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Belajar Tidak Pernah Selesai
Memasuki bulan September, hampir semua perhatian
kita tertuju pada Sekolah atau Universitas karena
saatnya semua pelajar serta mahasiswa dan mahasiswi
memulai kembali masa belajar mereka. Bukan hanya
mereka yang kembali sekolah harus mempersiapkan
berbagai hal, orangtua juga ikut membantu persiapan
anak-anaknya. Inilah dinamika yang selalu terjadi
menjelang masa sekolah dan kuliah, yang mengakhiri
masa liburan Musim Panas. |Rm Johanes Juliwan Maslim SCJ|

K

embali ‘belajar’
Fokus dalam masa sekolah dan
kuliah ini jelas adalah belajar secara
formal. Dalam hal ini belajar yang berkaitan
dengan ilmu pengetahuan dan untuk
mengembangkan
intelektualitas.
Maka
kepandaian menjadi sasaran hampir semua
siswa dan mahasiswa, hal itu tampak dalam
berbagai persaingan yang ada. Bahkan kita
juga tahu ada anak-anak yang sungguh

pandai (gifted) sehingga mendapat berbagai
prioritas. Selain belajar di sekolah dan
universitas, hampir semua anak juga
melakukan
berbagai
kursus
untuk
mengembangkan kemampuan dan talenta
yang mereka miliki. Tentu semua yang
dilakukan itu baik dan berguna bagi
perkembangan kemampuan inteletual dan
ketrampilan atau keahlian yang dimiliki.
Kalau kita perhatikan, semua siswa
Bersambung ke halaman 4,
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Misteri
Kehidupan

Refleksi bersama The Golden – September 2016
|Rm Johanes Juliwan Maslim SCJ|

R

ealita jaman ini
Berbagai kejadian yang kita
alami di dalam kehidupan
kita setiap hari terkadang
membuat kita bertanya diri, apa yang
sedang terjadi. Ada perkawinan, ada
kelahiran namun ada pula berbagai
berita kematian dengan berbagai
penyebabnya.
Semuanya
itu
mewarnai kehidupan kita setiap hari
dan menjadi realita untuk selalu
direfleksikan. Yang jelas, ketika kita
lahir ke dunia ini, maka kita pun
bersiap untuk mati. Hal ini
menyadarkan kepada kita bahwa
hidup kita di dunia ini sementara. Di
lain sisi, kita disadarkan pula bahwa
kita berasal dari Allah dan akan
kembali
kepada
Allah,
yang
mempunyai kehidupan ini.
Ada sebuah refleksi indah
yang ditulis oleh seorang romo yang
sedang memasuki usia senja. Ia
menulis: “Kunci kebahagiaan saya
sebagai imam religius yang lansia
adalah berusaha menerima diri
seperti sekarang saya ada, dengan
banyak kenang – kenangan indah
akan masa lampau, juga dengan
segala keterbatasanku sekarang.
Tetapi juga dengan pengalamanpengalaman dan kasih Tuhan dan
sesama
sekarang
ini.
Untuk
menemukan makna dan nilai hidupku
yang lansia, saya sungguh-sungguh
harus mencari itu, dengan sadar dan
fokus.” Melalui refleksinya ini, sang
romo ingin masuk ke dalam ‘misteri

kehidupan’ yang dialaminya. Ia
semakin berfokus pada hidupnya dan
Sang Pemberi kehidupan, sehingga ia
semakin mengenal dan mencintai
hidupnya. Romo ini baru saja
meninggal setelah menderita kanker,
yang diketahui setahun yang lalu. Ia
sempat bergolak, namun akhirnya ia
menerima
keadaannya
dan
menyatukan dirinya kepada Tuhan.
Inilah ‘misteri kehdiupan’, yang
dialami oleh setiap orang secara
berbeda.
Kisah gadis bijaksana dan
gadis bodoh (Mat. 25: 1-13)
Dalam kisah ini, dikatakan
bahwa 5 gadis bijaksana membawa
pelita dengan cadangan minyak,
namun 5 gadis bodoh membawa
pelita tanpa cadangan minyak. Benar,
ketika pengantin datang, mereka
semua perlu minyak tambahan,
namun 5 gadis bodoh tadi tidak
mempunyai persediaan. Akhirnya 5
gadis itu pergi membeli, akan tetapi
mereka sudah terlambat ketika tiba
dan tidak dapat masuk ke dalam Pesta
Nikah. Namun demikian mengapa 5
gadis bijaksana itu tidak mau
membagi persediaan minyak mereka?
Bukankah
mereka
seharusnya
menolong sesamanya!
Kisah
ini
menunjukkan
‘misteri kehidupan’ kita manusia,
terutama dalam perjalanan hidup di
dunia ini. Kita semua sedang
mempersiapkan kedatangan Sang

Mempelai lelaki, yakni Yesus
Kristus pada akhir jaman. Ia akan
datang dan membawa kita semua
masuk ke dalam Perjamuan Nikah,
yakni Kerajaan Allah. Karena kita
tidak tahu kapan Ia datang, maka kita
semua yang sedang berjaga, masingmasing sudah mempunyai pelita
bernyala. Namun pelita itu, yang
adalah iman kita, harus selalu diisi
dan diperkuat, maka dibutuhkan
bekal. Bekal itulah yang kita siapkan
setiap hari lewat hidup rohani,
pendalaman iman dan Kitab Suci dan
berbagai refleksi kehidupan. Oleh
sebab itulah 5 gadis bijaksana tidak
bisa membagikan bekalnya, karena
setiap orang diberi kepercayaan dan
tanggungjawab
untuk
mengembangkannya. Maka janganlah
menyia-nyiakan kesempatan yang ada
dan masih ada sekarang ini untuk
terus
mengisi
pelita
kita,
memantapkan iman kita, agar terus
menyala iman kita kepada Tuhan.
Dalam iman, hidup menjadi
indah
Kita semua mempunyai pelita
iman yang telah dikaruniakan Tuhan
kepada kita. Maka kita semua akan
memasuki Pesta Nikah Kerajaan
Surga. Ini bukan harapan kosong,
namun kenyataan yang akan kita
masuki. Oleh sebab itulah mulai
sekarang,
kita
harus
terus
mempersiapkan diri dengan bekal
yang cukup. Pengharapan inilah yang
Bersambung ke halaman 11,

SEPTEMBER

2016/NO.291

dan
mahasiswa
menghabiskan
sebagian besar waktunya di sekolah
atau kampus. Ini berarti sebagian
besar sisi intelektual dan kemampuan
otak mereka yang diolah dan
dikembangkan. Namun demikian
perlu sungguh disadari oleh kita
semua bahwa belajar tidak hanya
untuk
mengembangkan
sisi
intelektual. Dimensi intelektual atau
kepandaian itu hanyalah salah satu
dari
berbagai
dimensi
dalam
kehidupan manusia.
Belajar untuk hidup
Masih ingat tentunya pepatah
Latin ini: “Non sholae sed vitae
discimus”, yang artinya: “Kita
belajar bukan untuk pengetahuan
namun untuk hidup”. Dari ungkapan
itu menjadi jelas bagi kita dan
menyadarkan kita juga apa tujuan kita
belajar. Tentu saja perhatian pertama
kalau kita belajar adalah untuk
menjadi tahu dan pandai. Pemikiran
itu tidaklah salah dan memang itu
juga penting bagi kehidupan dan
penggilan kita sebagai manusia.
Namun
demikian
pengetahuan
bukanlah satu-satunya, karena kita
hanya akan menjadi tahu, khususnya
dalam teori. Ada banyak pengetahuan
yang sekarang ini dipelajari dan
semakin
berkembang
karena
kepandaian
manusia.
Walaupun
pengetahuan
berkembang
terus,
namun
ternyata
tidak
semua
mengembangkan manusia sebagai
pribadi.
Bahkan
tidak
jarang
pengetahuan itu justru digunakan
untuk
menghancurkan
manusia
sendiri sebagai penemunya. Hal itu
terjadi karena ada dimensi yang
dilupakan dan mulai hilang.
Dengan mengatakan belajar
untuk hidup atau kehidupan, menjadi
jelas tujuan kita belajar. Semua
manusia perlu belajar untuk semakin
mengembangkan
dirinya
dan
hidupnya sebagai ciptaan Tuhan yang
mulia. Oleh sebab itulah manusia

Sambungan dari halaman 1,

diberi akal budi untuk berpikir dan
menimba
pengetahuan.
Dengan
pengetahuan yang diperoleh itulah,
manusia
harus
semakin
mengembangkan diri dan hidupnya
menjadi lebih baik. Maka ilmu
pengetahuan selalu harus dikaitkan
dengan kehidupan nyata kita setiap
saat. Jika hanya otak yang
dikembangkan, maka manusia akan
menjadi robot tanpa jiwa. Memang
kita tetap hidup, namun hidup kita
menjadi kering dan bahkan sampai
bisa tanpa suara hati, tanpa perasaan.
Itulah yang terjadi dalam realita
sekarang ketika manusia dengan
mudah membunuh sesamanya. Begitu
juga manusia merusak alam semesta
untuk kepentingan dirinya atau
kelompoknya sendiri sementara yang
lain menjadi rusak bahkan hancur.
Baiklah kita membuka mata dan hati
akan kenyataan yang semakin
menyedihkan ini.
Dengan belajar untuk hidup,
kita juga akan sampai pada belajar
akan Sang Sumber Hidup itu sendiri,
yakni Tuhan. Jelas bahwa Tuhan
tidak cukup hanya dipelajari dalam
Ilmu Ketuhanan, namun harus dialami
sendiri.
Dengan
belajar
dan
mengalami hidup, kita sampai kepada
Sang Kehidupan itu sendiri, yang
membuat kita mampu menjadi pribadi
yang
pandai.
Ketika
mampu
memadukan pengetahuan yang kita
pelajari selama ini dengan kehidupan
kita, maka kita akan mengalami rasa
syukur yang luar biasa. Kita
bersyukur atas karunia Tuhan yang
begitu besar bagi kita dengan semua
kekayaan yang kita miliki di dalam
diri kita. Ketika Tuhan menjadi
sumber dan kekuatan utama dalam
kehidupan kita, maka semuanya akan
membahagiakan. Setiap pengetahuan
haruslah menghantar kita kepada
Sang Pencipta yang memungkinkan
semua ini terjadi. Kita harus berani
melawan arus pengetahuan yang
menjauhkan kita dari Tuhan. Inilah
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perjuangan kita bersama di dunia
sekarang ini.
Orangtua sebagi guru
Dalam belajar, khususnya
dalam menimba ilmu pengetahuan,
haruslah
selalu
ada
yang
mendampingi. Oleh sebab itulah
peran orangtua sangatlah besar dalam
mendampingi anak-anak yang sedang
belajar secara formal. Jika di sekolah
anak-anak
menimba
ilmu
pengetahuan, maka di rumah mereka
diberi pengetahuan iman dan hidup
nyata. Sehingga terjadilah perpaduan
yang baik antara Iman dan
Pengetahuan. Keduanya itu harus
berjalan bersama dan saling mengisi
sehingga kita semakin berkembang
baik dan sempurna. Kecintaan orang
tua
tampak
tidak
hanya
menyekolahkan anak dan senang jika
mereka menjadi pintar, namun juga
mendidik mereka agar semkain
beriman kepada Tuhan.
Pengalaman untuk mendidik
dan menjaga iman anak-anak, tidak
selalu mudah. Namun demikian
jangan pernah untuk berhenti dalam
mendampingi dan menjadi teman
dalam beriman. Maka iman yang
dihidupi setiap hari akan mejadi
bantuan
dalam
menjaga
dan
mengembangkan. Dalam menghadapi
tantangan, maka iman harus semakin
kuat, apalagi iman itulah yang juga
diteruskan kepada anak-anak. Tentu
orangtua juga harus selalu mengisi
imannya dalam hidup rohani setiap
saat. Tuhan selalu akan memberikan
kekuatan kepada orang yang percaya
dan mengandalkan Dia.
Tentu saja sebagai orang tua,
kita juga terus harus mengembangkan
ilmu dan iman supaya bisa
meneruskan kepada para anak kita.
Jangan pernah merasa takut dalam
melangkah
karena
kita
tidak
sendirian. Roh Kudus akan selalu
mendampingi perjalanan hidup kita
jika kita selalau ada bersama Dia.
Bersambung ke halaman 8,
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Mudika Mini Olympic 2016

Back row: Brandon (Host), Stephen, Inez, Yuni, Jeff, Rei, Nasya, Indy, Felicia (Mudika
President). Front row: Rudy, Elen, Christian, (Little kids : Joshua, Daniel)

O

n August 13th, 2016, Mudika
Toronto held their own multisports tournament for the first
time. Taking place in Scarborough, the event hosted
more than 50 matches spanning over
three different sports, Basketball, Badminton, and Indoor Soccer. With over
130 participants, and almost 200 people
involved in total, the event lived up to its
original goal to strengthen the bond of
Indonesian communities in GTA. Mudika
also participated in each of the sports
events, and managed to get second place
for Basketball, and both Badminton Coed Single and Mixed Double.
The feedbacks from the commu-

Left to Right, Kevin, Jerry, Vernonn, Vince, Eric, Gerry,
nity and participants have
Michael, and Austin
also been generally very positive. One participant complimented how well organized the event
was, while another one was satisfied at
how intense the level of competition was.
Some of the participants had also expressed their wish that this event would
be held regularly. Despite the weather
consisting of rainstorm in the middle of
the day,the outcome of the event sure was
a bright one!

We would like to thank our volunteers and participants for making our
first Mini-Olympics an excellent event!
We could not have done it without your
support. □ |Anthony Hartono|

Anthony, Michael

Winners
Rank Basketball

Badminton (S)

Badminton (D)

Rimucen FC

Rudy Hartono
(Mudika Member)

Jeff & Kim
(Mudika Members)

7v7 Soccer

1

Maybe Next Year

2

Mudika Team

Wakawok Wulogwe

Christian Sutiono
(Mudika Team)

Steven & Inez
(Mudika Team)

3

Five Hit

Maybe Next Year

Elen Hartono
(Mudika Member)

Reinard & Emerentia
(Mudika Members)

5
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UKI Gereja Yang Hidup dan Terus Bertumbuh

P

ada Misa Hari Minggu Biasa XXII, tanggal 28
Agustus 2016, telah disampaikan pengumuman
penting yang kami anggap sebagai keputusan
bersejarah. Di bawah kepemimpinan Romo Pamong UKI,
Romo Johanes Juliwan Maslim SCJ, dan Koordinator UKI
periode 2015-2018, Damianus Indyarta telah menyepakati
penyelesaian keberadaan dana abadi UKI yang selama
dua puluh lima tahun lebih hanya disimpan sebagai dana
idle. Kesepakatan ini terbentuk dengan adanya dukungan
dan persetujuan dari pengurus Dewan Inti UKI, dan para
Pendahulu/Pengurus lama.
Berikut pengumuman yang disampaikan dengan tegas oleh
Koordinator UKI, Damianus Indyarta di hadapan umat
yang hadir.
Pada kesempatan kali ini, saya
juga
diminta
untuk
memberikan sedikit tambahan
pengumuman
sehubungan
dengan ada yang disebut :
“Dana Abadi UKI”.
Keuangan UKI sebagai gereja
berasal dari dua penerimaan:
(1). Kolekte : setiap misa
Damianus Indyarta
ada kolekte setiap dua minggu
Koordinator UKI
dan seutuhnya 100% hasilnya
diberikan
kepada
KEUSUKUPAN TORONTO – disimpan dalam rekening
UKI yg dikelola oleh Paroki St Anselm. Kita 100% berhak
menggunakan uang Kolekte ini, yang biasa digunakan
untuk membayar biaya2 rutin seperti biaya sewa gereja
dan stipendium Romo, kegiatan rohani, sumbangan
kematian/kebutuhan sosial lainnya, berita UKI, print teks
misa dan biaya-biaya rutin lainnya. Untuk mengeluarkan
atau menggunakan uang kolekte ini, bendahara UKI akan
menyiapkan check yang akan ditandatangi oleh Pastor
paroki St Anselm (bukan romo YUL) sebagai wakil dari
Keuskupan Toronto. Untuk uang Kolekte ini - umat
mendapatkan tax receipts.
Setiap Bulan, dewan melaporkan penggunaan uang ini
kepada umat melalui pengumuman. Sebagai contoh,
laporan keuangan UKI bulan Juli adalah sebagai berikut:
Total penerimaan: $2,947.70 Total pengeluaran :
$2,610.55 Surplus $337.15
(2) Dana hasil fund raising sendiri.

Diluar Kolekte rutin, Dewan pengurus mengadakan acara
-acara pencarian dana seperti BAZAR UKI, yang
hasilnya akan disimpan di rekening UKI terpisah dari
rekening Kolekte. Dewan pengurus berhak mengeluarkan
uang ini tanpa melalui tanda tangan Pastor Paroki St
Anselm. Apabila ada sisa, bisa di carry forward untuk
kegiatan tahun berikut. Dana ini digunakan untuk adhoc
kegiatan UKI misalnya Ramah tamah di basement,
perayaan Paskah dan NATAL, kegiatan jalan-jalan/
ziarah, mudika activity, kegiatan Olah raga bersama,
atau pesta ultah UKI, rekoleksi dan lain lain.
Diluar kedua rekening tersebut, di UKI kita juga
memiliki tabungan yang diwariskan dari para pendahulu
kita. Tabungan ini kita sebut dengan “DANA ABADI”.
Kita sebut ini dana abadi, karena ini adalah dana
yang ada sejak lama dan tidak terselesaikan.
Sejak tahun 1980an para pendahulu kita – dengan
semangat kebersamaan yang tinggi, mengumpulkan dana sehubungan dgn rencana untuk mempunyai kendaraan
penjemputan untuk SENIOR dan kemudian berniat
membangun gereja/gedung sendiri dan rencana-rencana
kolektif lainnya. Tetapi rencana-rencana tersebut karena
satu dan lain hal, tidak jadi terlaksana.
Tetapi karena usaha pencarian dana ini dilakukan
dengan peruntukan (tujuan) yang jelas, Dewan pengurus
lama tidak berniat untuk menggunakan dana tersebut
untuk kepentingan lain diluar tujuan awal dari pencarian
dana ini. Oleh sebab itu, dana abadi tetap disimpan di
tabungan/bank yang terpisah dari dana-dana lain
(khusus).
Sebagian besar dana-nya sudah dikembalikan
kepada donator yang bersangkutan, namun masih ada
yang tersisa yang sulit diidentifikasi siapa donaturnya
dan karena sisa dana yang ada ini juga sebagian besar
didapat dari usaha bersama/bergotong royong. “Dana
Abadi” ini sudah menjadi dana idle selama lebih dari 25
tahun dalam bentuk GIC deposito di bank.
Akhirnya dengan kerja sama antara Romo Yul,
Dewan Inti dan para penduhulu/pengurus lama, sepakat
dan memutuskan untuk segera menyelesaikan urusan dana
ini. Kami merasa bahwa DANA ini akan lebih bermanfaat
untuk disumbangkan kepada SCJ Canada – daripada
hanya menjadi simpanan di bank yang sudah berlangsung
sangat lama. Pilihan untuk memberikan dana ini kepada
SCJ Canada sungguh mudah, karena SCJ lah UKI bisa
seperti ini. SCJ sudah memprakarsai / mendirikan UKI
Bersambung ke halaman 8,

Farewell Rm Antonius Purwono SCJ, 28 Agustus 2016

SEPTEMBER

2016/NO.291

Berdoa untuk diri dan juga untuk
semua yang masih belajar, membantu
untuk menjaga iman kita bersama.
Kalau bukan kita yang berjuang,
berusaha dan berdoa, siapa lagi,
apalagi kita semua adalah orangtua
yang mengharapkan yang baik bagi
anak-anaknya dalam iman dan
pengetahuan.
Belajar tidak kunjung henti
Menjadi manusia yang selalu
berkembang, berarti selalu belajar
dalam iman dan pengetahuan. Setiap
saat kita masih tetap belajar untuk
semakin memperdalam yang telah
kita ketahui dan hidupi setiap hari.

HALAMAN

Sambungan dari halaman 4,

Jelas tujuan dari belajar adalah untuk
semakin menjadikan diri kita sebagai
manusia yang berakal budi dan
percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus
mengingatkan kepada kita semua,
bahwa manusia tidak hanya hidup
dari roti melainkan juga dari Sabda
Tuhan.
Dengan
tegas
Yesus
mengingatkan kita bahwa jangan
hanya makanan jasmani yang kita
santap, termasuk pengetahuan saja.
Kita juga selalu menimba dan makan
dari Sabda Tuhan, yakni makanan
rohani yang memperkuat hidup kita.
Inilah saatnya kita berjuang
lebih
bersungguh-sungguh
menghadapi tawaran dunia yang

8

membawa kita menjauh dari Tuhan.
Saatnya kita menuntun semua anak
kita yang masih belajar, agar mereka
juga menjadi pribadi yang utuh,
jasmani dan rohani.
Berkat Tuhan menyertai kita
semua.□ Rm Johanes Juliwan Maslim SCJ

Sambungan dari halaman 6, UKI….

dan secara rutin mendatangkan Romo-Romo dari
Indonesia untuk mendampingi UKI.
Pada tanggal 26 Juni 2016, melalui Romo
Johanes Juliwan Maslim SCJ, kami telah menyerahkan
dana tersebut kepada Father Jim Casper SCJ sebagai
wakil dari “Priests of Sacred Hearts” SCJ Canada. Per
19 Agutus 2016 minggu lalu, dana sudah di cairkan dan
diterima oleh mereka dengan baik. Update terakhir yang
saya terima, SCJ CANADA, dari dana abadi ini, akan
mengirimkan $5,000 per tahun untuk pendidikan para
FRATER di Jogjakarta.
Kami yakin, kesulitan-kesulitan awal dalam
sejarah UKI sudah tidak ada lagi. Tantangan yang kita
hadapi sekarang berbeda dengan tantangan yang kita
hadapi 20-30 tahun lalu. Kita yakin, dana-dana kegiatan
bersama dapat kita dapatkan melalui kegiatan-kegiatan
fund raising yang kita lakukan bersama (kolekte dan
bazar) tanpa perlu keberadaan dana abadi tersebut. Kami
yakin tanpa dana abadi tersebut dan terlebih dengan
adanya pendampingan oleh Romo-Romo SCJ yang sudah
setia mendampingi kita selama ini, UKI akan terus
bertumbuh sebagai gereja yang hidup.
Demikian sambutan kami siang ini. Sekali lagi
Terima kasih untuk Romo Antonius Purwono SCJ dan
selamat jalan, selamat bertugas di tempat baru. Semoga
Tuhan menyertai pelayanan Romo. Please keep in touch –
paling tidak melalui Facebook ya..
Setelah Misa kami mengundang Romo – Om/
tante/teman-teman ke basement, kita akan mengadakan
sedikit acara ramah tamah untuk mengucapkan selamat
berpisah kepada Romo Pur dan yang bagi ingin foto
bersama atau mau minta tanda tangan romo PUR inilah

“Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.”
(2 Tim 4:7)
Telah berpulang ke rumah Bapa di surga:

Elisabeth Surjaningsih Widjaja-Visser
Lahir di Kudus, 20 November 1970
Tutup usia di Kitchener, 6 September 2016
Keluarga yang mengasihi:
Suami: Joseph Theodore (Joe) Visser
Anak: Jake Visser
Orangtua: Lourensius Josep Subijanto Widjaja & Agnes Maria Lini Istianti
Mertua: Harry Visser & Madeleine
Kakak & Kakak Ipar:
Maria Johanita Ernawati Widjaja & Karel Bentus Karya
Josep Kusuma Widjaja & Mona Tohari
Mikail Ratna Dewi Widjaja & Budi Santoso
Segenap keponakan dan keluarga besar di Indonesia,
serta keluarga Visser di canada
Pengurus dan Keluarga besar UKI - Toronto menyatakan rasa duka yang
mendalam. Semoga Tuhan memberikan pengampunan dan kedamaian abadi
bagi Almarhumah, serta kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang
ditinggalkan.

kesempatan terakhir bertemu beliau.
Terima kasih – sekian pengumuman dan sampai
bertemu dua minggu mendatang dalam MISA UKI –
dengan Tema/nuansa mudika dan menyambut tahun
ajaran baru – 11 September, 2016.□ |Damianus Indyarta|
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Pesta Malaikat - Malaikat Allah
September 29

Mikael, Gabriel dan Rafael Malaikat Agung

M

ikael, yang berarti 'Siapakah yang sama
dengan Allah?' adalah malaekat agung Allah
dan panglima bala tentara surga. Dalam iman
Kristen, Mikael dikenal sebagai pembela
kaum beriman menghadapi serangan musuh. Cerita-cerita
klasik tentang malaekat agung Mikael umumnya
bersumber pada kitab Wahyu Yohanes yang
menggambarkan pertentangan antara Yang Baik dan yang
jahat.
Dalam Wahyunya, Yohanes menulis: "Mikael bersama
malaekat-malaekatnya berperang melawan naga itu dan
naga itu dibantu oleh malaekat-malaekatnya, tetapi mereka
tidak dapat bertahan; mereka tidak mendapat tempat lagi
di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis
atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan
ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan
malaekat-malaekatnya." (Why 12:7-9).
Lalu Yohanes mendengar suara nyaring di surga:
"Sekaranglah saatnya Allah menyelamatkan umatNya!
Sekarang Allah sudah menunjukkan kuasaNya sebagai
Raja! Sekarang Raja Penyelamat Yang dijanjikanNya itu
telah menunjukkan kekuasaanNya! Sebab, yang menuduh
saudara-saudara kita di hadapan Allah siang dan malam,
sudah dikeluarkan dari surga. Saudara-saudara kita sudah
mengalahkan dia dengan darah Anak Domba itu, dan
dengan Sabda Allah yang mereka kabarkan. Mereka rela
mengorbankan nyawa mereka sampai mati. Sebab itu,
hendaklah surga dan semua yang tinggal di dalamnya,

bersuka ria! Tetapi celakalah bumi dan laut, karena iblis
sudah turun kepadamu dengan amarah yang sangat besar.
Sebab ia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit." (Why 12:
10-12).
Mikael
bersama
malaekat-malaekat
baik
telah
mengalahkan lusifer dengan sahabat-sahabatnya. Orangorang Kristen yang rela mengorbankan nyawanya sudah
menang berkat darah Kristus dan Sabda Ilahi. Namun
Satan tetap mau menjatuhkan manusia di hadapan Tuhan;
satan tetap berusaha menjauhkan manusia dari Tuhan,
sumber hidup abadi. Tetapi orang beriman yang bersekutu
dengan Mikael akan menang. Mikael adalah pembela
kaum beriman dari segala serangan musuh yang jahat.
Bangsa Israel memandang Mikael sebagai pembelanya
dalam segala penganiayaan, godaan dan perpecahan. Kitab
Daniel mengungkapkan sbb: " . . . kemudian Mikael, salah
seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang
menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana
berhadapan dengan raja-raja orang Persia. . . " (Dan
10:13). Sebagaimana Israel, demikian juga Gereja
senantiasa memandang Mikael sebagai pelindung,
pembela Gereja dalam penganiayaan, godaan dan
perpecahan. Umat Kristen mendirikan banyak gereja di
atas bukit dan gunung dengan nama Mikael. Banyak
kerajaan (seperti di Jerman); kota dan umat
mempercayakan diri kepada pimpinan malaekat Mikael
yang setia kepada Tuhan. Penghormatan kepada Mikael
Bersambung ke halaman 10,
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semakin
besar
setelah
penampakannya di atas Gunung
Gargano, Italia pada abad ke-5. Di
atas gunung Gargano kemudian
didirikan sebuah gereja megah untuk
menghormati Mikael.
Selain itu diceritakan bahwa sewaktu
Roma
terserang wabah,
Paus
Gregorius melihat malaekat Mikael
tengah menghunus pedangnya di atas
makam Kaisar Adrian, yang sekarang
disebut Benteng Santo Angelo. Orang
-orang bernyanyi: Michael, row the
boat ashore! Alleluia!' Lagu ini
mengingatkan tradisi tentang Santo
Mikael sebagai penerima dan
pengawal jiwa orang yang meninggal.
Gabriel, yang lazim disebut juga
'Jibrail' berarti 'Kekuatan Allah.'
Dalam tradisi Kristen malaekat agung
ini dikenal sebagai 'pembawa khabar
gembira' dari Tuhan kepada manusia.
Peranannya sebagai pelayan dan
utusan Allah sudah dikenal umat
Allah semenjak masa Perjanjian
Lama. Dalam Kitab Daniel, kita baca
uraian sang Nabi sbb: " . . . dan aku
mendengar dari tengah sungai Ulai itu
suara manusia yang berseru: 'Gabriel,
buatlah
orang
ini
memahami
penglihatan itu! . . . lalu ia berkata
kepadaku: 'Pahamilah, anak manusia,
bahwa penglihatan itu mengenai akhir
masa!'
(Dan
8:16-18).
Lalu
selanjutnya Daniel berkata: " . . .
sementara aku berbicara dalam doa,
terbanglah dengan cepat ke arahku
Gabriel, dia yang telah kulihat dalam
penglihatan yang dahulu itu pada
waktu persembahan korban petang
hari. Lalu ia mengajari aku dan
berbicara dengan aku: 'Daniel,
sekarang aku datang untuk memberi
akal budi kepadamu untuk mengerti .
. . " (Dan 9:21-23).
Dalam Perjanjian Baru, peranan
Gabriel sebagai 'pembawa khabar
gembira' dari Allah ditemukan lagi di
dalam kisah tentang Zakarias: " .
.
Tetapi malaekat itu berkata
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kepadanya: 'Jangan takut, hai Zakaria,
sebab doamu telah dikabulkan dan
Elisabet, istrimu, akan melahirkan
seorang anak laki-laki bagimu dan
haruslah engkau menamai dia
Yohanes . . . ' Lalu kata Zakaria
kepada malaekat itu: 'Bagaimanakah
aku tahu, bahwa hal ini akan terjadi?
Sebab aku sudah tua dan isteriku
sudah lanjut umurnya'. Jawab
malaekat itu kepadanya: 'Akulah
Gabriel yang melayani Allah dan aku
telah diutus untuk berbicara dengan
engkau dan untuk menyampaikan
khabar baik ini kepadamu ...... (Luk
1:11-20).
Puncak dari peranan Gabriel tampak
di dalam kisah kunjungannya kepada
Maria, Dara murni yang terpilih:
"Dalam bulan yang keenam Allah
menyuruh malaekat Gabriel pergi ke
sebuah kota di Galilea bernama
Nazareth, kepada seorang perawan
yang bertunangan dengan seorang
bernama Yusuf dari keluarga Daud;
nama perawan itu Maria .... Kata
malaekat itu: 'Salam hai engkau yang
dikaruniai, Tuhan menyertai engkau' .
. . . Jangan takut, hai Maria sebab
engkau beroleh kasih karunia di
hadapan Allah.. . ' " (Luk 1:26-38).
Dari peranan malaekat Gabriel, kita
tahu bahwa Gabriel menjadi utusan
Allah untuk menyampaikan kepada
manusia
berita
keselamatan dari
Allah.
Ia.
memberi
penerangan ilahi
kepada manusia
sehingga
terbukalah
budi
dan hati manusia
untuk memahami
dan
meyakini
kehendak Allah.
Rafael,
berarti
Tuhan',
Allah' atau

Rafael
'Obat
'Tabib
'Tuhan

10

Menyembuhkan'. Kisah terkenal
mengenai malaekat Rafael sebagai
'Tabib Allah' dapat kita baca di dalam
Kitab Tobit 4-12. Di sana Rafael
tampil sebagai 'teman seperjalanan'
Tobia ke negeri Media, dan sebagai
malaekat Tuhan yang diutus untuk
menyembuhkan
Tobias
dari
kebutaannya,
dan
untuk
membebaskan Sara, puteri Raguel,
dari gangguan roh jahat.
Kepada
Tobit,
Rafael
memperkenalkan diri: "Aku ini
Rafael, satu dari ketujuh malaekat
yang melayani di hadapan Tuhan
yang mulia ... Jangan takut; damai
sejahtera dengan kamu. Pujilah Allah
selama-lamanya! Waktu aku ada
dengan kamu, maka bukan karena
kerelaanku
sendirilah
terjadi
demikian,
melainkan
karena
kehendak Allah: Maka pujilah Dia
seumur
hidup,
bernyanyilah
kepadaNya! . . . " (Tob 12:15-18).
Umat Kristen menghormati malaekat
Rafael sebagai tabib Allah yang
diutus untuk menyembuhkan manusia
dari penyakit dan menguatkan
kelemahan
jiwanya
serta
membebaskan
manusia
dari
perhambaan setan. □
Kiriman artikel dari Esther Kurniadi yang diambil
dari

http://www.imankatolik.or.id/
kalender/29Sep.html

Sambungan dari halaman 3,

seharusnya membuat kita bahagia dan membuat
hidup kita menjadi lebih bersemangat. Saatnya
kita sekarang semakin tekun dan setia menghidupi
iman kita. Walaupun realita jaman ini semakin
menjauhkan kita dari iman kita. Dalam tantangan,
kita akan semakin kuat ketika selalu berpegang
kepada Tuhan, Sumber Kehidupan kita.
Selamat berjuang, Tuhan memberkati.
Rm Johanes Juliwan Maslim SCJ

