Hari/Tgl : Minggu, 12 JULI 2015
Misa Kudus 2:30 PM - 4:00 PM
Perayaan & Ramah Tamah 4:00 PM - selesai
Pemimpin Misa: Romo Edmungus Sonny Declass,SVD
Tempat : Resurrection Ascencion Church
85-26 61st Road , Rego Park, NY 11374
(Corner of Woodhaven Blvd & 61st Rd)

SEKRETARIAT:
83-11 BRITTON AVE, ELMHURST, NY 11373
http : //www.kkiny.org

Direction:
Subway
G or R train, turun di Woodhaven Blvd. (Queen’s Mall). Jalan sepanjang Woodhave
Blvd., kira-kira 4 traffic light, belok kanan di 61st Rd.
Car
Long Island Expressway (L.I.E/495 East) exit di Woodhaven Blvd. Belok kanan di
Woodhaven Blvd. Kira-kira 2 traffic light, belok kanan di 61st Rd.

(INDONESIAN MINISTRY)

KELUARGA KATOLIK INDONESIA

MISA MINGGU KE-2

MISA MINGGU KE-4
Hari/Tgl : Minggu, 26 JULI 2015
Waktu : Misa Kudus -3.00 pm
Pemimpin Misa: Romo Robert Mirsel SVD.
Tempat : Bartholomew Church(Chapel)
43-22 Ithaca St, Elmhurst, NY 11373
( Untuk sementara Ramah Tamah di Gereja
Bartholomew tidak ada, akan diberitahukan lagi
kapan kita bisa mengadakan ramah tamah kembali)
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Ytk. Rekan-rekan KKI NY,
Pengurus/staff periode baru 2015-2017 telah
dilantik pada bulan lalu. Mereka telah memulai
masa tugasnya yang baru dan juga ada yang
melanjutkan kembali masa tugas mereka. Selamat
bekerja rekan-rekan semua! Untuk itu saya juga
menghimbau dan memohon bantuan dari seluruh
rekan-rekan umat KKI NY untuk dapat mendoakan
dan mendukung kami para staff periode baru ini
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
kami kepada keluarga Katolik Indonesia di NY
dan juga kepada Tuhan.
Saya juga berterima kasih untuk support rekan2
untuk kami yang hadir dalam Jamboree ke VIII
2015 di Atlanta. Selanjutnya untuk meneruskan
kegiatan kebersamaan Jamboree antar umat KKI
Se USA dan Canada yang diadakan 2 tahun sekali,
setelah melalui meeting para Ketua KKI yang
hadir bersama para Romo-Romo maka KKI NEW
YORK dipilih menjadi untuk menjadi TUAN
RUMAH JAMBOREE KKI KE-IX. Perlu
diketahui juga oleh rekan-rekan umat yang lain
bahwa sebelum keberangkatan ke Jamboree
Atlanta para staff KKI NY telah mengadakan
meeting dan jika KKI NY ditanyakan dalam
meeting nanti di Atlanta bersama para ketua KKI
apakah siap menjadi Tuan Rumah jamboree
berikutnya kami sepakat untuk menerima
Jamboree ini. Untuk itu saya mohon juga
dukungan dari seluruh umat KKI NY dalam
mensukseskan Jamboree Ke-IX di New York
tahun 2017.
Dalam penutupan Jamboree ke VIII tangal 5 Juli
2015 di Atlanta kami KKI NY diberikan
token/sumbangan oleh Romo Budi dan KKI LA
untuk tambahan biaya Jamboree 2017 nanti di
NEW YORK. Terima kasih Romo Budi Wardana
dan Ketua KKI LA Ignatius.

Saldo Awal

$

1,228.19

Kolekte Cash mgg ke-2

$

357.00

Kolekte check mgg ke-2

$

20.00

Gereja Resurection
Stipendium Romo Robert & Romo Felix
Perangko
Kolekte Cash mgg ke-4

$

354.00

Kolekte check mgg ke-4

$

20.00

Nofi Siregar
Ketua KKI NY

$

(150.00)

$

(200.00)

$

(72.00)
(20.00)

Gereja Bartholomew
Stipendium Romo

$

(150.00)

$

(150.00)

Gift untk Fathers day & pembelian pyx (kotak hosti)

$

(113.21)

Pembelian Tissue Bounty & Tissue Makan

$

(21.00)

$

1,979.19 $

(896.21)

$

1,082.98

Saldo Akhir

LAPORAN KEUANGAN SUMBANGAN SOSIAL

Saldo Awal

$

3,291.20

June 14, 2015
June 28, 2015
Sumbangan kasih u/kel. Tedjawardana
Sumbangan kasih u/Kel. Marshell Sareseh

$

148.00

Saldo Achir

$

155.00

$

(250.00)

$

(250.00)

$
$

3,094.20 $
3,094.20

-

Saldo Awal

$

500.00

Surplus bazaar

$

340.00

Penjualan makanan (sumbangan dr Lydia)

Saldo Achir

-

(50.00)

$

(20.00)

$

(32.00)

$
$

52.00
173.00

$

1,162.00 $

(102.00)

$

97.00

Pengeluaran
Tambahan uang kas

$

$

Registrasi
Bayar ke Tante Endang

Tambahan jualan

Tuhan memberkati

(20.00)

$

1,060.00
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STAFF KKI NY
PERIODE 2015-2017
Ketua

: Nofi Siregar

Dewan Penasehat

: Romo Robert Mirsel SVD
Oentoro Jatikusuma
Indra Tjahjadi
Marlene Polax

Sekretaris

: Gisela Gunawan
Onah Nando

Bendahara

:Tuty Taufan
Ngo Hwie Ling

Konsumsi/logistik

: Ratna Salim
Yetty Wiriadi

Hubungan Masyarakat

: Maya Manusama

Liturgi & Kerohanian

: Frans Samosir
Julianita Tamrin
Martha Tjen

Musik Koordinator & Koor

: Kresentia Silaban
Sinta Mary

Sosial & Pelayanan

: Luciana Kaunang

Informasi Teknologi & Newsletter : Oktafiandi Wibisono
Dokumentasi

: Adi Natawidjaja

Perlengkapan

: Hengky Kurniawan

Event/Culture

: Etik Lodewijk
Lily Kwan

Orang Muda Katolik -OMK

: Devika

Sekolah Minggu

: Lydia Vanessa

Rosario

: Marie Liwan
Ratna Juliani Djuhari

Komunitas Tritunggal Mahakudus

: Mardecia Paulce

Persekutuan Doa Karistmatik Katolik: Heryawan Tedjawardana

Info
 Doa rosario setiap bulan mgg I

bertempat di rumah ibu Marry liwan
jam 3 siang. Jika ada yang ingin
mengadakan doa rosario di
tempat/rumah umat, silahkan
menghubungi sie rosario Ibu Ratna
Djuhari dan Ibu Marry Liwan.
 Persekutuam Doa Karismatik Katolik

(PDKK) akan diadakan pada hari
Minggu, 19 Juli 2015, jam 2:00
pm/siang, bertempat : Kel.Freddy dan
Lina, 76-15 47th Ave, Elmhurst.
Pembawa Firman : Romo Robert
Mirsel, SVD.
 Pertemuan KTM harap hubungi Sdr.

Mardecia (mardecia1631@gmail.com)
 Untuk baptisan bayi mohon Ibu Gisela

Gunawan
 Mohon agar setiap umat yang ingin

menerima email/info mengenai kki
harap segera ber-subscribe di
kkiny-subscribe@yahoogroups.com
 Berhubung sekarang KKI NY hanya
mengadakan ramah tamah hanya 1
bulan sekali dalam Misa yaitu di RA
church setiap mgg ke-2 maka umat
diharapkan bisa membawa potluck utk
dinikmati bersama. Untuk misa mgg ke2 kita tidak ada potluck. Mulai saat ini
bagian konsumsi/logistik tidak akan
menghubungi lagi umat satu persatu
untuk membawa potluck.
 Agustus, rencana BBQ
 September, rencana ziarah
 Oktober, shining star
 November, Seminar Hidup Baru
 Desember, Natal.
 Kritik dan Saran kegiatan KKI NYC

silahkan dikirim ke mail:
info@kkiny.org
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YANG KECIL JUGA INDAH
DAN BERGUNA BAGI TUHAN
Apakah anda suka rumput? Pada
umumnya orang menganggap
remeh
rumput,
tetapi
pada
waktunya orang sadar bahwa
rumput juga berguna dan kita
butuhkan. Bayangkan lapangan
sepak
bola
tanpa
rumput.
Bayangkan taman tanpa rumput;
tanah pasti akan cepat keras oleh
sinar matahari.
Orang bilang,
kalau mau supaya mata tetap sehat,
harus sering-sering melihat rumput
yang hijau. Rumput itu kecil dan
sederhana, namun amat berguna
dan berdaya. Tuhanlah yang
membuat yang kecil ini indah,
berguna dan berdaya.
*******
Bacaan-bacaan suci Minggu XV
dalam Tahun Liturgi Gereja
berbicara tentang orang-orang kecil
dan sederhana yang dipakai Tuhan
untuk pekerjaan besar.
Kitab
Amos (7:12-15) menceriterakan,
bahwa Amos, si penggiring
kambing domba itu dipilih oleh
Tuhan untuk menjadi nabi bagi
Israel, dengan tugas untuk menjadi
juru bicara Tuhan. “Tetapi
TUHAN mengambil aku dari
pekerjaan menggiring kambing
domba, dan TUHAN berfirman
kepadaku: Pergilah, bernubuatlah
terhadap umat-Ku Israel” (Amos
7:15).
Injil Markus (6:7-23) berkisah
tentang panggilan dan perutusan
para murid Kristus. Mereka adalah
orang-orang
sederhana
(kebanyakan nelayan), namun
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dipakai
oleh
Tuhan
untuk
mewartakan Kerajaan Allah dengan
kata dan perbuatan.
Yesus
memberdayakan
mereka
untuk
menyembuhkan
yang
sakit,
membangkitkan yang mati, mengusir
setan, dan berbicara dengan penuh
wibawa dan kuasa dalam kebenaran.
Semuanya itu mungkin, karena Allah
berkuasa mengubah yang kecil dan
lemah menjadi berdaya.
Itulah
sebabnya mengapa Rasul Paulus
dalam suratnya kepada umat di
Efesus menulis: “Terpujilah Allah
dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus
yang
dalam
Kristus
telah
mengaruniakan kepada kita segala
berkat rohani di dalam sorga. Sebab
di dalam Dia Allah telah memilih
kita sebelum dunia dijadikan, supaya
kita kudus dan tak bercacat di
hadapan-Nya (Ef. 1:3-4). Allahlah
yang
memperlengkapi
manusia
lemah untuk dapat menjadi kaya
dalam pelayanan kasih dan harta
rohani.
Kalau
Allah
memperlengkapi
manusia dengan hal-hal luar biasa,
maka manusia janganlah berlaku
seolah-olah hidup ini diurusnya
sendiri. Percaya kepada kebaikan
Allah dan sesama adalah kata
kuncinya. Itu sebabnya para murid
Yesus diingatkan agar “jangan
membawa apa-apa dalam perjalanan
mereka, kecuali tongkat; rotipun
jangan, bekalpun jangan, uang dalam
ikat pinggangpun jangan; boleh
memakai alas kaki, tetapi jangan
memakai dua baju” (Mrk. 6:8-9).
Mereka harus percayakan hidup pada
Allah agar bisa diberi kekuatan besar
bagi karya-karya agungNya.
*******
Kita semua adalah orang-orang kecil
yang dapat dipakai Tuhan untuk
segala pekerjaan besar yang

dikehendakiNya.
Kita kadangkadang merasa tak layak dan tak
mampu dan menginginkan agar dapat
menjadi seperti orang-orang hebat
seperti rumpur rindu menjadi pohon
raksasa di tengah rimba, namun
Tuhan tahu apa yang ada dalam diri
kita.
Dia tahu bahwa kita bisa
melakukan pekerjaan-pekerjaanNya
yang dasyat, meski kita penuh
kekurangan
dan
kelemahan.
Kuncinya adalah penyerahan diri
untuk dipakai oleh Tuhan dalam
pelayanan kasih.
Semakin kita
menyadari kekecilan kita dan
membuka hati
untuk menerima
tawaran Tuhan guna melakukan
pekerjaanNya, semakin kita keluar
dari pikiran ingat diri dan semakin
rela
mengambil
tugas-tugas
pelayanan.
Kata-kata ini benar: kalua kita tidak
bisa menjadi pohon raksasa di tengah
rimba, biarlah cukup menjadi rumput
di pinggir jalan. Yang kecil pun
indah dan berguna bagi Tuhan dan
sesama.
Romo Robert Mirsel, SVD
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SEPUTAR BERITA KATOLIK
Kampanye pembongkaran
salib di Tiongkok menyebar ke
keuskupan lain
Kampanye pembongkaran salib
yang dipimpin pemerintah
Tiongkok telah menyebar dari
Wenzhou ke keuskupan-keuskupan
lain di Provinsi Zhejiang dimana
lima gereja Katolik yang memiliki
salib telah dibongkar pekan lalu.

Salib-salib di gereja-gereja di
Songmun, Xinhe, Muyu dan Dasi
dari keuskupan Taizhou serta
Gereja Hati Kudus Yesus
Xiaoshan, Keuskupan Hangzhou
dihancurkan pada 2 Juli.
Pihak berwenang mengatakan
salib-salib itu dibongkar untuk
gereja-gereja “Sinicize”, kata
sumber lokal di Taizhou kepada
ucanews.com.
“Ini jelas merupakan tindakan yang
ditujukan terhadap Kristen,” kata
sumber itu.
“Sinisisasi” agama adalah pertama
kali disebutkan oleh Presiden
Tiongkok Xi Jinping selama
sebuah pada Mei. Berdasarkan
kebijakan tersebut, gereja harus
beradaptasi dengan masyarakat
Tiongkok dengan menggunakan

simbol-simbol yang mencerminkan
budaya Tiongkok di bawah
pemerintahan komunis.Pada akhir
2013, pemerintah Tiongkok
memulai kampanye pembongkaran
gereja-gereja Protestan. Seorang
katekis Protestan mengatakan
kepada ucanews.com bahwa sekitar
1.100 gereja yang memiliki salib
dibongkar, meskipun jumlahnya
bisa jauh lebih tinggi.
Sebuah sumber Katolik di
Hangzhou mengatakan dia
menyaksikan pembongkaran salib
di gereja Xiaoshan. “Para pastor
paroki menghadapi tekanan politik
dalam kampanye itu. Ada sedikit
dukungan dari hirarki mereka, dan
tidak ada tindakan keuskupankeuskupan di provinsi itu,” kata
sumber yang tidak bersedia
disebutkan namanya.“Pihak
berwenang mengatakan kepada
imam-imam bahwa kami
membongkar salib atau
menghancurkan bangunan gereja.
Itu dilema dan mereka cenderung
untuk kompromi,” katanya.
“Beberapa imam menuntut hirarki
lokal mengeluarkan pernyataan
berkaitan dengan pembongkaran
tetapi draft ternyata menjadi salah
satu acuh tak acuh. Beberapa
pemimpin Gereja mengatakan
keadaan akan buruk jika kita
membuat pemerintah marah,” kata
sumber Hangzhou.
Gereja Hati Kudus adalah gereja
keempat yang salibnya dibongkar
di Hangzhou. Gereja lain di kota
Fuyang diberitahu bulan lalu

bahwa ia juga akan mengalami nasib
serupa. “Para pejabat mengatakan
bahwa hanya katedral Katolik dan
dua gereja Protestan akan
diselamatkan dari kampanye,”
tambah sumber Hangzhou.
Sumber: ucanews.com

QUOTE
Tidak ada yg terlalu tinggi utk
dicapai manusia, tapi ia harus
memanjatnya dg hati-hati &
penuh keyakinan H.C.Andersen

SENYUM
SEJENAK
Doa yang Panjang
Dalam sebuah persekutuan,
seorang Pastor sedang
memimpin doa yang luar
biasa panjangnya. Ia terus
berdoa dan berdoa.
Di tengah doanya yang
panjang itu, Ia bertanya
kepada jemaatnya :
"Apalagi yang perlu saya
doakan ?"
Jemaat serentak menjawab :
"Amin, Pastor, Amin"
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POJOK ROHANI
KATEKISMUS

HIERARKIS GEREJA
KATOLIK
Striktur Hierarkis Gereja yang
sekarang terdiri dari dewan para Uskup
dengan Paus sebagai kepalanya, dan
para imam serta diakon sebagai
pembantu uskup
1. Para Rasul
Sejarah awal perkembangan Hierarki
adalah kelompok keduabelas rasul.
Inilah kelompok yang sudah terbentuk
waktu Yesus masih hidup. Seperti
Paulus juga menyebutnya kelompok
itu " mereka yang telah menjadi rasul
sebelum aku" (Gal 1:17). Demikian
juga Paulus pun seorang rasul,
sebagaimana dalam Kitab Suci (1Kor
9:1, 15:9, dsb)
Pada akhir perkembangannya ada
struktur dari Gereja St. Ignatius dari
Antiokhia, yang mengenal "penilik"
(Episkopos), "penatua" (presbyteros),
dan "pelayan" (diakonos). Struktur ini
kemudian menjadi struktur Hierarkis
yang terdiri dari uskup, imam dan
diakon.
2. Dewan Para Uskup
Pada akhir zaman Gereja perdana,
sudah diterima cukup umum bahwa
para uskup adalah pengganti para
rasul, seperti juga dinyatakan dalam
Konsili Vatikan II (LG 20). Tetapi hal
itu tidak berarti bahwa hanya ada dua
belas uskup (karena duabelas rasul).
Disini dimaksud bukan rasul satu
persatu diganti oleh orang lain, tetapi
kalangan para rasul sebagai pemimpin
Gereja diganti oleh kalangan para
uskup. hal tersebut juga di pertegas
dalam Konsili Vatikan II (LG 20 dan
LG 22).Tegasnya, dewan para uskup
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menggantikan dewan para rasul. Yang
menjadi pimpinan Gereja adalah dewan
para uskup. Seseorang diterima menjadi
uskup karena diterima kedalam dewan
itu. itulah Tahbisan uskup, "Seorang
menjadi anggota dewan para uskup
dengan menerima tahbisan sakramental
dan berdasarkan persekutuan hierarkis
dengan kepada maupun para anggota
dewan" (LG 22). Sebagai sifat kolegial
ini, tahbisan uskup belalu dilakukan oleh
paling sedikit tiga uskup, sebab tahbisan
uskup berarti bahwa seorang anggota
baru diterima kedalam dewan para uskup
(LG 21).
3. Paus
Kristus mengangkat Petrus menjadi
ketua para rasul lainnya untuk
menggembalakan umat-Nya. Paus,
pengganti Petrus adalah pemimpin para
uskup.
Menurut kesaksian tradisi, Petrus adalah
uskup Roma pertama. Karena itu Roma
selalu dipandang sebagai pusat dan
pedoman seluruh Gereja. Maka menurut
keyakinan tradisi, uskup roma itu
pengganti petrus, bukan hanya sebagai
uskup lokal melainkan terutama dalam
fungsinya sebagai ketua dewan pimpinan
Gereja. Paus adalah uskup Roma, dan
sebagai uskup Roma ia adalah pengganti
Petrus dengan tugas dan kuasa yang
serupa dengan Petrus. hal ini dapat kita
lihat dalam sabda Yesus sendiri :
"Berbahagialah engkau Simon bin Yunus
sebab bukan manusia yang menyatakan
itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang
di sorga. Dan Akupun berkata
kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di
atas batu karang ini Aku akan
mendirikan jemaat-Ku dan alam maut
tidak akan menguasainya. Kepadamu
akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga.
Apa yang kauikat di dunia ini akan
terikat di sorga dan apa yang
kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di
sorga." (Mat 16:17-19).
4. Uskup
Paus adalah juga seorang uskup.
kekhususannya sebagai Paus, bahwa dia
ketua dewan para uskup. Tugas pokok
uskup ditempatnya sendiri dan Paus bagi

seluruh Gereja adalah pemersatu. Tugas
hierarki yang pertama dan utama adalah
mempersatukan dan mempertemukan
umat. Tugas itu boleh disebut tugas
kepemimpinan, dan para uskup "dalam
arti sesungguhnya disebut pembesar
umat yang mereka bimbing" (LG 27).
Tugas pemersatu dibagi menjadi tiga
tugas khusus menurut tiga bidang
kehidupan Gereja. Komunikasi iman
Gereja terjadi dalam pewartaan, perayaan
dan pelayanan. Maka dalam tiga bidang
itu para uskup, dan Paus untuk seluruh
Gereja, menjalankan tugas
kepemimpinannya. "Diantara tugas-tugas
utama para uskup pewartaan Injilah yang
terpenting" (LG 25). Dalam ketiga
bidang kehidupan Gereja uskup
bertindak sebagai pemersatu, yang
mempertemukan orang dalam
komunikasi iman.
5. Imam
Pada zaman dahulu, sebuah keuskupan
tidak lebih besar daripada sekarang
yang disebut paroki. Seorang uskup
dapat disebut "pastor kepala" pada
zaman itu. dan imam-imam "pastor
pembantu", lama kelamaan pastor
pembantu mendapat daerahnya sendiri,
khususnya di pedesaan. Makin lama
daerah-daerah keuskupan makin besar.
Dengan Demikian, para uskup semakin
diserap oleh tugas
organisasi dan administrasi. Tetapi itu
sebetulnya tidak menyangkut tugasnya
sendiri sebagai uskup, melainkan cara
melaksanakannya. sehingga uskup
sebagai pemimpin Gereja lokal, jarang
kelihatan ditengah-tengah umat.
melihat perkembangan demikian, para
imam menjadi wakil uskup. "Di
masing-masing jemaat setempat dalam
arti tertentu mereka menghadirkan
uskup. Para imam dipanggil melayani
umat Allah sebagai pembantu arif bagi
badan para uskup, sebagai penolong dan
organ mereka" (LG 28).
Tugas konkret mereka sama seperti
uskup: "Mereka ditahbiskan untuk
mewartakan Injil serta
menggembalakan umat beriman, dan
untuk merayakan ibadat ilahi"
6. Diakon
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"Pada tingkat hiererki yang lebih rendah
terdapat para diakon, yang ditumpangi
tangan 'bukan untuk imamat, melainkan
untuk pelayanan'" (LG29). Mereka
pembantu uskup tetapi tidak
mewakilinya.
Para uskup mempunyai 2 macam
pembantu, yaitu pembantu umum
(disebut imam) dan pembantu khusus
(disebut diakon). Bisa dikatakan juga
diakon sebagai "pembantu dengan tugas
terbatas". jadi diakon juga termasuk
kedalam anggota hierarki
oo 000 ooo
Istilah nama:
seorang kardinal adalah seorang uskup
yang diberi tugas dan wewenang
memilih Paus baru, bila ada seorang
Paus yang meninggal. (karena Paus
adalah uskup roma, maka Paus baru
sebetulnya dipilih oleh pastor-pastor
kota Roma, khususnya pastor-pastor
dari gereja-gereja "utama"
(cardinalis)). Dewasa ini para kardinal
dipilih dari uskup-uskup seluruh dunia.
lama kelamaan para kardinal juga
berfungsi sebagai penasihat Paus,
bahkan fungsi kardinal menjadi suatu
jabatan kehormatan. Para kardinal
diangkat oleh Paus. Sejak abad ke 13
warna pakaian khas adalah merah
lembayung.

KISAH BUNGA PUTIH
Ini adalah kisah sebuah bunga
putih… Ia tidak pernah menyadari
bahwa sesungguhnya ia adalah
bunga yang terindah yang pernah
tumbuh di antara tanah yang penuh
dengan semak duri..Ia tumbuh
dengan indah di tengah semaksemak yang keheranan akan bentuk
sang bunga putih yang berbeda
dengan yang lainnya. Para semak
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duri lalu memandangnya dengan
sinis dan tidak pernah memandang
sang bunga putih dengan bersahabat,
sehingga si bunga putih pun merasa
bahwa ialah yang paling buruk
karena ia memiliki bentuk yang
paling berbeda di antara semaksemak duri tersebut.
Waktu pun berlalu, sang bunga putih
tak pernah merasa bahagia.. bahkan
ia sering bertanya kepada kupu-kupu
yang senang bermain dengannya :”
Mengapa aku harus tumbuh berbeda
dengan yang lainnya? Mengapa aku
terlihat begitu buruk dibandingkan
yang lain”? Kupu-kupu menjawab :”
Kau tidak buruk, bunga putih. Hal
yang membuatmu merasa buruk
adalah karena dirimu terlihat berbeda
dengan yang lainnya. Justru kau
adalah bunga yang terindah yang
pernah kutemui,bunga putih.” Jawab
sang kupu-kupu kepada sang bunga
putih.
Bunga putih pun terkejut :”Apa
maksudmu,kupu-kupu?”. Kupu-kupu
lalu menjawab : “Tahukah dirimu,
bunga putih.. bunga sepertimu adalah
bunga yang cantik dan terindah,
karena di tengah-tengah tanah yang
penuh dengan semak duri kau
tumbuh dengan anggunnya.. dan
bahkan,
bagiku
kau
adalah
penolongku, karena ketika aku lapar,
di tengah-tengah tempat yang
sepertinya tidak ada harapan untuk
mencari madu dari bunga, kau ada
untuk menyediakan madu sehingga
aku tidak kelaparan.. Bunga putih,
bunga sepertimu yang tumbuh
diantara semak duri sesungguhnya
adalah bunga yang cantik dan
terindah, karena kau menunjukkan
bahwa masih ada harapan di tengah
tanah yang penuh semak duri”, kata
sang kupu-kupu.

Bunga putih pun sadar,dan pada
akhirnya ia bersyukur atas keadaan
dirinya. Terkadang kita seperti bunga
putih diatas. Kita seringkali kecewa
dan merasa buruk atau tertekan
karena berbeda dengan orang lain
yang berada di lingkungan sekitar
kita. Kita seringkali tak menyadari
bahwa ketika kita berbeda dengan
yang
lainnya,Tuhan
memiliki
rencana yang besar di dalam hidup
kita..yaitu untuk menjadikan hidup
kita menjadi hidup yang memberikan
harapan bagi orang lain yang
membutuhkan,
dan
untuk
menunjukkan bagi setiap orang,
bahwa mimpi masih bisa terwujud di
tengah dinginnya dunia,dan harapan
masih ada meskipun sepertinya
segala sesuatunya tidak dapat
menjanjikan apa-apa…
Karena itu, yakinlah di dalam
hatimu.. mungkin pada awalnya
dirimu merasa tertekan karena
berbeda dengan yang lainnya..
Namun,
Tuhan
tidak
pernah
melakukan
kesalahan
dalam
mengatur
dan
menempatkan
dirimu..karena Ia tahu, perbedaan
yang ada pada dirimu adalah untuk
menunjukkan kepada dunia, bahwa
harapan masih ada di dunia yang
dingin seperti batu.. Dan Ia
memilihmu karena Ia mempunyai
rencana yang besar di dalam
hidupmu,yang tak pernah terpikirkan
dalam
benakmu..namun
sudah
dipersiapkan dengan luar biasa oleh
Tuhan..
Karena
itu,
percayalah..bahwa apapun yang
terjadi di dalam hidupmu..semuanya
akan mendatangkan kebaikan dan
harapan di dalam hidupmu dan juga
hidup orang lain.. dan terlebih dari
itu semua, percayalah bahwa apa
yang Tuhan tetapkan di dalam
hidupmu..pasti pada akhirnya semua
hal itu akan menjadi indah pada
waktuNya..

