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Thanksgiving

| Oleh Rm. Johanes Juliwan Maslim, SCJ |

...saatnya untuk bersyukur...

Bersyukur..
Bulan Oktober ini
diwarnai
dengan
pesta
Thanksgiving, tentu saja
bagi kita yang tinggal di
Canada. Ini adalah perayaan
syukur atas panen, maka
hiasaannya pun adalah dari
hasil
bumi.
Bersamaan
dengan pesta panen ini,
semua orang ingin ikut
bersyukur
pula
atas
kehidupannya. Bersyukur ini
diungkapkan dengan kumpul
bersama dan merayakan
pesta
dengan
makan
bersama. Makanan pesta pun
menjadi khusus dengan
dikubankannya kalkun untuk
dimakan bersama keluarga
dan teman-teman.
Sebenarnya tujuan
utama dalam Thanksgiving
adalah untuk bersyukur
kepada
Tuhan
atas
pemberianNya berupa hasil
bumi. Maka jelaslah tujuan
utama pesta Thanksgiving
ini adalah untuk mengingat
kasih karunia Tuhan dan

berterima kasih kepadaNya.
Demikianlah
yang
kita
rayakan pula di dalam
Perayaan Ekaristi, yakni
ucapan syukur. Tentu saja
ucapan syukur ini akhirnya
meliputi semua hal yang
menjadi
bagian
dalam
kehidupan kita. Maka kita
pun bersyukur atas alam
raya ini, keluarga dan semua
yang menjadi bagian dalam
kehidupan kita. Arah ucapan
syukur untuk semuanya itu,
sangatlah jelas, yakni Tuhan
semesta alam yang telah
mengaruniakan
semuanya
itu.
Dalam
Thanksgiving,
kita
memadukan ucapan syukur
kepada
Tuhan
dengan
merayakannya dalam pesta
jasmani, makan bersama.
Maka makan bersama itu
adalah ungkapan dari ucapan
syukur kita atas kebaikan
Tuhan sampai saat ini.
Namun demikain kita juga
sadar bahwa tidak jarang dan

sudah banyak terjadi, bahwa
ucapan syukur kepada Tuhan
dan pesta jasmanai ini telah
diputuskan. Maka sekarang
yang dominan adalah pesta
makan-makannya
yang
ditampilkan.
Kemeriahan
terjadi di berbagai tempat,
namun
hampir
semua
berwarna
makan
dan
bersenang-senang. Sebagai
seorang beriman Katolik dan
sekaligus ikut merayakan
Thanksgiving, seharusnya
kita tidak lupa untuk
menyatukan kedua sisi ini,
Rohani dan jasmani, syukur
kepada Tuhan dan pesta
makan bersama.
Melepaskan

yang

lama...
Perayaan
Syukur
dan Thanksgiving tahun ini
juga merupakan saat khusus
untuk
bersykur
kepada
Tuhan aras Retret UKI
yang sudah berjalan dengan
baik. Kita bersyukur karena
Tuhan telah menyertai kita
Bersambung ke halaman 8,
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Hidup sebagai Anak Terang

UKI Retreat, 2-4 Oktober 2015. Valley of the Mother of God, Mono, Orangeville

ahun ini UKI mengadakan Retret,
yang
diselenggarakan
dan
bekerjasama bersama dengan
KTM dan PD dalam UKI. Retret
pada tahun ini mengambil tema: “Hidup
sebagai Anak-Anak Terang.” Retret ini
diselenggarakan dari tanggal 2 - 4
October 2015 di Valley of the Mother of
God, Mono, Orangeville.
Acara ini
dipandu oleh Romo Johanes Juliwan
Maslim, SCJ dan Romo Aegidius
Warsito, SCJ, yang diikuti oleh 112
peserta.
Pada hari pertama, setelah pendaftaran
dan makan malam bersama, Retret
dimulai dengan Acara Pembukaan, Misa
Pembukaan dan dilanjutkan dengan
Adorasi bernuansa Taize. Romo Juliwan
mengantar peserta retret untuk memahami
dan merasakan Cinta Kasih Allah yang
tanpa syarat hadir dalam pribadi Yesus.
Perjalanan Retret ini dibantu dengan
permenungan kisah pertobatan Maria
Magdalena.
Hari kedua, acara retret dimulai
dengan Doa Yesus. Doa Yesus
merupakan doa yang berpusat pada
pribadi
Yesus,
dilakukan
dengan
penyeruan nama Yesus dalam iman,
pengharapan dan kasih. Acara berikutnya
sessi pertama dan kedua dibawakan oleh
Romo Juliwan mengenai “Yesus Kristus
Sang Penyelamat.” Dalam kisah Maria
Magdalena, Yesus tampil sebagai pribadi

T

yang diminta untuk menghakimi Maria
Magdalena tetapi Yesus menghakimi
dengan cinta kasih. Dalam pribadi Yesus
hadirlah Allah yang karena cintaNya telah
memberikan diriNya kepada manusia
sebagai tebusan. Misi Yesus adalah
keselamatan yang berarti membawa
manusia kembali kepada hidup kekal
dalam persatuan dengan Allah sebagai
sumber keselamatan. Pertemuan Maria
Magdalena dengan Yesus, tidak hanya dia
dibebaskan dari hukuman mati, tetapi
juga dia disembuhkan dari pengalaman
masa lalunya, lukanya dan seluruh latar
belakang hidupnya yang gelap. Yesus
mengembalikan manusia kepada citranya
sebagai ciptaan Allah yang sangat baik.
Sessi kedua ditutup dengan refleksi
pribadi dan dilanjutkan dengan Misa dan
pengakuan dosa.
Sessi ketiga dibawakan oleh Romo Aegi
dengan topik “Bagaimana menanggapi
Cinta Yesus.” Romo Aegi menceritakan
kisah nyata seorang pemuda luka batin
yang dibuang oleh orang tua kandungnya
sebagai bahan renungan. Dalam sessi ini
diajarkan menanggapi cinta kasih Allah
dengan
berterimakasih
(bersyukur),
jadilah baik untuk diri anda melalui
memaafkan,
cintailah orang lain
sekarang juga dan hidup dalam
kedamaian. Sessi ini juga ditutup dengan
refleksi pribadi.
Selanjutnya acara
pembasuhan kaki oleh Romo Juliwan dan

Romo Aegi.
Sessi keempat mengenai “Hidup
Bebas sebagai Anak Terang,” dibawakan
oleh Romo Juliwan. Kebebasan adalah
hidup sesuai dengan panggilan kita
sebagai anak Allah, maka yang dilakukan
adalah kehendak Allah.
Maria
Magdalena sadar akan dirinya yang
berdosa, ia tidak berontak tetapi
membuka hatinya. Maria Magdalena
dibebaskan oleh Yesus dari kuasa setan
dan ikatan masa lalunya. Dengan bantuan
kasih Allah, peserta retret diajak untuk
melihat keadaan diri masing-masing,
beban yang masih ada dan luka yang
belum diobati. Memperhatikan perjalanan
hidup dari kecil, remaja, dewasa dan
sekarang, adakah yang menjadi beban?
Yesus bersabda kepada Maria Magdalena,
“Pergilah…” ini sebuah perintah agar dia
tidak hanya meratapi dirinya, masa
lalunya, kedosaannya, namun bergeraklah
menyongsong hidup baru, perlu berdiri
dan berjalan bersama Yesus. Hari kedua
ini ditutup dengan penyembuhan luka
batin dan adorasi.
Hari terakhir retret dimulai
dengan Lectio Divina. Pembacaan Sabda
Allah melalui 5 langkah yaitu lectio
(bacaan),
meditatio
(meditasi),
contemplatio (kontemplasi), oratio (doa),
dan actio (aksi/tindakan). Selanjutnya
sessi kelima dibawakan oleh Romo
Juliwan
membahas,
“Iman
yang
Bersambung ke halaman 10,
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eperti biasa setiap tahun UKI
mengadakan
Retreat.
Tetapi
beberapa tahun belakangan ini
Retreat tidak menginap, maka lebih tepat
dinamakan Rekoleksi. Tahun ini Retreat
menginap di Orangeville, bertempat di
gereja Orthodox yang bernama "
Church of Virgin Mary" terletak di
suatu lembah dengan pemandangan
indah yang dinamakan "Valley of the
Mother of God". Retreat dimulai
pada Jumat sore, 2 Oktober 2015 dan
berakhir Minggu sore, 4 Oktober
2015.
Animo untuk mengikuti
Retreat tahun ini ternyata sangat
besar. Peserta ada 120 orang,
termasuk
anak-anak,
karena
disediakan "Baby Sitter". Dengan
demikian maka ada beberapa
pasangan dengan anak-anak kecil
bisa ikut Retreat, karena mereka tahu
ada yang mengasuh anak-anaknya.
Syukurlah ada pasangan muda dengan
satu anak berumur 3 tahun yang rela
menjadi volunteer untuk menjaga anakanak lain juga !
Retreat tahun ini mengambil
tema "Hidup Sebagai Anak Terang."
terdiri dari lima sessi.
Jumat malam, setelah pendaftaran dan
penunjukan kamar
masingmasing, disusul dengan Makan
Malam. Ada dua ruang makan
dan dapur di tengahnya. Sesudah
makan malam, kami berkumpul di
kapel / gereja yang penuh dengan
lukisan-lukisan Bunda Maria, Tuhan
Yesus dan para Rasul . . . . Romo
Juliwan SCJ menyampaikan prakata
mengenai Retreat yang akan kami
jalani selama dua
hari mendatang. Sebagai ilustrasi
tema retreat, beliau memakai tokoh Maria
Magdalena, dari Bacaan Injil Yohanes 7:
53 - 8: 11 "Perempuan yang berzinah".
Untuk mengawali Retreat maka Misa
Pembukaan dimulai pk. 8.00 pm
kemudian disambung dengan Adorasi
sampai pk. 10.00 pm.
Hari Sabtu; Sessi pertama
dibawakan oleh Romo Juliwan SCJ
mengenai
"Yesus
Kristus
Sang
Penyelamat". Sessi kedua dibawakan
oleh Romo Aegi SCJ dengan topik
"Bagaimana kita menanggapi cinta

S

Yesus". Dalam Sessi ketiga dibahas
"Hidup bebas sebagai Anak Allah", oleh
Romo Juliwan SCJ.
Sessi keempat
dengan
topik
"Iman
yang
menyembuhkan", oleh Romo Juliwan
SCJ.
Pada hari Minggu, dalam Sessi

seputar Retreat yang baru selesai.
* ) Bagaimana Retreat-nya ?
* ) Saya sungguh bersyukur bisa ikut
Retreat kali ini ! Romo Juliwan memang
interessant; ada lucunya juga !
* ) Aku kagum anak-anak muda itu bisa
aktif semua; zaman kita dulu
seumur mereka, membuka
Bible aja nggak pernah !
* ) Tempatnya sederhana,
tapi bagus dan makannya
enak-enak !
* ) Washroom-nya juga
banyak; aku nggak pernah
ngantri !
* ) Tapi lain kali saya mau
bawa sprei / flat sheet, buat
di bawah selimut. Kita nggak
tahu kan, selimut itu bekas
dipakai banyak orang !
* ) Eeeh, selimut itu bisa
dibeli; katanya dari Mesir,
harganya $ 35.00. Baru, iya baru,
bisa beli di Gift Shop !
* ) Mau nanya : Sabtu malam,
orang-orang disuruh ke belakang
itu ngapain ?
* ) Kalau ada ganjelan, kepingin
membereskan perkara dengan
orang lain, mau memaafkan, bisa
melepaskan
rasa dendam itu kepada
salah satu figur yang
menunggu
di
belakang !
* ) Aku nggak ngerti soal figur
-figur itu !
* ) Lha koq nggak mau
nanya ?
* ) Saya nunggu-nunggu, saya
kira mau dikasi contoh ! Kalau
nyanyi pakai gerakan, juga
dikasi contoh !
Demikianlah
serba-serbi
tanggapan beberapa peserta Retreat yang
baru lalu.
Untuk bisa hidup sebagai
Anak Terang, pertama-tama tentunya kita
harus menyadarkan diri, bahwa kita ini
adalah anak Tuhan / milik Tuhan; kita
telah diselamatkan. Sudah sepatutnya kita
mensyukuri kasih yang diterima dan
berusaha membalas kasih Tuhan ! Kalau

SERBA SERBI SEPUTAR RETREAT UKI 2015

kelima,
telah
dibahas
"Menimba
Kekayaan Sakramen" oleh Romo Juliwan
SCJ
Setelah makan siang, kami
dikumpulkan di depan gedung retreat
untuk foto bersama. Mengumpulkan
orang sekian banyak itu ternyata tidak
mudah ! Ada yang masih packing; ada
yang masih ingin membeli sesuatu di Gift
Shop; ada yang sedang mengembalikan
kunci kamar . . . .
Dalam saat-saat menunggu itulah terjadi
macam-macam percakapan menarik

kita bisa saling memaafkan, maka dunia akan
menjadi lebih indah dan kita bisa hidup dalam
kedamaian dan memiliki hubungan lebih baik
dengan Tuhan.
Kiriman dari : Seorang Peserta Retreat.
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iceritakan dalam petikan kali ini
(Mrk 10:46-52) bagaimana
Bartimeus, seorang pengemis
buta,
ikut
berdesak-desakan
mengerumuni Yesus yang sedang
berjalan lewat Yerikho. Ia berseru
minta dikasihani oleh Yesus yang
dipanggilnya sebagai “anak Daud”,
gelar Mesias yang dinanti-nantikan
banyak orang itu. Kendati
orang
banyak
menyuruhnya diam, ia
terus berteriak dan makin
keras. Mendengar itu
Yesus
menyuruh
membawa
Bartimeus mendekat untuk ditanyai
ingin apa darinya. Ketika ia minta
agar bisa melihat kembali, Yesus
mengatakan bahwa imannya telah
menyelamatkannya. Saat itu juga
Bartimeus dapat melihat kembali dan
mulai mengikuti Yesus dalam
perjalanannya. Marilah kita tengok
terlebih dahulu perihal orang buta
dalam Alkitab sebelum mengamati
beberapa
peristiwa
Yesus
menyembuhkan orang buta dan
menafsirkan kisah Bartimeus ini.

D

saat itu ia “buta” akan kehadiran
Yesus. Selain itu, kebutaan fisik
membuatnya kini makin menghargai
kebesaran Allah yang mengasihani
orang buta seperti dia lewat orang
yang
mengantarkannya
mencari
kesembuhan di Damsyik – di sana ia
juga menerima baptisan,
yang

t
a
h
i
l
Me

ORANG
BUTA
DALAM
ALKITAB
Orang bisa buta sejak lahir (Yoh
9:1), atau berkurang penglihatannya
karena usia lanjut (Ishak dalam Kej
27:1; Eli dalam 1Sam 3:2; Ahia
dalam 1Raj 14:4). Di luar itu,
kebutaan umumnya akibat penyakit
mata yang kasep. Hukum agama dan
hukum adat melindungi orang-orang
buta (seperti halnya juga janda,
musafir, orang sakit, orang miskin,
dst.). Ada ancaman keras jangan
sekali-sekali
menyesatkan
atau
membiarkan orang buta tersandung
(Im 19:14 dan Ul 27:18). Hukumhukum ini keramat. Tipe orang saleh
seperti Ayub bisa berkata sudah
menjalankan kebaikan terhadap orang
buta (Ayb 29:15).
Kebutaan Saulus (Kis 9) dipakai
untuk menyadarkannya bahwa hingga

pemimpin umat juga buta (Yes
56:10); juga orang yang duniawi
belaka pikirannya (2Kor 4:4) atau
yang tak berbuat baik kepada sesama
(2 Ptr 1:9) dan yang membenci
sesama (1Yoh 2:11). Gereja Laodikea
dikatakan
buta
karena
tidak
menyadari
kemerosotan
rohani
sendiri (Why 3:17). Orang Farisi
diibaratkan orang buta menuntun
orang buta (Mat 15:14; Luk 6:3).

YESUS
DAN
ORANG BUTA
Seperti diutarakan dalam
Mat 11:5 dan Luk 7:(21-)
22, dalam menjawab
pertanyaan Yohanes
Pembaptis,
Yesus
menyebut
penyembuhan orang
buta sebagai salah
Oleh Prof. Agustinus GIANTO, SJ
satu tanda bahwa
dirinya itu tokoh yang
dimengerti secara teologis olehnya telah lama dinanti-nantikan orang
nanti dalam Rm 6:5 sebagai ikut mati, banyak. Hal ini berhubungan erat
dikubur, dan dibangkitkan kembali dengan gagasan Alkitab bahwa
bersama dengan Kristus.
keselamatan datang bagaikan terang
Kebutaan
bisa
didatangkan bagi orang buta (lihat Mzm 146:8;
sebagai hajaran kekuatan gaib, Yes 29:18; 35:5; 42:16.18; 43:8; Yer
misalnya
Saulus/Paulus
dengan 31:8). Tiga kejadian penyembuhan
kekuatan matanya menyihir buta orang buta diceritakan secara khusus
seorang nabi palsu bernama Baryesus dalam Injil-Injil:
alias Elimas yang menjalankan
Di Betsaida (Mrk 8:22-25; Mat
praktek santet di Pafos di Pulau 9:29): Markus melaporkan bahwa
Siprus (Kis 13:11). Sambil berdoa orang buta yang diludahi matanya dan
Elisa menenung buta sepasukan orang ditumpangi tangan oleh Yesus mulai
Aram (2Raj 6:8 dst.). Malaikat Allah bisa samar-samar melihat kembali
membutakan
mata
orang-orang dan baru pulih sepenuhnya ketika
Sodom yang berniat berbuat keji matanya ditumpangi tangan sekali
terhadap mereka yang menyamar lagi. Matius mengandaikan pembaca
sebagai tetamu Lot (Kej 19:1). mampu membayangkan tiap tindakan
Praktek merusak mata lawan juga Yesus itu dan hanya melaporkan
dikenal, misalnya orang Filistin Yesus “menjamah mata” si buta.
mencungkil mata Simson (Hak Akan tetapi, Matius menekankan
16:22), Nebukadnezar membutakan orang buta itu ditanya dulu apa
Zedekia (2 RW 25:7).
sungguh
percaya
Yesus
bisa
Kebutaan dapat menggambarkan menolong mereka.
tipisnya kepekaan rohani, misalnya
Mengenai peristiwa di Yerikho
umat yang tak lagi mengindahkan (Mrk 10:46 dst.; Luk 18:35 dst.; Mat
Allah
(Yes
42:18-19),
malah 20:30 dst.) Markus dan Lukas

Kembali
Ke Atas!
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berbicara tentang Bartimeus si buta
yang menjadi peminta-minta, tapi
entah
bagaimana
Matius
menambahkan orang buta yang lain
sehingga penyembuhannya terjadi
pada dua orang buta tanpa nama.
Boleh jadi ingatan Matius agak rancu
dengan peristiwa yang pernah
diceritakannya sendiri dalam Mat
9:27-29. Bagaimanapun juga si buta
itu, satu atau dua orang, berteriak
minta
tolong,
“Anak
Daud,
kasihanilah...!” Dan Yesus langsung
berbuat sesuatu. Tak perlu heran,
menurut adat dan hukum orang buta
wajib ditolong (lihat catatan di atas),
apalagi kalau yang bersangkutan
mengimbau
kewajiban
keramat
Mesias untuk menunjukkan belas
kasihan ilahi.
Di Yerusalem (Yoh 9:1-41, orang
buta sejak lahir), Yesus meludah ke
tanah dan membuat lumpur yang
dipoleskannya pada mata orang buta
sejak lahir itu lalu menyuruhnya pergi
berendam di kolam Siloam dan
kembali ke Yesus dan penglihatannya
kini beres. Penyembuhan ini terjadi
dengan maksud menunjukkan betapa
karya Allah nyata-nyata terjadi dalam
diri orang buta sejak lahir itu (ay. 3).
Yesus
bertindak
seperti
penyembuh paranormal zaman itu,
lengkap dengan gerak-gerik magisritual dan penyebutan syaratsyaratnya segala. Injil kadang-kadang
merekamnya, kadang-kadang hanya
mengandaikan pembaca sudah tahu
dan bisa membayangkannya sendiri.
DIALOG IMAJINER DENGAN
BARTIMEUS
TANYA: Pak Bartimeus, kenapa
kok Anda bersikeras minta tolong
kepada Yesus? Apa Anda tidak takut
orang banyak yang mengomeli Anda?
BARTIMEUS: Itu hakku, bukan?
Yesus itu kan Mesias keturunan
Daud, betul kagak? Ia tidak bakal
mengingkari kewajibannya kepada
orang kayak gue-gue ini. Dan ngapain
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takut sama orang banyak? Mereka
kan tidak bakal berani menjegalku,
situ kan ahli Kitab Suci, apa kata Im
19:14 dan Ul 27:18?
TANYA: Okay, Pak. Lain hal, apa
yang Anda rasakan waktu Yesus
tanya ingin apa darinya?
BARTIMEUS: Wah, dag-dig-dug!
Sampai saat itu aku pikir aku ini kena
hukuman Allah kayak orang Aram
atau orang kota Sodom, atau dukun
belang yang kalian kenal dari Kitab
Suci. Kebetulan Yesus lewat Yerikho.
Dengar-dengar ia mengajarkan Allah
itu Bapa yang baik. Ini perkara baru.
Tapi kurang jelas apa juga berlaku
bagi orang seperti aku ini. Maka mau
tanya langsung kepadanya. Tahutahunya ia malah nyuruh aku datang
mendekat dan bertanya aku mau dia
lakukan apa bagiku. Lha, tentu saja
gue bilang pengin bisa ngeliat
kembali. Saat itu juga rasanya byaar!
TANYA:
Omong-omong,
persisnya
Injil-Injil
melaporkan
“byaar”-nya Anda itu tadi itu sebagai
“saat itu juga ia bisa melihat
kembali”. Apanya yang “kembali”?
Soalnya begini, sabar ya Pak, teks
Injil mengatakan Anda itu “anaeblepse”. Lha, “eblepse”, aorist orang
ke-3 tunggal, artinya “mulai melihat”
itu memiliki awalan “ana-” yang
mengandung makna “kembali”. Jadi,
dengan “byaar” tadi Anda mulai bisa
melihat hal-hal seperti dulu lagi.
Tetapi awalan “ana-” itu juga berarti
“ke atas”, jadi “ana-eblepse” itu juga
“mulai bisa memandang ke atas”.
Yesus sendiri misalnya ketika hendak
memberi makan lima ribu orang
dikatakan dalam Mat 14:19 “...
menengadah (= ana-eblepsas) ke
langit lalu mengucap syukur...” Apa
Anda setuju dikisahkan dalam InjilInjil dengan kata “ana-eblepse” yang
sarat dengan dua nuansa itu?
BARTIMEUS: Waduh, waduh,
terima kasih diajari Yunani! Memang
cerita Injil-Injil itu jitu. Dalam
“byaar” tadi rasa-rasanya mulai
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tampak juga apa yang dilihat Yesus
ketika ia menengadah.
TANYA: Lha apa itu?
BARTIMEUS: Situ belum tahu?
Kursus kilat Yunani saya balas
dengan kursus kilat kerohanian.
Yesus bilang sama gue, “Imanmu
sudah menyelamatkanmu.” Ia tahu
saat itu saya “byaar” dan mulai bisa
juga melihat yang dilihatnya seperti
ketika ia menengadah tadi. Inilah
yang dia maksudkan. Aku mulai
makin tertarik ikut melihat yang betul
-betul dilihatnya, bukan hanya langit
saja tapi siapa yang di sana. Karena
itu, aku ikuti dia. Tiap hari aku
mendengarkan ia bercerita mengenai
Bapanya yang ada di surga, yang di
atas sana. Maka Mrk 10:52 bilang
tentang aku yang mantan pengemis
buta ini “lalu ia mulai mengikutinya
dalam perjalanannya”. Maksudnya,
jalan menuju Bapanya – tafsir ini
ndak bisa Anda raih dengan eksegese
tok lho, karena hanya terjangkau
dalam iman yang disebut Yesus tadi.
Luk 18:43 mengatakan yang sama
ketika bilang tentang diriku “lalu ia
mulai
mengikuti
dia
sambil
memuliakan Allah”. Allah yang
makin kupandangi dalam mengikut
Yesus.
Pada akhir tanya jawab itu,
terbayang
Bartimeus
berjalan
mengikuti Yesus – ia yang tadi buta
itu kini menuntun kita semua mulai
memahami apa makna mengikuti
Yesus dalam perjalanannya. Ia juga
bukan peminta-minta lagi, ia bisa
memberi banyak. Apa rekan-rekan
berkeberatan
bila
dikatakan
perjumpaan Bartimeus dengan Yesus
itu justru karena si buta ingin lebih
tahu cerita Yesus tentang Bapanya
yang di atas sana, di surga, dan dalam
hubungan ini ia memperoleh kembali
penglihatannya?
Salam hangat,
A. Gianto
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Sambungan dari halaman 1,

semua selama Retret lalu. Penyertaan
dan kehadiran Tuhan itulah yang
membuat kita berani untuk membuka
diri bagi Rahmat KasihNya. Seperti
digambarkan dalam musim panen
pada pesta Thanksgiving ini. Panen
itu mengumpulkan semua hasil yang
baik dan disyukuri. Sementara itu
semua yang buruk disingkirkan dan
dimusnahkan. Hasil yang baik inilah
yang menjadi kekayaan dan sukacita
bagi kita semua dan itulah yang
dibawa dalam pesta.
Begitu
pula
dengan
perjalanan Retret lalu, yang juga
membawa panenan dan hasil yang
baik. Semua yang baik dan penuh
sukacita itulah yang dibawa pulang
dan disyukuri kepada Tuhan sampai
sekarang
ini.
Inilah
yang
dimaksudnya Hidup sebagai anak
terang, yakni hidup dalam sukacita
bersama Tuhan. Inilah sebenarnya
panenan kita dan Thanksgiving kita,
yang tidak sebatas hal lahiriah saja.
Oleh sebab itu, Thanksgiving ini
menjadi ucapan syukur juga bagi kita
UKI karena sukacita yang dipanen
dalam Retret ini. Tuhan selalu ingin
yang terbaik bagi semua anakNya,
oleh sebab itulah ketika kita
membuka hati, maka kita mengalami
kebaikan Tuhan itu.
Bersamaan
dengan
diterimanya kebaikan Tuhan, kita
melepaskan semua yang tidak baik
dari dalam hidup kita. Ketika semua
yang tidak baik itu dilepas, maka
sukacita itu menjadi semakin nyata.
Dalam Retret itu pula kita telah
membuka hati dan melepaskan
berbagai beban hidup yang telah
menjadi luka dari masa lalu. Ketika
sisi buruk dan semua sakit hati masa
lalu itu dilepaskan, maka hati menjadi
lapang dan kesejukan dialami. Inilah
yang kita semua rindukan, hidup
dalam suasana damai sebagai anak
terang. Kita harus selalu berani untuk
melepaskan
masa
lalu
yang
membebani
diri
kita,
apalagi

semuanya itu dibuat oleh kita sendiri.
Apakah kita mau hidup kita ini
menjadi berat dengan berbagai beban
busuk yang selalu kita bawa, yang
hanya akan mengganggu? Maka
lepaskanlah semuanya itu supaya
sungguh kita menjadi pribadi bebas
dan
penuh
sukacita!
Inilah
Thanksgiving.
Melepaskankan yang lama
dan yang busuk itu digambarkan pula
dengan datangnya musim gugur
sekarang ini. Daun-daun yang mulai
berganti warna akhirnya menjadi
kering dan telepas dari rantingnya dan
jatuh
membusuk.
Demikianlah
gambaran diri kita, yang juga secara
terus-menerus harus membersihkan
diri dan melepaskan semua yang
kering dan busuk. Ketika semua yang
kering dan busuk itu dilepas, maka
tunas baru yang indah akan muncul
dan bersemi, itulah sukacita.
Selalu bersyukur ..
Tentu saja kita selalu perlu
bersyukur dan bukan hanya pada
pesta Thanksgiving. Kebaikan dan
kasih Tuhan selalu melimpah di
dalam kehidupan kita setiap hari, oleh
sebab itulah pula, setiap hari kita pun
mengucap syukur kepada Tuhan.
Ketika kita menyadari akan kebaikan
Tuhan yang tercurah di dalam hidup
kita, maka pada waktu itu pula kita
bersyukur kepada Tuhan. Sungguh
indah jika kita menjadi seorang
pribadi yang selalu bersyukur atas
semua kebaikan Tuhan ini. Pribadi
seperti ini akan menjadi pribadi yang
selalu membawa sukacita walaupaun
terkadang ia mengalami kesusahan
dalam hidupnya. Pribadi ini akan
selalu mempu menanggung beban
kehidupannya karena ia sangat yakin
bahwa Tuhan selalu ada bersama
dirinya.
Kesadaran seperti inilah yang
sangat diperlukan pada jaman
sekarang ini. Karena yang sekarang
ini terjadi justru sebaliknya, yakni

banyak orang sudah mulai kurang dan
bahkan tidak bersyukur lagi. Banyak
orang mulai berjalan sendiri tanpa
mengikutsertakan Tuhan di dalam
kehidupannya. Oleh sebab itulah
berbagai
beban
berat
dan
permaslahan
bermunculan
silih
berganti. Semua kejadian itu semakin
menjauhkan mereka dari Tuhan dan
membuat mereka tidak mempunyai
harapan. Keadaan ini sudah kita lihat
di tengah kehidupan kita sekarang
bahkan mungkin juga di dalam
keluarga
kita.
Akankah
kita
membiarkan hidup kita ini hancur dan
sia-sia tanpa harapan karena hidup
tanpa Tuhan?
Ingatlah sabda Kitab Suci bahwa
kita harus bangun dari tidur karena hari
sudah mulai siang, malam sudah lewat
dan kenakanlah senjata terang. Sisi gelap
dan malam kita sudah kita lalui dan
sekarang kita semua adalah anak terang.
Sebagai anak terang kita mempunyai
senjata terang untuk menghadapi semua
kegelapan malam yang merusak. Senjata
terang ini bersumber pada Tuhan sendiri
dan iman kitalah yang menjadi
kekuatannya. Maka baiklah kita selalu
bersyukur akan iman Katolik yang kita
miliki sampai sekarang. Jika memang
iman itu mulai redup karena kita mulai
jauh dari Tuhan, maka sekarang ini juga

kembali tegaskan langkah kita dalam
mengikutiNya. Tidak ada kata
terlambat untuk membuka hati dan
menerima kasihNya yang melimpah
itu. Sebenarnya kasihNya sudah
tercurah, hanya mata kita tertutup
sehingga tidak tampak. Bukalah mata
hati kita semua untuk melihat
keselamatan dan kasih Tuhan bagi
kita itu.
Inilah
sukacita
sejati,
kebahagiaan ilahi dan Thanksgiving
yang sesungguhnya, yakni bersykukur
kepada Tuhan karena kebaikanNya
bagi
tiap
pribadi
kita
ini.
Bersukacitalah senantiasa karena
Kasih Setia Tuhan yang kekal abadi
bagi kita semua.
********
Rm. Johanes Juliwan Maslim, SCJ
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Devosi - Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah
(Our Lady Undoer of Knots)
“Bunda, Ambil Alihlah Masalahku!”
(Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah)

“Karena tidak setia, Hawa membuat simpul kemalangan bagi umat manusia.
Karena setia, Maria menguraikan simpul masalah tersebut.”
~ St. Ireneus dari Lyon

D

evosi ini berkembang di Jerman, berasal dari sebuah ajaran
meditasi St. Irenaus, Uskup Agung Lyon, Perancis, yang
mati sebagai martir pada tahun 203 M. Ia menulis demikian:

“Hawa, karena ketidaktaatannya telah menghasilkan simpulsimpul aib yang menjatuhkan umat manusia. Namun Bunda
Maria, dengan ketaatannya, telah menguraikannya lagi.”
Gereja Santo Petrus di Perlack, Ausburg, Jerman, telah menjadi
pusat gerakan devosi kepada Bunda Maria sejak tahun 1700M.
Atas perintah seorang imam di Augsburg pelukis Johann
Schmittdner membuat lukisan Bunda Maria dengan diilhami katakata St. Ireneus. Di dalam gereja itu digantungkan sebuah lukisan
Bunda Maria yang sedang sibuk mengurai seutas tali dengan
simpul-simpul yang kusut. Gerakan devosi ini menjadi semakin
populer. Tak kurang dari 600.000 peziarah pernah datang dan
berdoa di depan lukisan itu dalam waktu 4 tahun terakhir ini.
Mengapa Paus Fransiskus berdevosi kepada Maria Bunda
Pengurai Simpul Masalah?
Ketika Paus belajar di Jerman th. 1980, beliau
menemukan devosi ini di Gereja Santo Petrus di Perlack,
Ausburg, Jerman. Di dalam Gereja ini tergantungkan sebuah
lukisan Bunda Maria yang sedang sibuk mengurai seutas pita
dengan simpul-simpul yang kusut. Bunda Maria dikelilingi para
malaikat, berdiri diatas bulan sabit menginjak kepala ular, si iblis.
Ini bermula dari St. Ireneus dari Lyon (203 M)
mengatakan: “Ketaatan Perawan Maria dengan mengatakan Aku
ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanMu.
Ketaatan ini membuahkan keselamatan bagi umat manusia.
Karena tidak setia, Hawa membuat simpul kemalangan bagi umat
manusia. Dan karena kesetiaannya, Maria menguraikan simpul
masalah tersebut.”
Devosi Maria Bunda Pengurai Simpul Masalh ini sangat
berkesan dan menjadi devosi Paus Fransiskus. Selama menjadi
Uskup Agung di Buenos Aries, Paus Fransiskus memperkenalkan
dan mendorong devosi ini. Devosi ini sangat popular di
Argentina dan Brazil.
Inilah doa tersebut:
Bunda Maria, ambil alihlah masalah-masalah yang tak dapat
kuatasi.
Tolonglah aku menghadapi hal-hal yang berada di luar
kemampuanku. Karena engkau mempunyai kuasa untuk
menolongku.
Tiada seorang pun yang pernah kecewa akan pertolonganmu.
Bunda, ambil-alihlah sekarang ini juga
Saat aku tidak mampu melihat apapun
Saat tak terlihat setitik cahaya pun di ujung terowongan gelap
yang kulewati saat ini juga.

Saat aku merasa bimbang dan takut
Saat aku harus mengambil keputusan yang sulit,
Ketika semuanya nampak memusuhiku.
Bunda Maria,
engkau sungguh mengetahui kesulitan, kesusahan serta
keputusasaan kami dalam menghadapi simpul-simpul masalah
kehidupan ini.
Maria, Bunda kami
yang dikaruniai Allah kuasa untuk menguraikan segala simpul
masalah kehidupan anak-anak-NYA, hari ini juga kami
mempercayakan ke dalam tanganmu pita kehidupan kami. Amin.
(Doakanlah doa ini setiap hari. Anda akan memperoleh
manfaatnya, dalam situasi apapun)
DOA NOVENA
Santa Maria, yang dipenuhi dengan kehadiran Allah, selama
hidupmu di dunia, dengan rendah hati engkau senantiasa
mengikuti kehendak Bapa, sehingga kejahatan tidak dapat
mengganggumu dengan kebohongannya.
Engkau menjadi perantara kami kepada Puteramu dalam setiap
kebutuhan. Engkau memberi teladan dengan kesederhanaan dan
kesabaran yang sempurna, supaya kami dapat mencari jalan
keluar dalam setiap masalah kehidupan. Engkau adalah Bunda
kami, uraikanlah segala simpul masalah yang membingungkan
dan buatlah kami agar lebih dekat pada Tuhan.
Santa Maria, Bunda Allah dan Bunda kami, engkau
menyelesaikan masalah kehidupan kami dengan kasih
keibuanmu. Terimalah dalam tanganmu masalah yang dihadapi
oleh ( … sebutkan nama yang didoakan) dan bebaskanlah dia dari
jerat musuh yang jahat.
Melalui perantaraan dan teladanmu, bebaskanlah kami dari segala
kejahatan dan uraikanlah setiap simpul yang memisahkan kami
dari persekutuan dengan Allah. Bebaskanlah kami dari segala
kebingungan dan kesalahan, sehingga kami dapat menyiapkan
hati sebagai tempat kediaman-Nya, dan dapat melayani DIA
dalam kehidupan kami. Amin.
Imprimatur : Very. Rev. Mgr. Jose C. Abriol, Vicar General
Manila, 29 Oktober 2002
Diterjemahkan & diterbitkan oleh: Marian Centre Indonesia, Jl.
K.S. Tubun II C no. 2, Jakarta 11410,

Sambungan dari halaman 3,

Menyembuhkan.” Percayalah dan
bertobatlah. Iman adalah tanggapan,
jawaban dari manusia terhadap cinta
kasih Tuhan. Yang dikehendaki
Yesus adalah perubahan hidup,
kembali ke identitas sebagai anak
Allah.
Dengan
iman
kita
diselamatkan,
dibebaskan
dan
disembuhkan.
Keselamatan
dan
kesembuhan hanya mungkin jika kita
bertindak menyambut rahmat Tuhan

dengan rendah hati.
Menyadari
keterbatasan manusia termasuk diri
kita berdosa membuat diri kita lebih
bisa
mengampuni
orang lain.
Memulai hidup baru sebagai anak
terang dengan meninggalkan yang
gelap, meneruskan cinta kasih Allah,
melakukan rekonsiliasi-perdamaian,
dan belajar melihat dengan mata
Allah. Setelah sessi ini dilanjutkan
dengan sharing dan Misa

Penutupan.
Buah-buah retret membuka
tabir hidup kita masing-masing dan
menyadarkan akan keadaan diri kita
sekarang ini.
Membantu untuk
menghidupi panggilan sebagai anak
terang dengan melepaskan sisi gelap,
dan mengingatkan kita selalu
menghidupi panggilan kita dalam
persatuan
dengan
Gereja
dan
kekayaan didalamnya.□ (Sulina)

Pertunjukan Sendratari Ramayana

Pada tanggal 19 September 2015, pukul 7 malam, bertempat di KJRI Toronto, GODHONG MAPLE suatu
organisasi masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang budaya, dan dengan dukungan KJRI Toronto
menggelar pentas Sendratari dengan judul Ramayana. Pertunjukkan tari profesional yang begitu apik,
indah dan menarik digelar selama dua jam. Sungguh membanggakan bahwa beberapa MUDIKA UKI
berperan aktif dalam sendratari ini termasuk diantaranya; peran utama - Reinaldi Prakoso sebagai sang
RAMA dan Alvin Tanudjaja sebagai Hanoman, dan Yoanitha Sutrisno sebagai Prajurit PANAH. □
(Damian Indyarta, Julian Wibowo, foto courtesy of KJRI Toronto)

