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Para saudara, saudarai dan sahabat kenalan passionis yang terkkasih, 

Kita telah menjalani masa prapaskah sebagai jawaban atas rahmat dan anugerah 

pertobatan yang diberikan oleh Allah yang maharahim, kini kita sampai pada saat dimana 

“Berjalan bersama Yesus” dalam Pekan Suci. Kita terlibat dalam peringatan saat akhir 

penderitaan, wafat dan kebangkitan Yesus historis. Suatu Pekan dimana kita ambil bagian 

dalam beberapa perayaan liturgi. Kita diilhami bukan saja untuk mengagumi, tetapi juga untuk 

meneladani cara, contoh dan jawaban Yesus di saat menderita dan mati di salib.  

 Kita tak boleh lupa bahwa sebagai 

Passionis kita telah dipanggil untuk “menjadikan 

hidup Peringatan Sengsara Yesus sebagai karya 

Kasih yang luar biasa dari Allah”. Makna dari 

panggilan ini kita sadari setiap kali kita merayakan 

Ekaristi (Memoria Passionis), dimana Tuhan yang 

tersalib dan bangkit mengundang kita “untuk 

melakukannya dalam rangka peringatan akan 

Daku”. Tetapi, suatu peringatan yang bukan 

sekedar hanya “mengingat”. Sengsara Yesus bukan 

hanya suatu peristiwa historis yang harus dikagumi 

dan diingat, tetapi lebih sebagai fakta Kasih yang 

hidup, yang terus menerus didalami maknanya dan  

akan terus dirayakan.... “Sengsara Kristus dan 

Sengsara Manusia”; “Yesus tersalib dan orang-

orang tersalib dibumi”. 

“Sadar bahwa Sengsara Kristus terus berlangsung di dunia ini sampai Ia datang kembali 

dalam kemuliaanNya, kita mengambil bagian pada kegembiraan dan kecemasan umat 

manusia dalam perjalannya menuju Bapa”(Kont. No.3) 

Segala peristiwa dunia yang terjadi karena konflik, ketidak-adilan dan penderitaan, 

baik dalam tingkat lokal maupun global, mengindikasikan bahwa “Sengsara(penderitaan) 

manusia/ciptaan dan orang-orang tersalib jaman ini” yang terus bertambah, juga 



memperlihatkan kepada kita wajah nyata manusia: pria, wanita dan anak-anak yang menangnis 

karena takut dan kehilangan harapan akan pertolongan dan bantuan. Dalam terang kenyataan 

ini, kita ditantang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini: 

 Bagiku, bagaimana menghubungkan Sengsara Yesus dengan Penderitaan Manusia dan 

ciptaan? 

 Sikap apa saja yang saya harus miliki dalam “berjalan bersama Yesus” di Pekan Suci 

ini sehingga saya dapat sungguh memperbarui diri, dan dengan demikian saya dapat 

menjadi Pelaku suatu perubahan demi kebaikan sesama dan dunia? 

 Apa yang muncul di hatiku? Berbela rasa? Empati? Atau belas-kasih? 

 Bagaimana saya harus menjawab? Berdoa? Menerimanya begitu saja? Dengan karya 

kasih? Dengan Solider? Dengan Dialog? 

 Apa saya melihat tanda-tanda yang menghancurkakn, bibit kematian (tidak 

membuahkan kehidupan) di lingkunganku dimana saya hidup (keluarga, komunitas, 

Gereja, Tempat kerja)? Apa jawabanku atas tanda-tanda ini? 

Bahaya besar bagi panggilan kita sebagai Passionis adalah hilangnya rasa dan harapan, 

dengan akibat menjadi tidak peduli, memilih untuk memilihara keberadaan kita dari pada 

menderita karena suatu misi yang perlu dan yang diminta oleh Roh. Dengan kata lain, dapat 

terjadi bahwa kita merasa “dibelenggu” oleh kenyamanan keseharian, doa dan pelayanan, 

sehingga menjadi mati rasa dan tidak peduli terhadap masalah-masalah nyata yang ada di 

sekitar kita: ketidak-adilan, penghancuran hidup, rasisme, curiga, diskriminasi, korupsi, 

imigran dan intoleransi agama.  

Tidakkah hal-hal di sekitar kita adalah tanda-tanda jaman, yang melaluinya Roh berbicara? 

Bagaimana kita dapat menemukan pesan dari hal-hal itu dalam terang Sengsara Yesus 

(Kharisma Kita) agar dapat menjadi Saksi, untuk menghadapi dan memberi bantuan 

kemanusiaan dan kerohanian terhadap situasi nyata di sekitar kita. 

“Kita berhasrat ikut ambil bagian dalam penderitaan manusia, terutama yang miskin dan 

terlantar, dengan menghibur dan meringankan penderitaan mereka”(Konst.3) 



Paus Fransiskus secara terus menerus mengacu pada soal “globalization of indifference 

(rasa tidak peduli yang mendunia )” sebagai kata kunci dalam permenungan tentang apa 

yang beliau sebut sebagai Akar Masalah. Beliau terus menantang kita, baik pada tingkat 

perorangan maupun komuniter, untuk mengukur kesadaran dan kepekaan kita. Beliau 

mengundang kita untuk membuka hati kepada Allah dan mengatasi sikap rasa tidak peduli yang 

mendunia yang sedang menebarkan rasa takut dan rasa tak berdaya serta mendorong orang dan 

komunitas mengurung diri, menutup “pintu dimana Allah datang ke dunia dan dunia sampai 

kepada Allah”. Paus mengingatkan kita, -sebagai Komunitas Kristen,- agar  kita menjadi 

“Pulau Kerahiman di tengah dunia yang dikuasai oleh rasa tidak peduli yang mendunia”. 

Mari kita jadikan Komunitas Religius Passionis sebagai “Mercusuar Pengharapan”. 

Saya ingin mengutip pesan Paus Fransiskus untuk Hari Perdamaian Dunia (1 Januuari 

2016) dimana beliau merenungkan soal mengatasi sikap tidak pedulu (masa bodoh). Saya 

berharap bahwa pikiran ini dapat berguna untuk renungan pribadi, bahkan menjadi bahan 

diskusi dan dialog bersama dalam Komunitas Passionis. 

“Bentuk pertama dari sikap tidak peduli adalah tidak peduli akan Allah, dari situ 

mengarah pada rasa tak peduli terhadap sesama dan juga terhadap ciptaan. Rasa 

tak peduli nampak dalam berbagai bentuk. Ada orang yang tahu dengan baik akan 

soal ini: melalui radio, surat kabar atau televisi. Tetapi mereka mengetahuinya 

begitu saja secara otomatis dan tanpa mau terlibat. Mereka tahu ada soal yang 

menimpa manusia, tetapi mereka tidak merasa terlibat di dalamnya, tidak merasa 

senasib. Mereka tahu, tetapi hanya melihat, hanya mengerti dan berbuat hanya 

untuk diri sendiri. Benar bahwa informasi soal ini banyak sekali, tetapi tidak 

berarti membuat orang bertambah peduli akan soal yang ada, dan lalu juga 

membuat orang terbuka hatinya dan lebih peduli. Sesungguhnya hal ini dapat 

membuat mereka berprasangka, dan dalam arti tertentu merelativir beratnya 

persoalan. Sebagian dari mereka dengan gampang menyalahkan orang miskin dan 

negara-negara miskin yang memiliki masalah ini; memakluminya dan 

beranggapan bahwa masalahnya ada pada “pendidikan” yang kemudian membuat 

mereka tenang dan nyaman. Hal ini akan menjadi lebih miris jika orang-orang 



yang terpinggirkan melihat bahwa kanker masyarakat ini, yakni korupsi yang 

sangat berakar di berbagai negara ,-dalam pemerintahan, perusahaan dan 

institusi, sebagai ideologi politik para pemimpin. Dalam kasus lain, Rasa tak peduli 

nampak seperti kurangnya perhatian akan kenyataan di sekitar, secara khusus 

kenyataan dari mereka yang tak tersentuh langsung. Sebagian orang berusaha 

untuk tidak mencari tahu dan hidup dalam kecukupan dan kenyamanan lalu tuli 

akan teriakan orang-orang yang menderita. Hampir tanpa kita sadari, kita menjadi 

orang yang tidak mampu berbela-rasa dengan yang lain, dengan drama hidup 

orang. Kita tidak tertarik memperhatikkan mereka, sehingga apa yang terjadi 

hanya sebagai tanggung-jawab orang lain selain kita, karena bukan tugas kita” 

(Paus Fransiskus). 

Saya menyampaikan salam dan selamat kepada kalian semua, semoga Pekan Suci 

membuahkan sukacita. Saya akan ingat dan berdoa bagi kalian semua dalam Pesta Paskah ini. 

Semoga Paskah ini bagi kita membawa suatu pembaruan hidup, penuh pengharapan dan beri 

semangat baru dalam misi yang berakar dalam Salib dan Sengsara Yesus, yang adalah “Kuasa 

dan Kebijaksanaan Allah”( I Kor 1:24) 

Tuhan, kebangkitan PuteraMu 

Membawa bagi kami Hidup Baru dan pengharapan. 

Bantulah kami untuk hidup seperti umat baru 

Yang sejalan dengan pengikut Kristus yang benar. 

Anugerahilah kami kebajikan untuk mengetahui apa yang harus kamu lakukan, 

kehendak untuk melaksanakannya, 

keberanian untuk bergiat, 

kemampuan untuk terus melakukannya 

dan kekuatan untuk menyelesaikannya sampai akhir. 

 

Dengan rasa persaudaraan 
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