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Yohanes 4: 5 - 52
Sub-tema dan Refleksi: Minum Air Harapan yang menghidupkan.
Kami membalas Harapan sepenuhnya terhadap realiti kami.
Fokus (Tindakan) Aspirasi kita berakar pada kerohanian Penciptaan
Hari ini, Yesus memulakan pertemuan luar biasa dengan seorang wanita Samaria. Pertemuan ini
berlangsung di kota Samaritan, Sychar, sebuah kota yang terkenal dengan kegiatan pertaniannya
dalam menanam gandum, oleh sebuah perigi, yang digali oleh salah seorang bapa tua Israel,
Yaakob.
Permintaan Yesus, "Beri aku minum" mewujudkan keinginan manusia kita untuk minum, makanan
dan juga persahabatan. Ia malah membeza-bezakan, politik pengecualian, ("Orang Yahudi tidak
berbagi persamaan dengan orang Samaria.") Sementara wanita Samaria itu tetap pada kesulitan
logistik penduduk setempat, "Anda tidak mempunyai baldi, tuan dan sumur , dalam. " Yesus lebih
berminat dengan mesej, tidak terikat dengan waktu, ruang dan fizikal.
"Setiap orang yang minum air ini akan haus lagi, 14 tetapi mereka yang minum air yang akan
kuberikan kepada mereka tidak akan pernah haus." Air yang akan saya berikan akan menjadi di
dalamnya mata air yang mengalir ke kehidupan kekal. "
Rasa dahaga dan lapar bukan sekadar sifat fizikal yang unik untuk keadaan manusia. Yesus
membuat kita memahami bahawa kita juga, menginginkan makna dan tujuan hidup, untuk mencari
persatuan rohani dengan pencipta kita. Yesus selalu mencabar kita untuk mencapai yang lebih jauh.
Dalam pertukaran Yesus dengan wanita Samaria, ada permainan kata-kata: air sumur dibezakan
dengan air mengalir. Air sumur adalah air yang masih diam, dan karenanya "mati". Air mengalir
adalah air yang selalu bergerak, dan oleh itu, hidup. "Air hidup" ini merujuk kepada kehidupan, yang
bermaksud menikmati kehidupan nyata:
a. untuk mempunyai kehidupan yang sejati dan layak mendapat nama
b. aktif, diberkati, tidak berkesudahan dalam kerajaan Tuhan

Sub-tema dan Refleksi: Minum Air Harapan yang menghidupkan.
Kami membalas Harapan sepenuhnya terhadap realiti kami.

Untuk meminum Air Harapan yang memberi hidup, bererti kita harus menjimatkan sumber daya
kita. Di Malaysia, air adalah sumber semula jadi terbesar kita, namun kita mempunyai banyak
masalah dengannya, terutama ketika kita tinggal di Selangor. Kami menghadapi kekurangan air, dan
pencemaran, yang berarti, negara belum diajar untuk memelihara air kita sebagai sumber yang
berharga. Sebagai gantinya, kita menggunakan sumber-sumber kita.
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Sebaliknya, saya memikirkan stupa Ice di Himalaya, di mana Ice Stupa adalah bentuk teknik
cantuman glasier yang menghasilkan glasier buatan, yang digunakan untuk menyimpan air musim
sejuk (yang sebaliknya tidak akan digunakan) dalam bentuk timbunan ais berbentuk kerucut . Pada
musim panas, ketika kekurangan air, Ice Stupa mencair untuk meningkatkan bekalan air untuk
tanaman. Ini menunjukkan betapa banyak orang di India menilai dan menghargai air mereka.

Fokus (Tindakan) Aspirasi kita berakar pada kerohanian Penciptaan

Kerohanian penciptaan bertujuan untuk melihat Tuhan dalam semua ciptaan. Dalam pujian
“Canticle of the Sun”, Marty Haugen mengadaptasi pujian yang dikarang oleh St Francis of Assisi
dan memberikan kita semangat untuk alam semula jadi:

Langit memberitahu kemuliaan Tuhan,
Dan semua ciptaan menjerit kegembiraan!
Datang, menari di hutan, datang, bermain di padang,
Dan nyanyilah, nyanyilah untuk kemuliaan Tuhan!

Puji matahari,
Pembawa hari,
Dia membawa cahaya
Tentang Tuhan dalam sinarnya;
Bulan dan bintang
Yang menerangi jalan
Ke takhta anda!

Ini berbicara tentang keseimbangan, pengisian semula setelah kita ambil, pemberian kembali
setelah kita habiskan. Itu tidak menyetujui budaya membuang sampah. Ia berbicara bukan hanya
mengenai pemuliharaan, tetapi juga penukaran ekologi (ecological conversion) . Dari Laudato Si,
petikan berikut sangat memberi inspirasi:
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PERTUKARAN EKOLOGI (Ecological Conversion)
216. Lebih daripada sekadar idea atau konsep seperti itu, saya berminat bagaimana kerohanian
seperti itu dapat memotivasi kita untuk menjadi perhatian yang lebih bersemangat untuk
melindungi dunia kita. Komitmen yang tinggi ini tidak dapat ditopang oleh doktrin saja, tanpa
kerohanian yang mampu memberi inspirasi kepada kita, tanpa "dorongan dalaman yang
mendorong, memotivasi, menyuburkan dan memberi makna bagi aktiviti individu dan komunal
kita". [151] Diakui, orang Kristian tidak selalu menggunakan dan mengembangkan harta rohani yang
dikurniakan oleh Tuhan kepada Gereja, di mana kehidupan roh tidak dipisahkan dari tubuh atau
dari alam atau dari kenyataan duniawi, tetapi tinggal di dalam dan bersama mereka, dalam
hubungan dengan semua orang yang mengelilingi kita.

217. "Gurun luaran di dunia berkembang, kerana gurun dalaman menjadi sangat luas". [152] Atas
sebab ini, krisis ekologi juga merupakan panggilan untuk penukaran dalaman yang mendalam.
Harus dikatakan bahawa beberapa orang Kristian yang komited dan berdoa, dengan alasan realisme
dan pragmatisme, cenderung memperolok-olokkan ekspresi keprihatinan terhadap alam sekitar.
Yang lain pasif; mereka memilih untuk tidak mengubah tabiat mereka dan dengan itu menjadi tidak
konsisten. Jadi apa yang mereka semua perlukan adalah "penukaran ekologi", di mana kesan
pertemuan mereka dengan Yesus Kristus menjadi jelas dalam hubungan mereka dengan dunia di
sekitar mereka. Menjalani panggilan kita untuk menjadi pelindung hasil kerja Tuhan sangat penting
bagi kehidupan yang berakhlak mulia; itu bukan aspek pilihan atau sekunder dari pengalaman
Kristian kita.
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