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Keputusan Roh Kudus dan Keputusan Kami

  

Bacaan Liturgi : 

  

Kis. 15:1-2,22-29; Why. 21:10-14.22-23; Yoh. 14:23-29. 

  

  

 1 / 4



HARI MINGGU PASKAH KE VI - MEI 2016

  

               Dalam amanat perpisahanNya, berkaitan denga Roh Kudus Yesus mengatakan
bahwa Roh Kudus akan datang sebagai penolong murid Tuhan. Roh Kudus akan mengajarkan
segala sesuatu dan mengingatkan murid Tuhan tentang semua yang telah Tuhan Yesus
ajarkan kepada kita semua sebagai murid.Kehadiran Roh Kudus secara pribadi ada dalam
batin kita. Menuntun hidup manusia pada jalan kebenaran Tuhan. Sebagai murid Tuhan, kita
bisa berdialog dengan Roh Allah, dan selalu bertanya apakah jalan yang akan dan sudah dilalui
adalah kehendakNya? 

      

Dan dengan kasih Roh Allah kita juga bisa melihat apakah tindakan yang kita lakukan sudah
menjunjungi tinggi kemuliaan Tuhan yang ada dalam pribadi hidup manusia? Jika sudah maka
kita mendengarkan dan membiarkan kita dituntun oleh Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus tidak
berhenti dalam pribadi setiap manusia. Kita percaya bahwa Gereja Katolik dituntun oleh Roh
Kudus. Gereja Katolik punya kuasa mengajar kepada seluruh bangsa manusia. Kuasa
mengajar ada dalam diri para Uskup. Para Uskup adalah pengganti para Rasul Tuhan untuk
mewartakan kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Suara para Uskup dalam kuasa mengajar kita
yakini sebagai suara Tuhan.

  

  

                Dalam bacaan pertama, ada kalimat yang menarik,"adalah keputusan Roh Kudus
dan keputusan kami". Kalimat ini hendak menyatakan; apa yang telah diputuskan oleh Rasul
Tuhan, kita Imani sebagai Keputusan Roh Kudus. Kita pasti pernah mendengar Dokma Gereja
Katolik, mendegar Konsili Vatikan I dan II, telah mendegar surat Gembala Bapa Paus atau
Bapa Uskup. Itulah kuasa mengajar Gereja melalui para Uskup. Suara-suara dalam Surat
Gembala merupakan suara Roh Kudus dan suara murid Tuhan. Bulan Mei, Gereja menetapkan
sebagai bulan Rosario. Umat diajak untuk mencintai doa yang sederhana ini. Doa sederhana
sebagai ungkapan sederhana dari batin manusia dengan pelbagai keindahanya. 

  

                Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), meresmikan penggunaan Rosario Merah Putih.
KAJ mengajak umat dalam setiap butiran Doa Rosario membawa bangsa ini kepada Tuhan.
Bangsa yang melepaskan diri dari Kasih Tuhan maka akan melepaskan diri dari rasa
kemanusiaan dan keadilan serta perdamaian dunia. Keputusan KAJ untuk membawa bangsa
ini kepada Tuhan dalam doa Rosario kita yakini bukan sekedar keputusan manusia saja. Kita
Amini bahwa keputusan ini adalah Keputusan Roh Kudus dan Bapa Uskup   
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                Dalam Rosario Merah Putih, kita semua diajak untuk semakin memiliki kedekatan hati
dengan Tanah Air Indonesia ini. Kita diminta untuk memiliki rasa empati yang dalam atas
pelbagai persoalan dan harapan bangsa kita ini. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh cuek.
Kita harus ambil bagian mewujudkan harapan bangsa kita ini menjadi bangsa yang merdeka,
adil dan makmur. Dalam Rosario Merah Putih kita merenungkan tiap Sila dalam Lima Sila
Pancasila. (bisa dilihat dalam lembaran penuntun doa rosario). Pancasila adalah Dasar Negara
kita yang sungguh indah. Bukan hanya Indah, sungguh sangat sejalan dengan apa yang telah
kita hidupi dalam Iman katolik kita. 

  

  

                Keberadaan Pancasila menurut Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pertahankan.
Tanpa Pancasila Indonesia runtuh. Tanpa Pancasila maka Indonesia bisa menolak Tuhan yang
Maha Esa, bisa menolak Kemanusiaan yang beradab, bisa menolak Persatuan untuk
perdamaian, bisa menolak pemimpin yang bijaksana dan menolak kekuasaan ditangan rakyat,
bisa menolak Keadilan yang dapat menciptakan kesejahteraan bersama. 

  

Setiap Sila dalam Pancasila sesuatu yang indah untuk kita hidupi, kita wartakan bagi banyak
orang. Bukan hanya itu, Pancasila sesuatu yang Indah kita Persembahkan kepada Tuhan.
Semoga doa-doa kita melalui Doa Rosario Merah Putih selalu dibimbing oleh Bunda Maria dan
dihantar kepada Tuhan sebagai persembahan kita padaNya.

  

                                                                                              Tuhan memberkati. (Rm. Sigit
MSC).   
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