu dapat kita rasakan ketika kita
membuat Tanda Salib. Setiap kali kita membuat Tanda
Salib, kita memasukkan diri kita ke dalam persatuan Allah
Tritunggal yang Mahakudus, Bapa dan Putera dan Roh
Kudus. Allah yang Esa dan Satu ini hadir dalam setiap
kehidupan kita dan menjaga kita semua. Allah yang
menciptakan kita semua sebagai Bapa. Allah yang sama
yang telah menyelamatkan kita di dalam diri Yesus
Kristus sebagai Putera. Alllah pula yang sampai sekarang
menyertai kita semua di dalam Roh Kudus.
Memang secara ilmu pengetahuan dan logika,
semuanya itu tidak mudah dimengerti. Namun memang
bukan pertama-tama untuk dimengerti, melainkan dialami
dan dihidupi di dalam diri kita masing-masing.
Pengalaman kita sungguh berbicara banyak dan Allah
Tritunggal sungguh hidup di dalam penglaman hidup
harian kita. Maka yang utama adalah kita membuka hati
dan mengalami kehadiran Allah ini di dalam hidup kita.
Allah adalah Kasih, untuk itulah Allah hanya bisa
mengasihi kita supaya kita hidup dalam kasihNya dan
masuk dalam kebahagiaan abadi bersama Allah di
RumahNya.
Ekaristi makanan kehidupan kita
Kasih Allah yang tercurah melalui Hati Yesus itu,
juga hadir dalam makanan kehidupan yang kita terima di
dalam Perayaan Ekaristi. Ekaristi menjadi perayaan
puncak dan menjadi pusat kehidupan kita sebagai umat
Katolik. Di dalam Ekaristi inilah kita menerima Tubuh
dan Darah Tuhan Yesus Kristus sebagai makanan
kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan diriNya kepada
kita semua dan kita menerimanya, maka terjadilah
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persatuan dengan Tuhan sendiri, yang kita sebut sebagai
komuni (communion).
Kita ingat dalam Perjamuan Malam Terakhir,
Tuhan Yesus memberikan diriNya dalam rupa roti dan
anggur yang dijadikan sebagai Tubuh dan DarahNya.
Inilah pemberian diriNya yang total kepada Bapa dan kita
manusia demi keselamatan kita. Ekaristi adalah tanda
nyata Kasih Yesus kepada kita semua, supaya kita
selamat, Yesus telah memberikan hidupNya. Oleh sebab
itulah kita menyambut Tuhan Yesus di dalam Ekaristi
kudus dan menjadikannya makanan kehidupan kita.
Kita diundang untuk selalu setia dalam merayakan
Ekaristi (Misa), bukan hanya sesekali. Apalagi Yesus
mengingatkan bahwa kita hidup bukan hanya dari roti saja
melainkan juga dari Sabda Tuhan dan tentu saja dari Roti
Surgawi. Kesadaran inilah yang harus selalu kita bangun
agar kita setia dan semakin mencintai Ekaristi dan
menyambut santapan kudus Tubuh dan Darah Kristus.
Inilah yang kita rayakan pada Hari Raya Tubuh dan Darah
Kristus.
Selalu bersyukur..
Sungguh kita perlu selalu bersyukur karena kita
senantiasa berada di dalam tangan kasih Tuhan. Sekali kita
menjadi milik Tuhan, maka selamanya kita adalah
milikNya. Marilah kita menyadari identitas kita yang
begitu indah ini dan janganlah kita sia-siakan, apalagi
sampai merusaknya. Ada banyak tantangan dan godaan di
jaman ini yang bisa menjauhkan kita dari sumber hidup
dan kasih ini, maka baiklah kita waspada dan selalu
berjaga.
Dalam syukur kita inilah, baiklah kita selalu
menyatukan hati kita dengan Hati Tuhan yang terbuka
dan mengalirkan Kasih yang tidak kunjung henti. Marilah
sekali lagi datang kepadaNya dan terimalah curahan
KasihNya yang melimpah itu.

Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami
seperti HatiMu.
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Romo Koko, begitu panggilan akrab beliau…., mudah
dikenali bukan hanya karena perawakannya yang subur,
melainkan juga pembawaannya yang ramah, ketawa hiiik…
hiiik…hiikkk tak pernah ketinggalan. Romo saat ini masih
berstatus student di Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA mendalami Philosophy – Digital Ethics
(bacanya aja serem… apalagi katanya tahun depan Romo
bakalan ambil PhD….. haaiiyaa pusing deh… Redaksi).
Kedatangan Romo Koko ke Toronto secara khusus untuk
mendampingi Mudika kita ber-retreat (tulisan ada di halaman
6 dan 7…. Redaksi), yang kemudian di-hijack oleh Panitia
Yubileum untuk sebuah talk show “Rame-rame Ninggalin
Tuhan”. Acara yang ditargetkan untuk 50-60 peserta saja
mengingat sebagian warga UKI memperpanjang ziarah di
Eropa, ternyata membludak sampai 194 orang (Mudika-nya
lengkeeeettt banget sama Romo Koko, jadi mereka-pun
ikutan memeriahkan talk show dengan pujian, gerak-gerik
lucu dan permainan kecil).
Menanggapi adanya perbedaan antar generasi di jaman
sekarang, Romo Koko mengajak peserta untuk membuka
komunikasi dua arah antara senior, medior dan anak-anak
muda. Bagi para senior dan medior (menjelang senior)
Romo juga berpesan untuk selalu bersukacita dan bersyukur
atas hidup yang sudah dijalani selama ini.

Selain 2 acara di atas, Romo Koko juga diminta mengisi
acara Bible Study (berhubung Romo Juliwan sedang ziarah
ke Eropa, jadi mantan muridnya ini di”kerjain” dulu…
Redaksi) di Kelompok PDKK West “St. Michael”, Bible
Group Senior East, dan Wisma Megah Indah.
Bersambung ke halaman 8

MUDIKA Retreat, May 17 - 19, 2019
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Tidak ketinggalan pada Minggu, 26 Mei di St.
Anselm Parish Romo Koko bersanding dengan
mantan gurunya mempersembahkan perayaan
Ekaristi bagi warga UKI Toronto.
Terima kasih Romo Joni atas pelayanan Romo
yang hanya sekilas tapi berkesan mendalam….
Kami percaya suatu hari nanti kita akan bertemu
lagi, dan juga doa-doa Romo terutama untuk
Mudika UKI semoga akan menjadi kenyataan…..
Salam Dehonian….
Redaksi

Polandia, Republik Chekoslovakia, Austria dan Hungaria
Group pilgrimage UKI 2019 berjumlah 90
orang, dipimpin oleh Romo Pamong Johanes
Juliwan Maslim, SCJ. Perjalanan ke empat
negara di Eropa selama kurang lebih 10 hari,
mengunjungi berbagai gereja kuno yang cantik dan penuh sejarah telah dijalani, juga
pemandangan indah. Romo bersama temanteman telah kembali dengan selamat di Toronto, semoga mereka dapat merasakan KASIH
Tuhan yang melimpah dan keagungan-Nya
yang tiada tara. Foto-foto yang kami sajikan
kali ini adalah saat perayaan Ekaristi di Pearson airport sebelum sebagian besar rombongan take-off dan saat mereka tiba di Warsaw, Poland. Kita tunggu oleh-oleh cerita
lengkap dari Romo Juliwan, dan foto-foto cantik dari para photographer UKI di edisi Berita
UKI mendatang. Redaksi

Sejenak untuk direnungkan:

“Berbuat baik kepada siapa saja”
setiap hari.
Seperti dikutip dari Gulf News, Senin
(13/5/2019), Cheriyan kekinian dijuluki sebagai duta besar
perdamaian dan toleransi, ketika ia membangun masjid yang
ditujukan untuk pekerja asing Muslim di UEA.
Dibangun dengan biaya 1,3 juta Dinar di kompleks mewah
Real Ville East Estate Al Hayl Industrial, masjid bernama
Mariam Um Eissa atau Masjid Maria Bunda Yesus itu dapat
menampung 250 jemaah sekaligus. Tahun ini, ketika
menginjak bulan Ramadhan, Cheriyan juga menjadi tuan
rumah bagi acara buka puasa setiap hari. Buka puasa gratis
setiap hari di Masjid Maria Ibu Yesus di Uni Emirat Arab.
[Gulf News]

Suara.com - Saji Cheriyan, pengusaha India beragama
Katolik yang menjadi ekspatriat di Uni Emirat Arab, menjadi
simbol baru toleransi antar umat beragama. Sebab, Cheriyan
menyisihkan uang pribadinya untuk membangun masjid di
Fujairah, UEA. Ia juga selalu menggelar acara buka puasa
Ramadhan bersama untuk ratusan jemaah di daerah tersebut,

Setiap hari, acara buka bersama Cheriyan tersebut sedikitnya
selalu diikuti oleh 800 orang pekerja dan karyawan asing di
pusat bisnis pendingin udara. Tak hanya itu, meski beragama
Katolik, Cheriyan juga ikut tidak makan pada siang hari seperti pekerja Muslim, khusus saat bulan Ramadhan. “Setiap
Ramadhan, saya selalu tak makan pada siang hari. Sudah 13
tahun seperti itu. Masjid Maria Bunda Yesus selesai
Bersambung ke halaman 10
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dibangun pada malam 17 Ramadhan tahun lalu. Jadi, mulai
tahun ini, saya bisa menggelar acara buka puasa bersama di
sana, setiap hari,” kata Cheriyan kepada Gulf News. Cheriyan
menuturkan, entah percaya atau tidak, bisnis miliknya semakin maju dan makmur tatkala membangun Masjid Maria Bunda Yesus tersebut. “Saya mendapat lebih banyak bisnis setelah itu. Jadi, bisa dikatakan, uang yang saya habiskan untuk
membangun masjid, sudah kembali kepada saya. Jadi, uang
itu tahun ini saya pakai untuk menyediakan makanan berbuka
puasa gratis,” tuturnya.
Cheriyan yang asli Kerala India ini menuturkan, pengalamannya itu menunjukkan setiap orang yang bersedekah dengan
niat murni, akan mendapatkan balasan setimpal. “Saya punya
cukup uang untuk menjalani kehidupan yang layak. Tidak ada
gunanya menyimpan saldo besar di akun saya. Saya tidak
akan membawa apa pun ketika saya mati. Kepuasan yang saya
dapatkan dengan melakukan ini adalah sesuatu yang istimewa.
Ini tak ternilai," tutur lelaki berusia 50 tahun itu. “Aku berhutang banyak pada tanah ini. Kita perlu menghargai mereka
atas cara mereka menerima orang-orang dari berbagai negara
dan agama. Banyak orang Arab mengundang saya untuk
menghargai. Orang-orang yang berbuka puasa di sini mengingat saya dan keluarga saya dalam doa-doa mereka.”
Abdul Qayum, seorang sopir bus di UAE asal Pakistan berusia
63 tahun, yang berbuka puasa pada hari Rabu pekan lalu di
Masjid Maria Bunda Yesus, memuji Cheriyan. “Dunia membutuhkan orang-orang seperti dia. Jika tidak ada orang seperti
dia, dunia akan berakhir. Kami berdoa untuknya. Allah akan
memberkatinya." Vajas Abdul Wahid, asisten manajer India
yang bekerja di UAE, mengatakan masjid dan berbuka puasa
bersama yang digelar Cheriyan tak hanya bermanfaat di
daerah tersebut. Ada lebih dari 50 karyawan yang tinggal di
daerah ini. Karyawan senior dan buruh tinggal di akomodasi
terpisah. Tapi, ketika kita datang ke sini, kita semua sama.
Kami berdoa dan berbuka bersama.”
Diposting kembali oleh: Rinnong - Duc in Altum
Pastor Inno Ngutra, Pr - Ambon

