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Advent

Membuka Lembaran Baru Gereja
Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ
Kristus Raja
Tahun Litur gi Ger eja diakhir i dengan Per ayaan
Agung Kristus Raja Semesta Alam, yang menjadi penutup
seluruh perjalanan selama satu tahun. Perayaan Kristus Raja
ini menyadarkan kita semua akan kekuasaan Tuhan Y esus
Kristus sebagai Allah dan Manusia atas seluruh ciptaan ini.
Selama perjalanan Tahun Liturgi, kita semua diajak untuk
merenungkan Sejarah Keselamatan kita seperti yang
diwartakan di dalam Kitab Suci. Oleh sebab itulah setiap
hari, kita selalu akan mendengarkan Sabda Tuhan di dalam
Perayaan Ekaristi, baik dari Perjanjian Lama maupun dari
Perjanjian Baru. Kesetiaan kita dalam mendengarkan Sabda
Tuhan ini akan membuat kita semakin mengenal Allah
Tritunggal yang Maharahim dan juga mengenal kita semua
sebagai mahluk ciptaan yang dikasihiNya.
Kristus Raja dirayakan untuk menyadarkan kita
semua bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus adalah Raja kita,
penguasa seluruh alam semesta. Semua telah diciptakan oleh
Tuhan dan itu berarti semuanya adalah milik Tuhan,
termasuk kita semua. Oleh sebab itulah kita harus setia dan
berbakti kepada Sang Pencipta kita semua. Manusia tidak
mempunyai hak sedikitpun atas seluruh ciptaan ini, namun
Tuhan memberikan dan mempercayakan kepada manusia
untuk menjaga dan mengembangkannya.
Kemajuan dunia sekarang ini karena akal budi dan
kecerdasan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia
yang terus dikembangkan. Manusia memang harus
berkembang dan mengembangkan dunia dan seluruh ciptaan
ini, namun manusia bukanlah pemiliknya. Oleh sebab itulah
manusia harus senantiasa mengarahkan hidupnya kepada
Tuhan sang empunya dan sekaligus Raja Semesta Alam ini.
Jika kesadaran ini masih ada, maka dunia dan seluruh alam
ini akan hidup damai dan penuh sukacita.
Sebagai Raja, Tuhan Yesus jelas akan datang pada
akhir jaman untuk mengambil kembali semua ciptaanNya
dan menyucikan semuanya sebagai milik kepunyaanNya.
Oleh sebab itu kita perlu menjaga kesetiaan kita kepada
Tuhan Yesus dan jangan sampai kita malah menentang
Tuhan dengan kepandaian yang telah diberikanNya itu.
Ketidaksetiaan manusia dan keinginan manusia untuk

menguasai alam semesta ini berarti manusia mau menjadi
raja dan akibatnya adalah kehancuran alam semesta ini. Hal
inilah yang harus diwaspadai senantiasa, khususnya di
jaman kita sekarang ini.
Selalu baru dan diperbaharui
Dengan berakhirnya Tahun Liturgi lama, maka kita
segera memasuki Tahun Liturgi Baru di dalam Gereja
Katolik. Dengan demikian kita melanjutkan perjalanan
panjang menyongsong kedatangan Tuhan di akhir jaman.
Selain itu, kita juga memulai lembaran baru di dalam
perjalanan kita bersama sebagai umat Allah. Lembar baru
tentu saja digunakan untuk menuliskan perjalanan hidup kita
masing-masing, yang kita teruskan dari yang lama.
Semuanya akan menjadi rangkaian yang indah hingga
waktunya tiba kita akan mempersembahkan yang terbaik
kepada Tuhan.
Tentu saja dalam lembaran baru ini, kita tidak akan
mengulangi yang sama apalagi menuliskan hal-hal yang
kurang baik yang telah kita lakukan selama ini. Inilah
sebuah kesempatan lagi bagi kita untuk memulai perjalanan
yang baru dengan semangat dan niat baru lagi. Jangan
pernah menyerah dan merasa ragu untuk melangkah, karena
Rahmat Tuhan selalu ada menyertai kita. Yang diperlukan
adalah keterbukaan hati kita bagi RahmatNya yang selalu
melimpah, karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin
dilakukan. Oleh sebab itu kita selalu diingatkan bahwa
‘Hidup kita adalah Berkat’, karena memang hidup ini
adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Persiapkan kedatangan Tuhan
Memasuki Masa Advent berarti memasuki masa
penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus di tengah
kita manusia. Tentu saja Tuhan Yesus telah datang bahkan
telah menebus kita semua dari kuasa dosa. Oleh sebab itulah
kita semua sekarang telah menikmati hidup dalam alam
kebebasan sebagai anak-anak Allah, alam penebusan dan
Bersambung ke halaman 4
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keselamatan. Namun demikian selama kita masih hidup di
dunia ini, kita tetap harus terus berjuang untuk
mempertahankan identitas kita sebagai anak-anak Allah ini.
Suatu realita yang masih terus kita hadapi hingga hari ini
bahwa tantangan dan godaan selalu ada dan tetap akan ada
untuk menarik dan merebut kita dari Tuhan. Kita harus selalu
waspada akan kuasa jahat yang ingin merusak kita melalui
hal-hal yang tampaknya menarik secara fisik dan manusiawi.
Persiapan berarti bersiap dan mempersiapkan
dengan serius, karena ini menyangkut kedatangan Tuhan di
tengah kita semua. Kita perlu menyiapkan diri dengan sebaik
mungkin untuk menyambut kedatangan Tuhan yang akan
menjumpai dan membawa kita bersatu dengan Dia dalam
KerajaanNya. Tentu saja ini bukanlah sebuah cerita, namun
realita yang sedang kita siapkan. Maka berhadapan dengan
tantangan jaman ini, kita perlu lebih tegas dan jelas supaya
tidak mempunyai keraguan dalam melangkah. Terkadang
kita merasa begitu berat tantangan yang harus kita hadapi,
bahkan tidak mampu menghadapinya. Namun demikian kita
selalu harus ingat bahwa kita tidak berjuang sendirian,
melainkan dengan bantuan Rahmat Tuhan yang selalu
diberikan kepada kita semua.
Kita
semua
sedang
melangkah
bersama
menyongsong kedatangan Tuhan, bukan hanya pada hari
Natal, namun pada akhir jaman. Selain persiapan pribadi
tentu pula kita perlu pula melangkah bersama sebagai
keluarga, komunitas dan Gereja. Kebersamaan itu selalu

indah walau terkadang juga diwarnai perbedaan yang bisa
juga sampai pada ketegangan. Namun hati yang terbuka
selalu akan membawa sukacita dan pengampunan.
Bersihkanlah hatimu....
Memasuki Masa Advent berarti pula memasuki
masa pembersihan hati dan diri kita. Jika hati kita bersih,
maka pikiran pun menjadi jernih dan bening. Hati yang
jernih itu adalah hati yang penuh cinta dan pengampunan,
karena kita sadar bahwa tidak ada di antara kita yang sudah
sempurna dan tanpa dosa. Kita semua sedang melangkah
menuju ke kesucian dan kesempurnaan, maka kita masih
terus berjuang. Jika beban kita ringan, maka perjuangan kita
juga menjadi lebih bersungguh-sungguh lagi. Maka perlulah
kita mengurangi beban itu, termasuk beban dosa kita yang
terkadang menumpuk terlalu lama. Tuhan telah menyediakan
Rahmat PengampunanNya melalu Gereja dalam Sakramen
Rekonsiliasi atau Tobat. Maka jangan sia-siakan kesempatan
baik ini dan terimalah Rahmat istimewa itu.
Mari kita bersiap diri dan membuka hati bagi
kehadiran Tuhan di tengah kita semua dan di dalam diri kita
masing-masing. Marilah kita memulai Masa Advent dan
mengisinya bagi kekayaan rohani dan kejernihan hati kita,
supaya ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Selamat
mengisi Lembaran baru di dalam perjananan hidup kita
masing-masing. Tuhan memberkati.]]

Berkuasa Semesta Alam?
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Romo A. Gianto, SJ

P

ada hari raya Kristus Raja Semesta Alam tahun B ini
dibacakan Yoh 18:33b-37. Petikan ini memperdengarkan
pembicaraan antara Pilatus dan Yesus. Pilatus menanyai
Yesus apakah betul ia itu raja orang Yahudi ketika
memeriksa kebenaran tuduhan orang terhadap Yesus. Yesus
menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia sini. Ia
datang ke dunia untuk bersaksi akan kebenaran.
Injil mengajak kita mengenali Yesus yang sebenarnya,
bukan seperti yang dituduhkan orang-orang, bukan pula
seperti anggapan Pilatus yang sebenarnya tidak begitu peduli
siapa Yesus itu. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini
juga merayakan kebesaran manusia di hadapan alam
semesta. Itulah kebenaran yang dipersaksikan Yesus dan
yang dipertanyakan Pilatus.

Yahudi sendiri. Maka itu, di kalangan pemimpin Yahudi ada
kekhawatiran apakah Yesus ini sedang membuat gerakan
yang akan mengakibatkan makin kerasnya pengaturan
Romawi. Mereka mendahului menuduh Yesus di hadapan
penguasa.

RAJA DALAM PERJANJIAN LAMA
Dalam alam pikiran Perjanjian Lama, raja berperan
sebagai wakil Tuhan di dunia. Di Kerajaan Selatan, yakni
Yudea, peran ini dipegang turun-temurun. Kepercayaan ini
terpantul dalam silsilah Yesus dalam Injil Matius yang
melacak leluhur Yesus, anak Daud, anak Abraham (Mat 1:117). Lukas menggarisbawahinya dan melanjutkannya sampai
Adam, anak Allah, yakni “gambar dan rupa” sang Pencipta
sendiri di dunia ini (Luk 3:23-38). Tetapi dalam
menjalankan peran ini, raja sering diingatkan para nabi agar
tetap menyadari bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi
penguasa umat.
Kehancuran politik yang berakibat dalam pembuangan di
Babilonia (586-538 s.M.) mengubah sama sekali keadaan
ini. Raja ditawan dan dipenjarakan, kota Yerusalem dan Bait
Allah dijarah, negeri terlantar dan morat-marit hampir
selama setengah abad. Pengaturan kembali baru mulai
setelah pembuangan, pada zaman Persia. Bait Allah mulai
dibangun kembali (baru selesai 515 s.M.), walau
kemegahannya tidak seperti sebelumnya. Tidak ada lagi raja
seperti dulu walau ada penguasa setempat yang berperan
dengan cukup memiliki otonomi di dalam urusan
keagamaan. Pada zaman Yesus, keadaan ini tidak banyak
berubah. Memang ada harapan dari sementara kalangan
orang-orang Yahudi bahwa kejayaan dulu akan terwujud
kembali. Maka itu, ada harapan akan Mesias Raja. Harapan
ini mendasari pelbagai gerakan untuk memerdekakan diri.
Hal ini sering malah memperburuk keadaan. Penguasa asing
menumpas gerakan itu dan memperkecil ruang gerak orang

PATUTKAH DIA?
Menurut Yohanes, memang orang pernah bermaksud
mengangkat dia sebagai raja (Yoh 6:15, sehabis memberi
makan 5.000 orang). Akan tetapi, tak sedikit dari mereka itu
nanti juga meneriakkan agar ia disalibkan. Bukannya mereka
tak berpendirian. Mereka itu seperti kebanyakan orang ingin
hidup tenteram. Mereka mendapatkan roti dan ingin terus,
tetapi mereka juga berusaha menghindari kemungkinan
mengetatnya pengawasan dari penguasa Romawi. Di dalam
kisah sengsara memang tercermin anggapan yang beredar di
kalangan umum bahwa Yesus itu bermaksud menjadi raja
orang Yahudi: olok-olok para serdadu (Mat 27:29; Mrk
15:9.18; Luk 23:37; Yoh 19:3), papan di kayu salib
menyebut Yesus raja orang Yahudi (Mat 27:37; Mrk 15:26;
Luk 23:38; Yoh 19:19-21), olok-olok para pemimpin Yahudi
di muka salib (Mat 27:42; Mrk 15:32), kata-kata Pilatus di
depan orang Yahudi (Yoh 19:14-15).
Kisah kelahiran Yesus menurut Matius juga menceritaan
kedatangan para orang bijak dari Timur mencari raja orang
Yahudi yang baru lahir (Mat 2:2). Namun demikian, seluruh
kisah itu justru menggambarkan kesederhanaannya.
Gambaran yang sejalan muncul dalam kisah Yesus dieluelukan di Yerusalem (Mat 21:1-11; Mrk 11:1-10; Luk 19:2838; dan Yoh 12:12-13). Ia disambut sebagai tokoh yang
amat diharap-harapkan dan diterima sebagai raja, terutama
dalam Yohanes. Jelas juga bahwa tokoh ini ialah raja yang
bisa merasakan kebutuhan orang banyak.
Menurut Markus, Matius, dan Lukas, di hadapan Pilatus
Yesus tidak menyangkal tuduhan orang Yahudi bahwa ia
Bersambung ke halaman 7
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menampilkan diri sebagai raja, tetapi tidak juga mengiakan
(Mat 27:11; Mrk 15:2; Luk 23:2-3). Dalam Yoh 18:33-39, ia
justru menegaskan bahwa ia bukan raja dalam ukuran-ukuran
duniawi.
Injil mewartakan Yesus sebagai Mesias dari Tuhan.
Dalam arti itu, ia memiliki martabat raja. Namun demikian,
wujud martabat itu bukan kecermelangan duniawi,
melainkan kelemahlembutan, kemampuan ikut merasakan
penderitaan orang, dan mengajarkan kepada orang banyak
siapa Tuhan itu sesungguhnya.
RAJA SEMESTA ALAM
Guna mendalami Injil Yohanes mengenai Yesus, sang
raja yang bukan dari dunia ini meski dalam dunia ini, marilah
kita tengok madah penciptaan Kej 1:1-2:4a. Injil Yohanes,
khususnya dalam bagian pembukaannya (Yoh 1:1-18),
mengandaikan pembaca tahu bahwa ada rujukan ke madah
penciptaan itu.
Ciptaan terjadi dalam enam hari pertama (Kej 1:1-31) dan
manusia sendiri baru diciptakan pada hari keenam. Dalam
enam hari itu, Tuhan mencipta dengan bersabda. SabdaNya
menjadi kenyataan. Diciptakan berturut-turut: waktu siang
dan malam (Kej 1:3-5), langit (ay. 6-8), bumi beserta
tetumbuhan (ay. 9-12), matahari, bulan, dan bintang-bintang
(ay. 14-19), ikan di laut dan burung di udara (ay. 20-23),
hewan-hewan di bumi (ay. 24-25), dan akhirnya manusia.
Sesudah menciptakan hewan-hewan pada hari keenam
itu, Tuhan bersabda, “Marilah kita menciptakan manusia
menurut gambar dan rupa kita!” (Kej 1:26). Ungkapan “kita”
memuat ajakan kepada seluruh alam ciptaan yang telah
diciptakanNya itu untuk ikut serta dalam penciptaan
manusia. Seluruh alam semesta yang telah diciptakan kini
“menantikan” puncaknya, yakni manusia. Dalam diri
manusia terdapat peta kehadiran Tuhan Pencipta yang dapat
dikenali oleh alam semesta. Oleh karena itu, manusia juga
diserahi kuasa menjalankan pengaturan bumi dan isinya (Kej
1:29).
Manusia diciptakan “laki-laki dan perempuan” (Kej
1:27). Dalam cara bicara Ibrani, ungkapan dengan dua bagian
ini merujuk kepada keseluruhan manusia, jadi seperti kata
“kemanusiaan” atau “humankind” dalam bahasa Inggris.
Bandingkan dengan ungkapan “benar-salahnya”, maksudnya
“kebenarannya”; “jauh-dekatnya” maksudnya “jaraknya”.
Pada hari ketujuh (Kej 2:1-4a) sang Pencipta beristirahat
dan memberkati hari itu. Pekerjaan yang telah diawaliNya itu
kini dilanjutkan oleh manusia karena manusia memetakan
kehadiranNya. Hari ketujuh tak berakhir, inilah zaman alam
semesta yang diberkati Tuhan Pencipta.
Gambaran di atas menjadi gambaran ideal manusia
sebagai raja yang mewakili Tuhan di hadapan alam semesta.
Kebesaran manusia sang “gambar dan rupa” Tuhan dan alam
semesta itu diterapkan Yohanes kepada Yesus. Dalam
hubungan ini Yohanes merujuk Yesus sebagai “Sabda”,
yakni kata-kata “Terjadilah...!” dst. yang diucapkan Tuhan
dalam menciptakan alam semesta berikut isinya, termasuk
manusia sendiri.
Dengan latar di atas, makin jelas apa yang dimaksud
Yesus ketika berkata kepada Pilatus (Yoh 18:36) bahwa
kerajaannya bukan dari dunia ini, bukan dari sini. Yesus itu
memang raja dalam arti puncak ciptaan sendiri, kemanusiaan
yang sejati seperti dulu dikehendaki sang Pencipta. Dalam
ay. 37 Yesus menambahkan bahwa untuk itulah ia lahir,
untuk
itulah
ia
datang.
Seluruh
kehidupannya

mempersaksikan kebenaran, yaitu manusia yang dikehendaki
Pencipta sebagai puncak ciptaan yang membadankan unsurunsur ilahi dan ciptaan dalam dirinya.
Dengan demikian, dalam perayaan Kristus Raja Semesta
Alam, dirayakan juga kebesaran manusia, yakni manusia
seperti dikehendaki Pencipta. Itulah kebesaran martabat
manusia sejati. Sesudah perayaan ini, orang Kristen
menyongsong Masa Adven untuk menantikan pesta
kedatangan Yesus, Raja yang bakal lahir dalam kemanusiaan
yang sederhana tapi yang juga mendapat perkenan Yang
Maha Kuasa.
Kembali ke dialog antara Pilatus dan Yesus. Dalam Yoh
18:37 disebutkan Yesus datang ke dunia, ke tempat yang
dalam alam pikiran Injil Yohanes dipenuhi kekuatankekuatan yang melawan Allah Pencipta, untuk
mempersaksikan “kebenaran”. Apa kebenaran itu?
Pertanyaan ini juga diucapkan oleh Pilatus. Ini juga
pertanyaan kita yang dalam banyak hal memeriksa Yesus.
Menurut Injil Yohanes, “kebenaran” yang dipersaksikan
Yesus itu ialah kehadiran ilahi di kawasan yang dipenuhi
kekuatan gelap. Ia menerangi kawasan yang gelap. Inilah
yang dibawakan Yesus kepada umat manusia. Inilah yang
membuatnya pantas jadi Raja Semesta Alam. Orang yang
mengikutinya akan menemukan jalan kembali ke martabat
manusia yang asali, yakni sebagai “gambar dan rupa” Allah
sendiri. Orang yang mendekat kepadanya dapat berpegang
pada kebenaran ini. Masyarakat manusia kini, di negeri kita,
butuh cahaya itu juga. Dan kita-kita yang percaya kepada
terang itu diajak untuk ikut membawakannya kepada semua
orang. Inilah makna perayaan Kristus Raja Semesta Alam
yang kita rajakan bersama Injil Yohanes tahun ini.
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Thank You
Felicia

U

KI- The Indonesian Catholic Community in particular Mudika UKI

is extremely fortunate to have Felicia
Wirahardja and Yoan Sutrisno.
These two individuals have a tremendous sense of belonging towards the
young generation in our community.
The energy they pour into building relationships creates a safe place for God
to speak to the youth and for them to
respond.
Their commitment and dedication are
second to none in leading with joy and
laughter, carving out time and space for
Mudika UKI to listen to Him.
They have done above and beyond by
giving themselves and sacrificing their
time, energy, to build a solid family of
Mudika UKI based on hope, faith and
love.
As a leader, Felicia and Yoan truly understand the need of young people and
are able to amplify the message to Dewan UKI and the Priests.
They both have a unique strength to
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Yoan

solve issue, opportunity arises among
the youth in terms of financial, limitation of time, scattered residency among
the member
and work all those differences and difficulties towards Mudika's goal that is
One Goal, One Family!
We thank God for you, and your service and pray His power and presence
in your life.
We are aware of the sacrifices you
make to continue to follow God's call
and minister to young people. We
know all that goes on behind-thescenes, and under-the-surface.
It's all succeeded during your school
years and the beginning of your own
career.
May God continue to bless and guide
you on your future
endeavor.
I also would like to take this opportunity, on behalf of Romo Pamong Romo
Juliwan, and Dewan Inti UKI – I would
like to say thank you to the following
people who have been a constant and
tremendous support towards Mudika,

and our hope that you will not stop for
doing such a great thing and continue
to
nurture and lead the young generation.
We would like to thank, recognize and
appreciate:
The Adult and couple commitment for
Mudika:
Rudy and Maya
Indy and Marina
Christine Budihardjo
As for Dependable Parents:
much appreciation goes to:
Raymond and July Wirahardja
Sari Djunaedi and Novius Handy
Joyo and Anneke Sutrisno
Johny Budiman and Feby Kwenandar
Natali Saputra.□
Angelina Hanapie
Koordinator UKI

MUDIKA UKI

MUDIKA UKI
“How Good And Pleasant It Is When God’s People Live Together In Unity!” -Psalms 133:1
We were inspired by this verse to create a community that is inclusive to all Indonesian young adults who wish to grow in
their Catholic faith, no matter their background. This correlates with Mudika’s overall motto “One Family. One Goal”, as we
aim to continue building and fostering this family with the goal of growing with one another through friendship and, most
importantly, in Christ.
Following our homecoming event last month, we want to continue the idea of having old and new Mudikans come “home” to
their brother and sisters in Christ. With this focus in mind, we strive to invite, welcome, and connect with everyone who is
interested to be a part of our family. As a spiritual community, we will hold regular bible studies in both West side
(Mississauga) and East side (Toronto) led by Br. Vincent and Br. John from St. Thomas More Parish. In addition, we will also
have monthly social/recreational events which will cater to a variety of interests, for example: sports, music, movies, etc. (we
are also open for other suggestions). Lastly, we will contribute to UKI Toronto and other organizations through volunteering
and charity work. As usual, we will be having our Mudika retreat next summer so stay tuned for the announcements (P.S. we
will be having a bake sale to fundraise for our retreat on Sunday, December 9 2018 after UKI mass, so please come and
support us!)
Going forward, we wish to ask for your prayers and support as we begin our tenure as Mudika leaders. We look forward to
working with the UKI community, the parents, Romos, and all other groups within UKI. If you have any questions, please do
not hesitate to contact us through email (mudikatoronto@gmail.com) or facebook group (https://www.facebook.com/
groups/32173516921/) or instagram (https://www.instagram.com/mudikatoronto/).
God Bless,
Mudika Core Members
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