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ungguh mengagumkan
melihat
para Senior
Bulan November
yang datang dengan
ini diawali dengan
penuh sukacita walaupun
Perayaan Syukur sebagian
dengan
bagi para Senior keterbatasannya.
Tentu
UKI, sebagai masih ada juga yang tidak
ungkapkan dapat hadir karena usia dan
sakit. Bahkan sudah banyak
apresiasi Keluarga pula yang telah memasuki
Besar UKI bagi kehidupan abadi dalam
mereka. Para Rumah Bapa, namun mereka
itu pun dihadirkan
senior ini menjadi semua
dalam Perayaan Syukur ini.
bagian integral Perayaan Syukur ini
dalam UKI yang bertepatan pula dengan Hari
tidak mungkin Raya Semua Orang Kudus
secara
khusus
dipisahkan. yang
dirayakan oleh Kemuliaan
Tuhan sungguh hadir dan
| Oleh Rm Johanes Juliwan Maslim, SCJ |
Gereja Katolik. terpancar
melalui semua Orang Kudus
yang menjadi pelindung kita
semua, khususnya melalui
santa dan santo pelindung
kita masing-masing. Oleh
sebab
itulah,
pada

S

kesempatan yang berahmat
ini
Surga
dan
dunia
dipersatukan
dengan
kehadiran Para Kudus dalam
perayaan ini.
Para
Senior
sungguh
terberkati dengan Perayaan
Syukur dan Hari Raya Para
Kudus ini. Perayaan ini
menjadi momen yang sangat
berharga untuk merenungkan
perjalanan
kita
sebagai
manusia di dunia yang
sedang menuju ke Surga,
Kerajaan Allah. Perjalanan,
yang disadari atau tidak
sedang berlangsung pada
saat ini bagi setiap pribadi.
Masih
dilengkapi
pula
dengan kehadiran bulan
November sebagai bulang
khusus untuk arwah semua
orang beriman. Bahkan di
Indonesia, juga di Canada,
dikenangkan pula semua
pahlawan yang gugur bagi
negara, yakni Hari Pahlawan
Bersambung ke halaman 8,
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LEPAS SAMBUT
PASTOR
PAMONG
UKI.
isa Minggu Biasa XXXII tanggal 9
Nopember 2014 di pimpin oleh dua
Pastor, secara resmi juga diadakan
acara serah terima jabatan dari Romo
Antonius Purwono SCJ kepada Romo
Johannes Juliwan Maslim, SCJ yang akan
melanjutkan tugas sebagai Pastor Pamong
UKI selama tiga tahun mendatang. Romo
Johanes Juliwan Maslim yang akrab di
panggil
dengan
nama
“MoYul”

M
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mengungkapkan, beliau menerima tugas
baru di UKI Toronto ini sebagai tempat
menggembala.
Setelah satu bulan
mengamati kinerja dan melihat segala
aktivitas warga UKI melalui kelompokkelompok basis, MoYul mengatakan tidak
ada yang tidak mungkin dengan
penyertaan Tuhan. Bekerja bersama
membangun Gereja yang sudah di mulai
tiga puluh empat tahun lalu. Semoga karya
Tuhan selalu berkembang dan hidup dalam
kehidupan setiap pribadi khususnya warga
UKI.
Kemana dan dimana Romo Pur
saat ini? Romo Antonius Purwono SCJ
saat ini mengambil program studi Canon
Law di Saint Paul University di Ottawa.
Kami ucapkan selamat belajar dan sukses
menimba ilmu untuk dipergunakan dan
diterapkan dalam pelayanan Romo Pur
mendatang.
Romo yang unik namun
sangat dicintai oleh seluruh warga UKI,
sehingga tidak ada hadiah yang lebih besar
untuk mengungkapkan rasa cinta kami
kepada Romo selain melalui doa dan foto
warga UKI untuk dikenang, and yes WE
LOVE YOU!□ [Angie Hanapie]

The Beautiful Hands of a Priest

We need them in life's early morning,
We need them again at its close;
We feel their warm clasp of true friendship,
We seek it while tasting life's woes.
When we come to this world we are sinful,
The greatest as well as the least.
And the hands that make us pure as angels
Are the beautiful hands of a priest.
At the altar each day we behold them,
And the hands of a king on his throne
Are not equal to them in their greatness
Their dignity stands all alone.
For there in the stillness of morning
Ere the sun has emerged from the east,
There God rests between the pure fingers
Of the beautiful hands of a priest.
When we are tempted and wander
To pathways of shame and sin
'Tis the hand of a priest that absolve us.
Not once but again and again.
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Rm Johanes Juliwan Maslim SCJ, dan
Romo Antonius Purwono SCJ

And when we are taking life's partner
Other hands may prepare us a feast
But the hands that will bless and unite us,
Are the beautiful hands of a priest.
God bless them and keep them all holy,
For the Host which their fingers caress,
What can a poor sinner do better
Than to ask Him who chose them to bless
When the death dews on our lids are falling,
May our courage and strength be increased
By seeing raised o'er us in blessing
The beautiful hands of a priest.
http://acatholiclife.blogspot.ca
SELAMAT ULANGTAHUN IMAMAT KE-21 (25 NOV 2014):
ROMO JOHANES JULIWAN MASLIM, SCJ
ROMO AEGIDIUS WARSITO, SCJ
ROMO ALEXANDER SAPTO, SCJ
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UCAPAN TERIMA KASIH. Senior Appreciation Day 1 Nopember 2014
etiap

tahun

UKI
“Senior
Appreciation Day” kira-kira
dalam bulan Oktober. Sejak UKI
pindah ke gereja St. Anselm, biasanya
diadakan di Basement setelah Misa
UKI . Diantara para Senior banyak
yang mengeluh, karena sukar turun ke
Basement, lebih-lebih yang memakai
wheel chair atau walker. Oleh karena
itu, maka atas prakarsa Dewan
Pengurus,
tahun
ini
“Senior
Appreciation Day” diadakan di
tempat lain, bukan di basement St.
Anselm melainkan di Hall gereja St.
Thomas More, berkat kemurahan para
Romo SCJ yang rela meminjamkan
Hall buat acara ini.
Jauh-jauh hari Pengurus telah
mengajak para Senior untuk ikut
menghadiri acara istimewa ini dalam
suasana REUNION: para Senior yang
jarang ke Misa UKI semuanya
ditilpon dan diajak, disediakan
penjemputan kalau tidak ada yang
mengantarkan! Para volunteer dengan
senang hati menyediakan diri untuk
membantu di semua bidang :
transport, konsumsi, penyediaan
ruangan dan jangan dilupakan bagian
Liturgi, musik dan sound system!
Hasilnya luar biasa! Jumlah para
Senior yang hadir 138 orang.
Acara “Senior Day” tahun ini
sebenarnya tidak banyak
namun

S menyelenggarakan

cukup meriah: pertama dimulai
dengan Misa Kudus (di dalam gereja)
dengan
intensi
khusus
bagi
kesejahteraan para Senior UKI dan
karena hari itu bertepatan dengan
tanggal 1 November yaitu Hari Raya
Semua Orang Kudus, maka intensi
Misa juga diperuntukkan bagi arwah
para Senior dan anggota UKI yang
telah mendahului kita menempuh
hidup bahagia bersama Bapa di surga.
Dengan membongkar arsip, Pengurus
berhasil mengumpulkan 50 foto dari
teman –teman yang telah mendahului
kita dan dimuat dalam “Berita UKI”
edisi Oktober 2014, tetapi yang tidak
ditemukan fotonya tentu ada lebih
banyak lagi!
Kemudian dari gereja, kami
memasuki Hall diawali dengan foto
bersama, lalu disambung dengan
“bincang-bincang” yang dipandu oleh
Romo Pamong kita yang baru yaitu
Romo Johanes Juliwan Maslim SCJ
dengan tema : “Apa arti UKI bagiku?” Ada beberapa hadirin yang
menyampaikan
sharing
pengalamannya selama di UKI dan di
antaranya juga tiga orang mantan
Koordinator UKI. Dengan jenaka
Romo Juliwan SCJ
berhasil
merangkai
sharing-sharing
itu
menjadi ungkapan syukur bagi
keberadaan UKI di tengah masyarakat
Indonesia di GTA ini.
Waktu makan siang, kami para
Senior tak usah repot ngantri ambil
makanan. Kami dilayani oleh

para Volunteer yang menyuguhkan
“Nasi Hainam“ yang lezat berikut
lauk-pauknya; kuah dan juga air
minum serta krupuk dan sambal,
ditutup dengan dessert berupa Es
Ketimun (bagus untuk menurunkan
darah tinggi)! Sambil makan, kami
dihibur oleh beberapa orang penyanyi
dengan lagu-lagu nostalgia yang
merdu.
Tadi sebelum acara bincangbincang, sebagai ucapan terima kasih
ada
sekelompok
Senior
yang
menyumbangkan satu lagu dengan
judul “Suka Cita Lanjut Usia”.
Aku s’lalu bergembira meski
lanjut usia
Ku mau serahkan hidupku pada-Mu
ya Tuhanku
Siang malam kuberdoa pada yang
Mahakuasa
Biar Dia yang pelihara sampai
kututup mata. . . . . . .
Memang kami patut bersyukur dan
pada kesempatan ini kami ingin
menyampaikan terima kasih yang sebesar
-besarnya kepada Koordinator UKI serta
para Pengurus dan para Volunteer yang
sudah
berjerih
payah
telah
menyelenggarakan “Senior Appreciation
Day” Kami merasa sangat dimanjakan,
diperhatikan dan dihargai. Kami senang
bisa berjumpa dengan teman-teman yang
sudah lama tidak kami jumpai.
Kami bersyukur melihat UKI sekarang
berkembang selama perjalanan 34 tahun.
Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan
penyertaan-Nya dalam
tahun-tahun
mendatang.
Hidup UKI !
Kiriman
dari
:
Seorang Senior yang
hadir.
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Sambungan dari halaman 1,

atau ‘Remembrence Day’, yang hanya
berbeda sehari (10 November bagi
Indonesia dan 11 November bagi
Canada).
Dalam Gereja pun, bulan November
menjadi bulan terakhir dalam
rangkaian Liturgi Gereja Katolik yang
akan ditutup dengan Hari Raya Tuhan
Kita Yesus Kristus Raja Semesta
Alam. Ini berarti bahwa rangkaian
perjalanan Liturgi akan selesai dan
akan dimulai rangkaian yang baru dan
dalam Gereja Katolik disebut sebagai
Masa Adven dengan lingkaran
Advennya.
Jika semua momen itu
dirangkai, maka tampaklah satu
kesatuan yang sangat indah, yakni
‘akhir yang menjadi awal’. Tidak
ada akhir yang sia-sia, namun selalu
akan menjadi sebuah awal yang baik,
jika memang dipersiapkan dengan
baik dan diakhiri dengan baik pula.
Dalam Injil pada Hari Raya Semua
Orang Kudus, dikatakan bahwa
‘Berbahagialah’ semua orang yang
telah melalui perjuangan hidupnya di
dunia ini dalam kesatuan dengan
Tuhan, walaupun terkadang berbagai
kesulitan mereka alami (bdk. Mat. 5:
1-12). Mereka semua disebut
‘berbahagia’, karena merekalah yang
mempunyai Kerajaan Allah, mereka
akan memasuki kebahagiaan kekal.
Seluruh perjuangan hidup mereka di
dunia dalam kesatuan dengan Tuhan,
sungguh akan berbuah melimpah
dalam hidup baru di Surga, inilah
‘akhir yang menjadi awal’ yang
membahagiakan.
Kita semua sedang berziarah
di dunia ini dan sedang menyiapkan
kebahagiaan abadi di Surga dalam
Rumah Bapa. Oleh sebab itulah
sangat diperlukan kesadaran sejauh
mana kita telah menghidupi kesatuan

dengan Tuhan di dalam hidup kita
setiap hari. Tuhan telah menciptakan
kita karena KasihNya, Ia juga yang
sampai sekarang ini selalu menyertai
perjalanan dan perjuangan hidup kita
dan ia juga yang memberikan
kemampuan kepada kita untuk
mewujudkan KasiNya di dalam hidup
kita. Apakah kita sudah menggunakan
semua karunia Tuhan itu dengan
sebaik mungkin? Apakah kita sudah
mengembangkan KasihNya di dalam
hidup
pribadi,
keluarga
dan
masyarakat kita dengan maksimal?
Apakah kita selalu menyertakan
Tuhan di dalam kehidupan harian
kita?
Realita kehidupan kita saat ini
sangatlah diwarnai oleh berbagai
pengaruh yang dapat menjauhkan diri
kita dari Tuhan, dari sumber
kebahagiaan abadi. Sekularisme dan
konsumerisme kemajaun dunia ini
membuat orang ditarik masuk ke
dalam dunia dan menjauh dari Tuhan.
Oleh sebab itulah kita harus sungguh
waspada akan segala tawaran yang
ada di sekitar kita dan akan apa yang
kita pilih untuk hidup kita.
Semua yang sedang kita
lakukan
saat
ini
adalah
persiapakan
kita
untuk
mencapai garis akhir peziarahan
kita
yang
sekaligus
mempersiapkan awal kehidupan
abadi kita. Memang Tuhan
sudah memberi dan menyiapkan
yang terbaik bagi kita semua,
namun kita pun ikut ambil
bagian dan menjadi pemain
dalam seluruh hidup kita. Akhir
seperti apa yang akan kita alami
dan awal seperti apa yang akan
kita buka, semua ada pada sikap
hidup kita sekarang ini dalam
relasinya dengan Tuhan, yang

telah mencinati kita.
Hari Raya Tuhan Kita Yesus
Kristus Raja Semesta Alam akan
menutup Tahun Liturgi dan sekaligus
menjadi tanda akhir perjalanan Tahun
Liturgi Gereja. Selanjutnya akan
disusul dengan Masa Adven sebagai
tanda sebuah awal baru dimulai
dalam perjalanan Tahun Liturgi
Gereja kita. Tanda ini mempunyai arti
mendalam bagi kehidupan kita bahwa
‘akhir yang menjadi awal’ sungguh
nyata. Maka marilah, bersama dengan
ritme
perjalanan Gereja yang
sekaligus menjadi ritme perjalanan
iman kita, kita pun berjalan dengan
sadar dan hati terbuka akan Kasih
Tuhan dan selalu menyatukan diri
denganNya.
Marilah kita mempersiapkan
‘akhir yang menjadi awal’ bagi
kehidupan
kita
masing-masing.
Selamat mengakhiri Tahun Liturgi
Gereja dan mengawali Masa Adven
sebagai awal Tahun Liturgi Gereja
yang Baru.
Tuhan memberkati.
Rm Johanes Juliwan Maslim SCJ

NOPEMBER

2014/NO.270

HALAMAN

9

TRADI SI MASA ADVEN
B
egitu pentingnya peristiwa kelahiran Yesus Sang Putera,
sehingga Gereja mempersiapkan umatnya untuk memperingatinya; dan masa persiapan ini dikenal dengan masa Adven. Kata “adven” sendiri berasal dari kata “adventus” dari
bahasa Latin, yang artinya “kedatangan”. Masa Adven yang kita
kenal saat ini sebenarnya telah melalui perkembangan yang
cukup panjang. Pada tahun 590, sinode di Macon, Gaul,
menetapkan masa pertobatan dan persiapan kedatangan Kristus.
Kita juga menemukan bukti dari homili Minggu ke-2 masa Adven dari St. Gregorius Agung (Masa kepausan 590-604). Dari
Gelasian Sacramentary, kita dapat melihat adanya 5 minggu
masa Adven, yang kemudian diubah menjadi 4 minggu oleh
Paus Gregorius VII (1073-1085). Sampai sekarang, masa Adven
ini dimulai dari hari Minggu terdekat dengan tanggal 30 November (hari raya St. Andreas) selama 4 minggu ke depan sampai kepada hari Natal pada tanggal 25 Desember.
Masa Adven ini berkaitan dengan permenungan akan kedatangan Kristus. Kristus memang telah datang ke dunia, Ia akan datang kembali di akhir zaman; namun Ia tidak pernah meninggalkan Gereja-Nya dan selalu hadir di tengah- tengah umat-Nya.
Maka dikatakan bahwa peringatan Adven merupakan perayaan
akan tiga hal: peringatan akan kedatangan Kristus yang pertama
di dunia, kehadiran-Nya di tengah Gereja, dan penantian akan
kedatangan-Nya kembali di akhir zaman. Maka kata “Adven”
harus dimaknai dengan arti yang penuh, yaitu: dulu, sekarang
dan di waktu yang akan datang.
Ini adalah dasar dari pengertian tiga macam kedatangan Kristus
yang dipahami Gereja Katolik. Pemahaman ini menjiwai persiapan rohani umat; dan hal ini tercermin dalam perayaan liturgi
dalam Gereja Katolik. Sebab di antara kedatangan-Nya yang
pertama di Betlehem dan kedatangan-Nya yang kedua di akhir
zaman, Kristus tetap datang dan hadir di tengah umat-Nya. Hanya saja, masa Adven menjadi istimewa karena secara khusus
Gereja mempersiapkan diri untuk memperingati peristiwa besar
penjelmaan Tuhan, menjelang peringatan hari kelahiran-Nya di
dunia.

Allah akan Kristus yang lahir dari Perawan Maria dengan begitu
banyak kesulitan, yang akhirnya terlahir, namun terlahir di kandang, di tempat yang kurang layak. Mari sekarang kita membahas persiapan rohani yang terkait dengan masa Adven.
1. Persiapan spiritual
Karena masa Adven adalah masa penantian yang harus diisi
dengan pertobatan, sehingga kita mempersiapkan diri kita untuk
menyambut kedatangan Kristus, maka sudah seharusnya umat
Allah mempersiapkan diri secara spiritual. Persiapan yang terbaik adalah dengan lebih sering menerima Sakramen Ekaristi
dan juga menerima Sakramen Tobat. Sakramen Ekaristi menyadarkan kita akan kasih Allah yang memberikan Putera-Nya untuk bersatu dengan kita, yang dimulai dengan peristiwa Inkarnasi. Sakramen Tobat menyadarkan kita bahwa kita sebenarnya
tidak layak menyambut Kristus karena dosa-dosa kita, namun
Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari
belenggu dosa. Masa Adven adalah waktu yang tepat untuk terus bertekun dalam doa-doa pribadi dan membaca Kitab Suci.
Sungguh baik kalau kita dapat mengikuti bacaan Kitab Suci
mengikuti kalender Gereja, karena bacaan-bacaan telah disusun
sedemikian rupa untuk mempersiapkan kita menyambut Sang
Mesias.
Dalam masa Adven ini, ada sebagian umat yang juga menjalankan Novena Maria dikandung Tanpa Noda, Novena Natal dan
Novena Kanak- kanak Yesus. Karena Gereja memperingati Maria dikandung Tanpa Noda (Immaculate Conception) pada tanggal 9 Desember, maka penghormatan kepada Bunda Maria, yang
melahirkan Kristus juga dipandang sebagai devosi yang baik.
Jika devosi ini dilaksanakan, maka sebaiknya menonjolkan teksteks profetis, mulai dari Kej 3:15 dan berakhir pada kabar
gembira dari malaikat Gabriel kepada Maria, yang penuh rahmat.[7]

KGK, 524 Dalam perayaan liturgi Adven, Gereja
menghidupkan lagi penantian akan Mesias; dengan demikian
umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama
menjelang kedatangan pertama Penebus dan membaharui di
dalamnya kerinduan akan kedatangan-Nya yang kedua (Bdk.
Why 22:17.). Dengan merayakan kelahiran dan mati syahid sang
perintis, Gereja menyatukan diri dengan kerinduannya: "Ia harus
makin besar dan aku harus makin kecil" (Yoh 3:30).

2. Lingkaran Adven
Lingkaran Adven (Adven wreath) adalah satu lingkaran yang
biasanya terbuat dari daun-daun segar, dengan empat lilin. Pada
awal mulanya, sebelum kekristenan berkembang di Jerman,
orang- orang telah menggunakan lingkaran daun, yang atasnya
dipasang lilin untuk memberikan pengharapan bahwa musim
dingin yang gelap akan lewat. Di abad pertengahan, umat Kristen mengadaptasi kebiasaan ini dan memberikan makna yang
baru pada lingkaran daun ini menjadi lingkaran Adven, untuk
menantikan kedatangan Mesias, Sang Terang. Dikatakan bahwa
penyalaan lilin yang bertambah minggu demi minggu sampai
hari Natal merupakan permenungan akan tahapan karya keselamatan Allah sebelum kedatangan Kristus, yang adalah Sang
Terang Dunia, yang akan menghapuskan kegelapan. (Ibid, 98))

Pada masa Adven, umat Katolik sering melakukan ulah
kesalehan yang baik, yang berakar selama berabad-abad. Ulah
kesalehan ini bertujuan untuk membantu mempersiapkan umat
dalam menyambut kedatangan Sang Mesias.[6] Semua ulah
kesalehan ini mengingatkan umat akan Sang Mesias yang sebelumnya telah dinubuatkan melalui perantaraan para nabi dalam
Perjanjian Lama. Ulah kesalehan ini juga mengingatkan umat

Di dalam dokumen Direktorium tentang Kesalehan Umat dan
Liturgi, tidak disebutkan warna lilin yang digunakan, sehingga
umat dapat menggunakan lilin warna putih ataupun ungu. Karena masa Adven juga menjadi masa pertobatan, maka lilin dapat
menggunakan warna ungu, yang menjadi simbol pertobatan.
Kemudian di Minggu ke-3, atau disebut minggu Gaudete atau
minggu sukacita, dipasang lilin berwarna merah muda, yang

Katekismus Gereja Katolik (KGK, 524) menuliskan:
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menyatakan sukacita karena masa penantiaan akan telah berjalan
setengah dan akan berakhir. Ada juga kebiasaan, yang meletakkan lilin putih di tengah, yang dinyalakan saat masa Adven
selesai, yang menyatakan bahwa Kristus telah datang.
3. Antifon Tujuh ‘O’
Gereja Katolik mengharuskan para imam untuk berdoa liturgi
harian (Liturgy of the hour atau Brevier). Walaupun doa ini diperuntukkan untuk para imam, namun kaum awam juga dianjurkan untuk mendoakannya. Dengan demikian, alangkah baik,
kalau pada tanggal 17-23, juga diadakan ibadah sore bersamasama di Gereja. Doa ini begitu indah dan dalam, sehingga
seseorang dapat berdoa bersama dengan Gereja, doa berdasarkan
Sabda Tuhan, dan doa bersama dengan para santa-santo yang
dirayakan dalam liturgi Gereja. Dalam masa Adven, tujuh hari
sebelum Natal, yaitu tanggal 17-23 Desember, didoakan antifon
sebagai berikut: O Sapientia (O Kebijaksanaan), O Adonai (O
Tuhan), O Radix Jesse (O Pangkal Isai), O Clavis David (O
Kunci Daud), O Oriens (O Bintang Fajar), O Rex Gentium (O
Raja Segala Bangsa), O Emmanuel (O Imanuel / O Tuhan beserta kita). Kalau kita mengambil inisial dari doa tersebut mulai
dari sebutan yang terakhir, maka akan membentuk kalimat “ERO CRAS”, yang artinya Besok, Aku akan datang. Jadi,
masa penantian dalam masa Adven senantiasa dibarengi dengan
pengharapan akan kedatangan Sang Imanuel.
Antifon ini menggambarkan kerinduan akan kedatangan Sang
Mesias. Dia yang merupakan Sabda Allah (O, Kebijaksanaan),
yang akan mengajarkan manusia jalan Allah dengan cara Sang
Sabda yang adalah Allah menjadi manusia (lih. Yoh 1:1).
Bagaimana pemenuhan dari janji ini? Hal ini dipenuhi secara
bertahap, dengan menggambarkan beberapa karakter. Kalau
sebelum-Nya Allah menyatakan hukum-hukumnya dalam dua
loh batu, maka nanti Dia akan menyatakannya lewat sebuah
Pribadi (O Adonai). Pribadi ini akan datang dari keturunan Daud
(O Radix Jesse), yang menggambarkan Inkarnasi, di mana
semua raja akan bertekuk lutut. Dia mempunyai kekuasaan tak
terbatas, yang digambarkan sebagai kunci Daud (O Clavis David), di mana Dia akan mengangkat manusia dari keterpurukan.
Dia akan memberikan terang (O Oriens) kepada bangsa-bangsa.
Terang ini menyinari semua orang, baik bangsa Yahudi maupun
non-Yahudi, dan Dia akan menjadi raja segala bangsa (O Rex
Gentium). Dia akan datang kepada umat manusia dan akan menyertai (O Emmanuel) umat manusia. Itulah harapan dari umat
manusia akan kedatangan Sang Penyelamat. Dan dari rangkaian
tujuh O Antifon, maka seolah-olah Yesus menjawab kerinduan
ini, dengan mengatakan ERO CRAS atau ‘Besok, Aku akan
datang’. Mari kita melihat satu persatu dari antifon ini:
17 Desember (O Sapientia)
O Kebijaksanaan, yang mengalir dari Sabda yang Maha
Tinggi, menggapai dari ujung ke ujung dengan penuh kuasa,
dan dengan gembira memberikan segala sesuatu; datang
dan ajarlah kami jalan kebijaksanaan.
“Roh TUHAN akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian,
roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan
TUHAN; ya, kesenangannya ialah takut akan TUHAN. Ia tidak
akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan
keputusan menurut kata orang.” (Yes 11:2-3)

“Dan inipun datangnya dari TUHAN semesta alam; Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan.” (Yes 28:29)
18 Desember (O Adonai)
O Tuhan dan Penguasa dari bangsa Israel, yang telah menampakkan diri kepada Musa dari dalam semak terbakar,
dan telah memberikan kepadanya hukum di Sinai: datang
dan bebaskanlah kami dengan rengkuhan lengan-Mu.
“Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang
yang tertindas di negeri dengan kejujuran; ia akan menghajar
bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan
nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan
menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang
tetap terikat pada pinggang.” (Yes 11:4-5)
“Sebab TUHAN ialah Hakim kita, TUHAN ialah yang memberi
hukum bagi kita; TUHAN ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita.” (Yes 33:22)
19 Desember (O Radix Jesse)
O Pangkal Isai, yang berdiri sebagai tanda bagi orangorang, yang di hadapan-Nya, seluruh raja tidak dapat membuka mulut mereka; yang kepada-Nya seluruh bangsa harus
berdoa: datang dan bebaskanlah kami, janganlah menunda
lagi.
“Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan
tumbuh dari pangkalnya akan berbuah.” (Yes 11:1)
“Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri
sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa; dia akan dicari oleh
suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi
mulia.” (Yes 11:10)
20 Desember (O Clavis David)
O Kunci Daud, dan tongkat dari bangsa Israel; Yang mana
apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup; apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka: datang dan
pimpinlah tawanan dari rumah penjara, dan dia yang
duduk dalam kegelapan dan bayang-bayang maut.
“Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya: apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup; apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka.” (Yes 22:22)
“Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia
mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan
kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan
TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini.” (Yes 9:7)
“untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang
hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang
yang duduk dalam gelap dari rumah penjara.” (Yes 42:7)
21 Desember (O Oriens)
O Fajar Timur, Cahaya kemegahan abadi, dan matahari
keadilan: Datang dan terangilah mereka yang duduk dalam
kegelapan, dan bayang-bayang maut.
“Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang

yang besar; mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya
terang telah bersinar.” (Yes 9:1)
“Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan
kemuliaan TUHAN terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa;
tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi
nyata atasmu.” (Yes 60:1-2)
“Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku, bagimu akan terbit
surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu
akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas
kandang.” (Mal 4:2)
22 Desember (O Rex Gentium)
O Raja Segala Bangsa, dan yang dirindukan, Batu penjuru
yang membuat bangsa Yahudi dan non-Yahudi menjadi
satu: datang dan selamatkanlah manusia, yang telah Engkau
ciptakan dari debu tanah.
“Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah
diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang
Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.” (Yes 9:6)
“Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa; maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombaktombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi
mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi
belajar perang.” (Yes 2:4)
“sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: "Sesungguhnya,
Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang
teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh:
Siapa yang percaya, tidak akan gelisah!” (Yes 28:16)
23 Desember (O Emmanuel)
O Imanuel, Raja dan Pemberi hukum kami, harapan dari
semua bangsa dan keselamatan mereka: datang dan
selamatkanlah kami, O Tuhan Allah kami.
“Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu
suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda
mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia
akan menamakan Dia Imanuel.” (Yes 7:14)

Mempersiapkan Natal dengan sungguh dan menangkap arti Natal
Dari pemaparan di atas, maka sesungguhnya menjadi jelas, bahwa masa Adven adalah masa persiapan untuk menyambut kedatangan Kristus, yang harus diisi dengan pertobatan, yaitu membersihkan rumah hati kita, agar Kristus dapat lahir kembali di
hati kita. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, maka kita
akan mengalami Kristus yang hadir di dalam hati kita, sehingga
kita juga akan mempunyai tujuan yang sama dengan Inkarnasi
Kristus, yaitu untuk mengasihi dengan memberikan diri kepada
sesama kita. Dengan kata lain, Natal mengingatkan kita untuk
dapat berbagi kasih dengan sesama. Mari, pada masa Adven ini,
kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Datanglah
ya Tuhan, lahirlah secara baru di dalam hatiku.....!□
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Tata Tertib Lektor
► Bila anda berhalangan bertugas, mohon seawal mungkin
anda mencarikan lektor penggantinya, dan kemudian
memberitahukan kepada Lilian Tjokro via email,
Lilian.Tjokro@rogers.com
► Hadir setengah jam sebelum Misa di mulai untuk persiapan
dan mengecek segala keperluan.
► Bila ada perubahan email address dan telepnone anda,
segera memberitahukan Ketua Lektor supaya email reminder
sampai ke alamat yang benar.
► Bila anda tidak dapat lagi melayani sebagai Lektor UKI karena satu dan lain lain, mohon untuk memberitahukan kepada
Ketua Lektor.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Lilian Tjokro

Ketua Lektor
Phone: (905) 887-9546
Email: Lilian.Tjokro@rogers.com
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