Perayaan Hari Waisak, 29 Mei 2018

Kepada Saudara dan Saudari Umat Buddha di seluruh dunia,

Kupersembahkan kepadamu semua bunga teratai perdamaian, berkat dan pertobatan pada Hari
Raya Waisak ini, untuk mengenang kelahiran, pencerahan dan wafatnya Siddharta Gautama,
Shakyamuni Buddha.
Mewakili para saudara Fransiskan di seluruh dunia, dan semua anggota Ordo kami yang
didirikan oleh St. Fransiskus dari Assisi, dengan rasa hormat yang mendalam kami mengakui
luhurnya ajaran Sang Buddha, yang telah menginspirasi kemanusiaan kita untuk senantiasa
mengingat pentingnya pengamalan terus-menerus akan rasa belaskasihan, damai dan kehendak
baik.
Kami mengakui hal-hal tersebut dan banyak lagi nilai-nilai yang dihidupi baik oleh umat
Buddha maupun Kristiani di tengah begitu banyaknya rasa sakit dan penderitaan.
Hari ini umat Buddha di seluruh dunia mempersiapkan persembahan berupa bunga-bungaan,
lilin dan dupa, yang menyimbolkan suatu wawasan utama bahwasanya segala sesuatu dalam
kehidupan kita besifat fana dan akan luruh dan hancur. Sebagai Fransiskan, kami berpegang
teguh pada nasihat Injil untuk tidak melekat pada barang-barang fana, menyadari bahwa
kebebasan sejati ditemukan dalam sikap belajar untuk melepaskan segala sesuatu dan segala
macam nilai yang berlaku di dunia fana ini, karena hanya ada 3 hal yang tersisa pada akhirnya,
yaitu iman, harapan dan kasih.
Kitapun, para saudara-saudari terkasih, disatukan oleh cita-cita bersama demi pembebasan
mereka yang terkekang dan dipaksa melakukan apa yang tidak mereka kehendaki, mereka yang
dipenjara secara tidak adil atau mereka yang mengalami penindasan. Secara khusus kita dengan
penuh belarasa mengingat para korban dan pelaku kekerasan domestik maupun institusional,
dan mengingat pula semua saudari dan saudara kita di seluruh dunia yang terjebak dalam
perangkap perdagangan manusia yang sangat jahat dan segala bentuk perbudakan dan
keterkekangan yang seharusnya sudah tidak terjadi di abad ke 21 ini.
Dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengakui bahwa kalian para penganut Buddhisme
adalah saudara dan saudari tua kami, karena kalian adalah umat dari sebuah agama yang
termasuk salah satu yang tertua di dunia, dan dengan penuh rasa syukur kami mengakui
sumbangsih Buddhisme bagi dunia selama lebih dari 2500 tahun.
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Pada Hari Raya Waisak ini, sebagaimana kalian memperbaharui komitmen kalian untuk
menjalani suatu model hidup yang luhur dengan memperbaharui terus-menerus niat dan
ketetapan hati kalian untuk mengikuti suri tauladan Sang Buddha, dan sebagaimana kalian terus
mengembangkan pemikiran kalian, dan mempraktekkan kebaikan hati kepada semua ciptaan,
kami pun hendak menggabungkan diri kami dengan kalian dalam doa dengan harapan semoga
umat Kristen, umat Buddha dan semua orang yang memiliki kehendak baik bekerja bersamasama membangun dunia yang penuh cinta, kedamaian dan keselarasan.
Dengan rasa hormat persaudaraan yang mendalam, kami berdoa bagi Damai dan Segalanya
yang baik bagi kalian.
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