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“Ingatlah Kamu adalah Abu
dan Akan Kembali
Menjadi Abu”
Saatnya menyadari diri dan bertobat
Oleh Romo Johanes Juliwan Maslim SCJ

anya debulah aku..
Lagu ‘Hanya debulah aku’ biasanya mengiringi Perayaan
Rabu Abu, yang membuka
perjalanan Masa Prapaskah. Lagu sederhana ini mengingatkan kita semua bahwa
kita adalah debu dan akan hancur. Debu
juga mau mengingatkan kita bahwa di
hadapan Tuhan, kita adalah ciptaanNya
yang rapuh dan tidak ada yang bisa kita
sombongkan. Tentu saja ungkapan sebagai debu itu mau mengingatkan diri
kita masing-masing, siapakah kita di
hadapan Tuhan Allah yang Maha Agung.
Tanda salib abu diber ikan di
dahi kita ketika kita memulai Masa
Prapaskah ini. Abu sama seperti debu,
yang menandakan kerapuhan dan kelemahan manusia. Manusia yang rapuh ini
juga yang telah jatuh ke dalam dosa.
Manusia jatuh dalam kelemahannya dan
membawa kehancuran bagi dirinya
sendiri, itulah akibat dosa, yakni kematian. Maka salib itulah yang menjadi
tanda bagi keselamatan manusia, karena
itu adalah Kristus yang tersalib. Hanya
penebusan Kristus yang dapat membawa
manusia yang lemah menuju ke dalam
hidup bahagia karena diselamatkan dari
kematian kekal.
Baik debu maupun abu membawa kita pada kesadaran akan Allah yang
Mahakuasa. Jelas kita tidak hanya berhenti pada abu dan debu, pada kelemahan
dan kerapuhan kita sebagai manusia. Jika
kita sadar kita rapuh, maka kita juga harus sadar bahwa kita membutuhkan bantuan untuk dapat menyelamatkan kita.
Oleh sebab itulah, kesadaran akan Tuhan

H

yang Maha Kasih dan menyelamatkan
akan membawa kita manusia menuju
kepada keselamatan. Kita semua diciptakan oleh Tuhan dan seharusnya kita
juga kembali kepada Tuhan. Dalam kenyataan, tidak semua mau pulang kepada
Tuhan, karena memilih untuk menjauh
dari Tuhan dan memilih menuju kebinasaan, kehancuran.
Allah memberi kehidupan
Menjalani Masa Prapaskah
membantu kita untuk kembali kepada
kisah penciptaan kita sebagai manusia.
Dalam Kitab Suci dikatakan bahwa
manusia diciptakan sungguh amat baik.
Dari semua ciptaan, Tuhan menjadikan
manusia sebagai citraNya, yang mempunyai kemampuan untuk mengatur alam
ciptaan dan semua ciptaan lainnya. Kepercayaan yang Tuhan berikan ini
sungguh besar, bahkan manusia disebut
sebagai co-worker Tuhan, yakni rekan
sekerja Tuhan sendiri. Sebagai citra Allah, manusia diberi akal budi untuk berpikir dan kehendak bebas untuk selalu
mengarahkan dirinya kepada Kehendak
Tuhan. Oleh sebab itulah keadaan dunia
dan alam semesta ini diserahkan Tuhan
kepada manusia supaya dipelihara dan
dikembangkan dengan baik. Jika dikembangkan dengan baik, maka semuanya
akan hidup dengan harmonis dan manusia
pun akan menikmati hasilnya.
Tuhan Allah memberikan kehidupan kepada manusia dengan tiupan
Roh Allah sendir i. Ini ber ar ti bahwa
Tuhan memberikan kehidupan yang berasal dari diriNya kepada manusia. Hal

ini sungguh luar biasa dan membuat
manusia berbeda dari semua ciptaan
lainnya. Oleh sebab itulah manusia bisa
berkomunikasi dengan Tuhan, Sang Penciptanya. Manusia mempunyai relasi khusus dengan Tuhan dan hidup sebagai satu
keluarga. Namun demikian, manusia harus selalu ingat bahwa dia diciptakan dari
tanah oleh Tuhan. Maka sisi kelemahan
ini juga tidak boleh dilupakan agar manusia sungguh selalu harus mengandalkan
kekuatan Tuhan sendiri.
Masa Prapaskah membantu kita
untuk menyadari kembali identitas kita
sebagai citra Allah. Tuhan Allah telah
menganugerahkan kepada kita semua
kehidupan yang bahagia dengan kelimpahan di dalamnya serta hidup abadi dalam keselamatan kekal. Tuhan Allah tidak
akan menghilangkan keselamatan abadi
yang telah diberikanNya kepada manusia
ini.
Hidup yang dirusak...
Dengan menerima abu, kita disadarkan akan kedosaan kita, yang membuat kita akan binasa, hancur dan mati. Memang itulah akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, yakni manusia kehilangan rahmat Tuhan, yang diterimanya
sewaktu ia diciptakan. Roh Tuhan yang
ditiupkan ke dalam dirinya itu diabaikannya, sehingga tinggallah tanah
yang menjadi asal manusia. Oleh sebab
itulah manusia akan kembali ke tanah lagi
atau menjadi debu. Jika manusia bertahan
dan setia kepada Sabda Tuhan, maka
manusia akan memperoleh hidup kekal,
hidup dalam Roh Tuhan.
Bersambung ke halaman 8,
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Menjawab

Pertanyaan...
Sepintas lalu dalam ukuran manusia, kita bisa
berbangga, bahwa UKI sekarang sangat maju:
banyak kegiatannya; banyak anggota yang rela
menyumbangkan tenaga, waktu, pikiran dan
dananya demi kemajuan UKI. Perlu dikemukakan
juga bahwa UKI digembalakan oleh para Romo
Pamong yang rajin dan penuh dedikasi. Pun pula
patut berbangga UKI boleh menempati gedung
gereja yang indah dan asri ( atas kemurahan
Archdiocese of Toronto and St. Anselm Parish ).
Di samping itu kiranya perlu dipertanyakan :
Hal-hal apa yang paling menyenangkan hati
Tuhan dalam perjalanan sejarah UKI selama 37
tahun ini ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut
perlu kiranya saya bercermin pada diri sendiri.
Dulu sebelum bergabung dengan UKI, boleh dikata
saya tidak pernah atau jarang sekali membaca
Kitab Suci seorang diri. Memang setiap Minggu
di Gereja saya membaca / mendengar cuplikancuplikan Kitab Suci yang termasuk dalam Bacaan
-Bacaan dan Injil dalam Perayaan Ekaristi.
Kemudian setelah bergabung dengan UKI dan
melibatkan diri dalam salah satu Kelompok
Pendalaman Iman, maka baru sungguh-sungguh
saya belajar membaca dan mendalami Kitab
Suci ! Dengan adanya banyak Kelompok Kelompok Pendalaman Iman baik di West maupun
di East, kiranya itulah yang sungguh patut
dibanggakan, karena merupakan inti hasrat
pengenalan Iman Katolik yang telah memicu
semangat para pendahulu kita untuk memulai
perjalanan sebagai Umat Katolik Indonesia di
Toronto.
Kiriman : Seorang Pendatang
Yang sangat saya banggakan akan
keberadaan UKI selama 37 tahun ini
adalah bagaimana UKI dapat tetap
' eksis ' walau menghadapi banyak
up and down dan bisa menjadi
sarana pemersatu umat Katolik di
negara rantau Kanada dengan saling
mendukung dan membantu dengan
tulus di antara umat dan
juga sebagai sarana pelepas rindu
akan tanah air karena dapat

berkomunikasi dan
memperdalam iman
kepada Tuhan dalam
bahasa Indonesia.
Peace, Love and Joy in
Christ,
Tiny Tjongson
UKI services have always been
available for people in their times
of need, whether or not they are
actively involved in the
community.
Rica Hendra
“Where there is unity there is
always victory”
Great things in the community
are never done by one person.
They are done by a group of
people, “Umat Katolik Indonesia”, people of all ages and
backgrounds who are skilled in
different areas, served by Deacons and several Priests.
They respect, trust and care
for each other for the past 37
years...
We are very proud of you
UKI.. God bless you.
Best Wishes,
Ennya & Aries Budhyanto

As we often hear in the news, the seniors in
Canada struggle with loneliness which leads
to depression and disability.
I think UKI is looking after their seniors quite
well by having regular bible studies for East &
West
Not being in the country where we were born,
the language can be sometimes challenging
for the elderly

Ultimately the
children have
to play an
active role in
providing their
parents a ride
to the different
activities
Wisma also
houses a
number of
seniors and
the UKI priest also serves them by conducting
bible studies every month.
Albert Tee
Thank you atas kesempatan yang kau berikan kepada kami
untuk membantu menuangkan perasaan yang kami alami,
selama menjadi bagian keluarga UKI.
Semenjak kami landing the 2004, beserta keluarga kecil
kami ,selalu setia datang Ke Misa, dimulai Di Gereja
St.Pius hingga sekarang. Walaupun jarak tempuh dari
tempat tinggal dan waktu yang dipakai tidak sedikit tetap
saja membawa keasyiikan tersendiri.
Bagi kami yang telah mengikuti untuk menjadi bagian
keluarga UKI baik itu sebagai umat biasa atau sedikit
meluangkan waktu melayani sebagai usher, atau seksi
Dapur.
Sangatlah berterima kasih dan bersyukur karena
memberikan pelajaran yang positive bagi kematangan
pribadi kami.
Serta memudahkan kami untuk berjumpa dengan teman
sebagai pengganti saudara yang jauh tertinggal ditanah
air, untuk bersharing di tempat perantauan sehingga
saling menguatkan dan membantu dimana diperlukan.
Bagi anak anak kami juga sangat besar jasanya, karena
ada tempat yang baik untuk bertemu saudara seiman.
Dan itu sangat jelas terlihat sampai sekarang
kecintaannya dalam melayani Youth.
Terima Kasih kepada Tuhan Dan semua pendiri yang
membuat terjadinya UKI di Toronto . Semua kerja keras
pengorbanan waktu, pikiran dan financial membawakan
keuntungan bagi yang ikut datang ke UKI. Sekali lagi
banyak terima kasih dan semoga UKI makin maju dan
tetap berjaya, amin
Salam Kasih, Joyo Dan Anneke
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Perjalanan
Hidup Yesus
Perjalanan Ziarah UKI 2016 menuju
Holy Land dan Roma (#1)
Sebuah impian dan berkembang pada
perencanaan, sekarang menjadi kenyataan.
Setelah setahun mempersiapkan, tibalah
saatnya untuk memulai langkah peziarahan ini.
Sudah sejak masa persiapan, semua peserta
mempersiapkan diri untuk perjalanan ke Holy
Land ini. Dalam pengantar ziarah, semua
sudah menyadari bahwa Ziarah ini adalah
sebuah Retret Khusus di Tahun Belaskasih ini
(Year of Mercy). Oleh sebab itulah ziarah ini
memang berbeda dari biasanya, karena
tujuannya adalah mengalami sendiri
Belaskasih Allah dengan mengikuti Perjalanan
Hidup Yesus di tempat Yesus pernah hidup dan
berkarya di tengah manusia. Para peziarah
sudah mempersiapkan diri dengan membaca
Kitab Suci yang berhubungan dengan tempat
yang akan didatangi. Selain itu setiap orang
juga membawa intensi pribadinya dalam
Peziarahan ini. Maka persiapan batin menjadi
bagian penting dalam perjalanan ini.

HALAMAN

Perjalanan Mengalami Belaskasih Allah
(Hari 1: Sabtu, 29
Oktober - Minggu, 30 Oktober
2016)
Perayaan Ekaristi di
bandara
Pearson
Toronto
mengawali perjalanan ziarah
ke
Holy
Land,
yang
merupakan pembukaan ziarah.
Inilah Hari Pertama Peziarahan
yang
mengambil
tema
permenungan,
“Perjalanan
mengalamai
Belaskasih
Allah”. Dengan kesadaran
bahwa dalam Perjalanan ini
setiap orang ingin mengalami
Belaskasih Allah yang lebih
nyata, maka sejak berangkat
pun pengalaman itu mulai
dialami. Kisah Zakeus yang
dikasihi Yesus menjadi bahan
permenungan
dalam
keberangkatan ini. Zakeus sang
pendosa ingin melihat Yesus
yang lewat. Ia berusaha keras
untuk dapat melihat Yesus,
bahkan ia harus memanjat
pohon
karena
badannya
pendek. Yesus melihatnya dan
mengajak dia turun dan bahkan
Yesus
mau
datang
ke
rumahnya. Pengalaman inilah
yang menjadi inspirasi bagi
perjalanan awal Peziarahan ini.
Semua yang berangkat ziarah
juga ingin melihat dan
mengalami Yesus di tanah
kelahiran,
karya
dan
kematianNya. Walau bukan
melihat Yesus secara fisisk,
namun mengalami kehidupan
Yesus secara nyata.
Setelah bekal rohani
diterima
dalam
Ekaristi,
sekarang tiba saatnya untuk
melangkahkan kaki menuju
urusan keberangkatan. Di
tempat semua penumpang
harus chek-in, sejumlah umat
Katolik sedang berkumpul
sambil bernyanyi dan berdoa.
Di tengah mereka beberapa
orang membawa patung Bunda
Maria Fatima. Tampaknya ini
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adalah sekelompk peziarah
yang akan menuju ke Fatima
dalam rangka peringatan 100
tahun Penampakan Bunda
Maria di Fatima, Portugal.
Ternyata perjalanan Peziarahan
ini juga disertai oleh Bunda
Maria yang menjadi berkat
bagi
semua
peziarah.
Pengalaman
indah
ini
mengawali perjalanan panjang
menuju Holy Land, yakni
Israel.
Setelah semua urusan
beres dan bersyukur bahwa
semua berjalan lancar, maka
bersiaplah
semua
untuk
terbang
menuju
Tanah
Terjanji. Selama di udara
semua dipersembahkan kepada
Tuhan, Dialah yang menjadi
pelindung yang menyertai dan
menyelamatkan.
Keyakinan
inilah yang menghantar semua
peziarah
sampai
dengan
selamat di Tanah Terjanji,
Israel. Setelah semua urusan
selesai di Bandara Ben Gurion,
semua peziarah disambut oleh
pengurus tour dan tour guide,
Ihab, yang akan menemani
Perjalanan Ziarah ini. Dari
bandara,
semua
peziarah
segera naik bus karena hari
sudah malam dan menuju ke
Nazaret, tempat bermalam.
Perjalanan
menuju
Nazaret tidaklah sangat jauh
dan Ihab memberikan beberapa
penjelasan. Karena hari sudah
malam, maka tidak banyak hal
yang bisa dilihat dengan jelas
di perjalanan. Segera setelah
tiba, semua barang dibawa ke
hotel
dan
semua
pengurusannya berjalan baik.
Saatnya
sekarang
untuk
menerima santapan jasmani
dengan menu Holy Land di
Nazaret. Setelah beberapa
penjelasan dan catatan, semua
bersiap untuk beristirahat.
Perjalanan
panjang
tentu
membawa kelelahan, maka
saatnya untuk mempersiapkan
tenaga untuk hari esok yang
Bersambung ke halaman 10,
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endengarkan Mat 6:24-34
tidak mudah. Apa kita
diajari agar tak usah
memikirkan masa depan
dan membiarkan diri dipelihara
Tuhan. Ya memang begitu. Tapi
dapatkah ini terjadi dalam dunia
nyata? Dalam hidup sehari-hari?
Kais pagi makan pagi dan kais
petang makan petang? Seperti
masyarakat yang masih hidup
berpindah-pindah berhuma, ambil
apa
yang
disediakan
alam?
Menyandarkan diri pada bantuan
dari luar? Apa Injil mengajarkan
hidup ekonomi parasit? Dan pastur
mesti
mengkhotbahkannya?
Bagaimana bila nanti di keranjang
kolekte
bukannya
ditemukan
lembaran uang kertas, tapi secarik
kertas dengan rujukan ke Injil hari
Minggu ini?

M

Mengapa

Kerisauan
Itu Tak Perlu Adanya
Rekan-rekan yang budiman!
Marilah kita cermati bacaan Injil
Mat 6:24-34. Setelah mengajak
para murid memeriksa siapa
sebenarnya yang mereka junjung,
Tuhan Allah atau harta kekayaan
“mamon” (Mat 6:24), Yesus
menegaskan tak perlulah
dirisaukan apa yang bakal mereka
makan dan minum, pakaian apa
yang dapat disandang – kan
dalam hidup ini ada hal yang
lebih penting (ay. 25). Diberikan
pula lima penjelasan mengapa
kerisauan itu tak perlu adanya –
serahkan saja pada Tuhan
semuanya: Dia memberi makan
burung-burung – apalagi kepada
manusia (ay. 26). Juga tak usah
ributkan hidup panjang (ay. 27).
Bunga-bunga saja dibuat-Nya
tampil menarik, tak perlu
khawatirkan mau pakai pakaian
apa agar menarik (ay. 28-30).
Bapa di surga tahu apa yang
dibutuhkan manusia (ay. 31-32).
Maka tak usah risaukan apa yang
bakal datang, yang bisa diperoleh
hari ini cukup – di situlah
Kerajaan Allah dan kehendakNya! (ay. 33).
Oleh Prof. A. Gianto SJ

TAK PERLU KHAWATIR?
Manusia itu makhluk berekonomi,
yang hidupnya bisa berlangsung bila
ditata, diatur agar bisa mendapatkan
yang dibutuhkan dan dengan
demikian hidupnya itu terasa
berharga,
berhasil,
patut
dikembangkan
terus
Dalam
masyarakat tertentu memang orang
tak perlu khawatir akan masa depan
karena masyarakat menjamin hidup
dari hari ke hari. Alam pun bisa
menjamin. Namun bukan inilah
yang ditampilkan Injil kali ini.
Bukan pula yang diajarkan Yesus.
Kepasrahan kepada Bapa di surga
tidak
melepaskan
tugas
dan
kewajiban mengurus hidup ekonomi
rumah tangga. Bila mengajarkan
kemalasan
untuk
mengurus
kehidupan, maka Injil tak bisa lagi
dipercaya.
Hanya
seperangkat
ucapan suci tanpa arti. Dan pelayan
umat janganlah memerosotkan Injil
ke sana.
Zaman sekarang di masyarakat
modern mau tak mau orang perlu
merencanakan masa depan. Nah di
sini persoalannya. Masa depan
dirancang dan dikejar berdasarkan
pada
kekhawatiran,
dengan
perhitungan
bakal
serba
kekurangan.
Maka
simpanlah
sebanyak-banyaknya,
pakailah
sesedikit mungkin. Ini hidup kikir.
Penimbun hidupnya malah merana
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dan
membuat
orang-orang
sekitarnya merana pula. Gaya hidup
ini sebenarnya tidak memberi
peluang
pada
Tuhan
untuk
memperhatikan manusia. Semuanya
diurus sendiri. Tak ada lagi dimensi
dari Tuhan dalam hidup. Ini keliru.
Ini juga sebenarnya yang dimaksud
Injil dengan sindiran bahwa orang
tak bisa mengabdi pada dua tuan,
Tuhan Allah dan kekayaan atau
“mamon” (Mat 6:24). Dalam
keadaan ini orang memang masih
mengakui kebesaran Tuhan Allah,
tapi pada saat yang sama tidak
memberi ruang bagi-Nya karena
semua
sudah
diurus
sendiri.
Keagamaan
seperti
ini
sulit
berkembang.
Tetapi ada pula hidup yang ditata
baik-baik dengan perhitungan agar
bisa mencapai yang diinginkan
tanpa kekhawatiran yang mencekik.
Ini yang membuat hidup berarti. Ini
juga yang memungkinkan orang
percaya bahwa dari hari ke hari ada
kesempatan untuk hidup terus.
Inilah
yang
menjadi
dasar
pernyataan
dalam
Mat
6:34.
“Janganlah kamu khawatir tentang
hari esok, karena hari esok
mempunyai
kekhawatirannya
sendiri. kesusahan sehari cukuplah
untuk sehari”. Bisa diingat salah
satu permintaan yang disampaikan
dalam doa yang diajarkan Yesus,
“...Berilah kami pada hari ini
makanan
kami
yang
secukupnya” (Mat 6:11, rumusan
dalam doa Bapa kami ialah “Berilah
kami rezeki pada hari ini.”)
CARILAH DAHULU ...
TANYA: Mau tanya apa yang
dimaksud dengan “Carilah dahulu
Kerajaan Allah dan kehendak-Nya,
maka
semuanya
itu
akan
ditambahkan kepadamu” dalam
Mat 6:33.
JAWAB:
Akan
jelas
bila
dihubungkan dengan Mat 6:24 yang
mengatakan
orang
tak
bisa
mengabdi pada dua tuan, Allah dan
Mamon (=kekayaan). Kerajaan Allah
dan kehendak-Nya itu kekayaan
batin. Inilah yang dianjurkan agar
diabdi. Bila begitu yang lain –
“mamon” dan harta – akan menjadi
Bersambung ke halaman 10,
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Hiduplah hati Kudus Yesus melalui
Hati Bunda Maria
Vivat Cor Jesu, per Cor
Mariae
Father Leo Dehon lahir pada hari
Selasa, 14 Maret 1843 di La Capelle,
Perancis. Dia dibaptis pada tanggal 24
Maret, yang bertepatan dengan Hari
Raya Maria menerima Kabar Gembira.
Oleh karena itu bagi Leo dan komunitas
the Priests of the Sacred Heart (Ordo
SCJ): Hati Kudus Yesus dan hati
Bunda Maria akan menjadi Terang
dan Kekuatan di sepanjang hidup.
Devosinya yang penuh cinta kepada
Bunda Maria mengantarnya kepada
penyerahan diri kepada Hati Sang Juru
Selamat yang disalibkan.
Berasal dari keluarga yang terpandang
dan terhormat, Leo berteman dengan
berbagai kalangan, baik di lingkungan
gereja maupun masyarakat luas di
sepanjang hidupnya. Pada usia 21
tahun Leo mendapatkan gelar Doktor di
bidang Hukum (civil law) di the
Sorbonne, Paris. Selama masa
belajarnya Leo merupakan anggota
paroki gereja Saint Sulpice, yang
menurutnya mengawali panggilan
sebagai pastor. Ayahnya yang
memimpikan karir gemilang Leo,
menentang keinginan Leo untuk
menjadi pastor. Dia menawari Leo
sebuah perjalanan panjang ke negara
Timur (the Orient, Holy Land). Suatu
keuntungan buat Leo karena dapat
mengunjungi tempat kelahiran Yesus.
Dalam perjalanan pulang dari the

Orient, Leo mampir ke
Roma, dan
mendapatkan
persetujuan dari Paus
Pius IX memasuki
Seminari St. Clara di
Perancis, Oktober 1865.
Pentahbisan Fr. Dehon
dilaksanakan di Basilica
of St. John Lateran, 19
Desember 1868. Sukacita berganda
bagi Fr. Dehon karena pada saat
bersamaan Ayahnya kembali ke Gereja.
Fr. Dehon bertugas di kampung
asalnya, keuskupan Soissons. Di salah
satu perjalanannya ke Roma pada tahun
1877, dia pernah berkunjung ke the
Shrine of Loreto. Di tempat inilah Fr.
Dehon mendapatkan sumber inspirasi
untuk membentuk sebuah konggregasi
baru. Di sebuah rumah kecil Hati
Kudus Yesus dan Bunda Maria
memberikan dasar spiritual dan
kekuatan bagi konggregasi baru.
Tanggal 28 Juni 1878 di kapel the
College of St. John, Leo Dehon
mengikrarkan Kaul sebagai the first of
The Oblates of the Sacred Heart, dan
juga Kaul Pengorbanan dalam Cinta
dan Pemulihan (victimhood in love and
reparation). Oleh karenanya Fr. Dehon
kemudian lebih dikenal dengan
panggilan baru, Fr. John of the Sacred
Heart. Dengan nama ini pula Fr. Dehon
diusulkan untuk dibeatifikasi (diberi
gelar Beato).
Fr. Dehon atau Fr. John meninggal
dunia di Brussel pada tanggal

12 Agustus 1925. Menjelang
kematiannya, Fr. Dehon menunjukkan
tangannya ke sebuah patung Hati
Kudus Yesus dan mengatakan “BagiNya aku hidup, bagi-Nya aku mati.
DIA adalah segalanya bagiku, hidupku,
kematianku dan kekekalanku”.
Kepada para anggota konggregasi
Imam-Imam Hati Kudus Yesus (SCJ –
yang juga disebut Dehonians sebagai
penghormatan kepada Fr. Dehon,
pendiri konggregasi SCJ), dan juga
kepada semua orang yang mengenalnya
sebagai pastor dan gembala yang
menyebarkan Injil melalui Hati Kudus
Yesus (disebut keluarga Dehonians),
Fr. Dehon meninggalkan tulisan
spiritualnya :
“I leave you the greatest of all
treasures, the Heart of Jesus”
Sumber: http://www.vatican.va/
news_services/liturgy/saints/
ns_lit_doc_20050424_dehon_en.html
Editor: Romo Johanes Juliwan, SCJ
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Sambungan dari halaman 3,

Siapkah untuk kembali?
Ternyata kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa itu tidak berakhir
sampai di situ. Tuhan Allah tetaplahlah Allah yang penuh Kasih dan
tidak ingin menghancurkan ciptaanNya, terutama manusia. Roh
Tuhan yang ada di dalam diri manusia tetaplah ada namun juga kedagingannya yang sudah tercemar itu.
Oleh sebab itulah Tuhan ingin membantu manusia untuk keluar dari
situasi kedosaannya itu. Memang
Tuhan akan membantu, namun
manusia juga harus berusaha dan
berjuang serta bekerjasama dengan
Tuhan. Kejatuhan ini karena manusia tidak taat, maka sekarang dibutuhkan ketaatan dari manusia untuk
bisa keluar dari kedosaan, dan
selamat.
Masa Prapaskah menjadi masa
khusus untuk mengingatkan manusia
akan kedosaannya, dan akan Tuhan
yang penuh kasih untuk menyelamatkan kita. Pribadi Yesus
Tek Sien, Marcus
Kristus hadir sebagai pr badi yang
Citra manusia sebagai ciptaan membebaskan manusia dari ikatan dosa,
Tuhan yang amat baik akhirnya menjadi Ia menjadi penebus dan tebusan bagi kita
rusak. Kerusakan ini karena godaan setan, manusia. Itulah cara Allah membantu
yang berhasil membujuk manusia untuk manusia untuk kembali dalam persatuan
ikut ajakannya. Setan selalu akan mem- dengan Tuhan dan selamat. Cinta dan
balikkan Sabda Tuhan dan memperlihat- Pengorbanan Tuhan Yesus membuat
kan hal-hal yang enak secara manusiawi.
Keputusan manusia untuk ikut ajakan
setan ini telah merusak relasi manusia
dengan Tuhan, yang menciptakan dan
mencintainya. Tindakan manusia itu
menunjukkan bahwa manusia tidak taat
kepada Sabda Tuhan serta tidak setia
kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Akibat dari perbuatan manusia itu,
relasi manusia dengan Tuhan menjadi
rusak dan sebenarnya putus, karena
manusia ikut ajakan setan.
Hidup yang Tuhan berikan kepada manusia akhirnya rusak dan menjadi
kematian, sebagai akibat dosa. Tindakan
manusia yang tidak taat dan tidak setia
kepada Sabda Tuhan itulah dosa, karena
dilakukan dengan sadar, tahu dan mau.
Akibat fatal dari perbuatan manusia ini
adalah kematian, sesuai yang pernah Tuhan katakan kepada manusia jika ia memakan buah terlarang itu.
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manusia kembali seperti saat ia diciptakan, manusia lahir kembali. Peristiwa
kelahiran manusia secara baru inilah yang
terjadi dalam Misteri Paskah, yakni
sengsara-wafat-kebangkitan
Yesus
Kristus.
Ternyata Tuhan Allah memberikan rahmat pengampunan kepada
manusia yang berdosa jika manusia mau
bertobat dan kembali kepada Tuhan.
Sungguh luar biasa kasih Allah kepada
manusia yang sudah tidak setia ini. Oleh
sebab itulah dalam Masa Prapaskah ini,
kesempatan untuk bertobat dan pengampunan diberikan secara melimpah kepada
kita semua. Selama Masa Prapaskah yang
juga menjadi Masa Tobat ini, kita
sungguh ingin membaharui diri dengan
membuka hati, mengakui kedosaan dan
menerima pengampunan dari Tuhan.
Nah... apakah kita semua siap
untuk kembali kepada Allah yang berbelaskasih, kembali menjadi anak Allah
yang tinggal di dalam Rumah Allah yang
abadi? Apakah kita siap untuk bertobat
dan menerima pengampunan atau tetap
ingin menikmati suasana dosa? Andalah
yang harus menjawabnya bagi keselamatan Anda... Tangan Tuhan telah terbuka!
Berkat Tuhan
Rm. Johanes Juliwan Maslim,
SCJ
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Jepang Beatifikasi

Justus Takayama Ukon
"SAMURAI KRISTUS"
isah dari sang Beato.
Pada tanggal 7 Februari yang lalu,
beatifikasi Justus Takayama Ukon,
Martir Kristus dari Jepang, telah
menjadi kenyataan. Di Osaka, Misa
Kudus Beatifikasi dipimpin oleh Kard.
Angelo Amato, Prefek dari Kongregasi
Penyebab Orang Kudus, yang
mengatakan bahwa "Beato Justus
Takayama Ukon adalah saksi dari iman
Kristen yang luar biasa pada masa-masa
yang sulit, penuh pertentangan dan
penganiayaan". Beato Justus adalah satusatunya penerima Kehormatan Altar
secara tunggal di dalam sejarah agama
Katolik Jepang. Memang dari Jepang ada
42 Santo dan 393 Beato, semuanya
adalah Martir dalam periode Edo (16031867) dan semuanya diperingati oleh
Gereja secara berkelompok (bukan secara
tunggal).

K

Di Jepang, ada perkataan yang setiap
tahun diulang dalam rangka peringatan
jatuhnya bom atom: "Hiroshima
berteriak, Nagasaki berdoa". Protesprotes di kota pertama yang menjadi
korban bom, doa-doa didaraskan di kota
kedua.
Ini adalah fakta yang membuktikan
kehadiran di negara Matahari Terbit dari
"kawanan kecil" Kristen yang telah
mampu bertahan selama berabad-abad
dalam penganiayaan, menawarkan
sebuah kesaksian yang mengajarkan
tentang keheningan yang bermartabat.
Sikap seraphic ini diringkas dalam
ekspresi patung dari Justus Takayama
Ukon yang ada di Osaka. Seorang prajurit
dengan tampilan gagah dan rambut
dikuncir di belakang kepalanya dan di
tangannya sebuah katana (pedang
samurai) dengan Salib diatasnya.
Sebuah penghormatan dari seorang
samurai untuk melayani Kristus. Itulah
Justus Takayama Ukon, yang dianiaya
demi mengikuti Injil di Jepang pada abad

XVI. Menikah dan ayah
dari lima anak, dibaptis
menjadi Kristen saat berusia
12 tahun, ketika sang ayah
mengalami pertobatan dibaptis mengambil nama
Dario dan memberikan
nama Justus kepada
anaknya - berkat pewartaan
Injil dari seorang imam
misionaris Jesuit pemberani,
St. Fransiskus Xaverius,
yang dulu ikut dalam
penjelajahan samudra oleh
bangsa Portugis ke Asia.
Supaya tidak mengkhianati
iman Kristen, Justus
Takayama Ukon beberapa
tahun kemudian rela kehilangan semua
gelar, jabatan dan pengakuan yang
pernah diterimanya dan diwariskan
kepadanya dari keluarganya dan rela mati
dalam pengasingan. Ketika itu, dinasti
Takayama Tomoteru merupakan dinasti
yang sangat berkuasa, mereka adalah
tuan-tuan dari kastil di Sawa dan semua
wilayah Takatsuki.
Mereka adalah orang-orang yang kaya
akan uang dan memiliki semangat
prajurit. Justus Takayama Ukon, seperti
juga semua sanak-keluarganya, menjalani
praktek bushido "jalan pedang", yang
menerapkan disiplin militer dan standar
moral yang sangat ketat. Ia juga seorang
daimyō atas nama kekaisaran, oleh
karena itu memiliki hak untuk memiliki
para prajurit pribadi.
Jepang di mana ia hidup dulu (sekitar
tahun 1580) dipimpin oleh shogun
(diktator) Toyotomi Hideyoshi, yang
dikenal juga dengan sebutan "pemersatu
kedua dari tanah air". Pada tahun-tahun
itu, berdatangan pula para misionaris
awal, pengkotbah Kristen yang dipimpin
oleh St. Fransiskus Xaverius. Khususnya
di wilayah Nagasaki, mereka berhasil

membawa
kepada
Kristus
banyak
orang,
terutama
keluargakeluarga
samurai
yang
berkuasa.
Namun
demikian,
pada tahun
1587,
Hideyoshi

memutuskan untuk membatasi apa yang
disebut "agama Barat".
Penyiksaan, pemerasan, pemaksaan
pengunduran diri dan kekerasan
memaksa sebagian besar orang-orang
Kristen baru untuk meninggalkan iman.
Tetapi Justus Takayama Ukon dan
ayahnya sebaliknya tetap bertahan.
Mereka bersedia menghadapi kematian
dan penghinaan namun menolak
meninggalkan ajaran Kristen, mereka
mengembalikan kepada kaisar semua
tanah milik dan penghormatan militer.
Mereka menghadapi kehidupan yang sulit
sampai tahun 1614, ketika kaisar
memutuskan untuk melarang semua yang
berhubungan dengan agama Kristen.
Maka, Justus memilih jalan pengasingan,
dan bersama dengan 300 orang Kristen
lainnya, mereka pindah ke Manila. Di
Filipina ia menemukan dukungan dari
umat Katolik setempat, para Imam Yesuit
dan kekuasaan kolonial Spanyol. Ia
meninggal di Manila hanya empat puluh
hari setelah kedatangannya, tanggal 4
Februari 1615. Pada saat pemakaman
Katolik ia dianugerahi penghormatan
militer tertinggi.
Bersambung ke halaman 10,
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Sambungan dari halaman 9,

Sambungan dari halaman 6,

penunjang, bukan saingan.
TANYA: Jadi bukan dimaksud agar orang menyingkir dari
upaya memenuhi kebutuhan jasmani, cari makan, nafkah
dan menyimpan bagi masa depan?
JAWAB: Betul. Yang diajarkan ialah memberi ruang pada
hidup batin, membangun Kerajaan Allah dalam kehidupan
ini.

Juga di Jepang, tanah airnya, ia meninggalkan sebuah jejak yang
bertahan sampai saat ini. Sebelum mengasingkan diri, ia turut
membiayai pendirian berbagai seminari di wilayah Nakasaki,
komunitas-komunitas kecil yang memiliki tugas memelihara api
Kristen agar tetap hidup selama berabad-abad. Sampai saat ini
Nakasaki merupakan wilayah di mana terdapat jumlah besar para
pengikut Kristus.

TANYA: Apa urusan mendahulukan Kerajaan Allah itu
nanti tidak malah menjurus ke arah omong-omong suci
yang sebetulnya bohong sedangkan yang sebenarnya
dijadikan pegangan ialah yang diam-diam dijalankan –
hidup ekonomi?
JAWAB: Bila dipertentangkan begitu saja maka hidup
beragama akan jadi masalah. Agama dijadikan alternatif
kehidupan ekonomi. Ini bisa runyam. Hidup beragama
nanti hanya jadi semacam public lies – kebohongan yang
diulang-ulang di muka umum, sedangkan yang dilakukan
ialah yang diam-diam dipegang sebagai kebenaran milik
sendiri, “private truths”, sebuah paradoks!

Ingatan akan Justus Takayama Ukon tetap hidup dalam diri
mereka. Sejak abad XVII, berkat seorang imam di Manila, sudah
diupayakan untuk membeatifikasi "samurai Kristus" ini. Namun
karena kebijakan isolasionis dari Keshogunan Tokugawa, tidak
lagi memungkinkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang
diperlukan untuk
penyelidikan kanonik. Pada tahun 1965 ada upaya kedua, yang
sia-sia akibat beberapa kesalahan dari bentuk dalam penyusunan
penyebab kekudusan ini.

TANYA: Wah, eksegese kok seperti analisis sosial
perilaku beragama.
JAWAB: Perilaku beragama bisa tampil sebagai basa basi
umum belaka, sedangkan yang dipegang ialah keyakinan
lain yang tak bisa dilaksanakan akibat kuatnya basa basi
itu. Ini terjadi dalam masyarakat yang keberagamaannya
kurang sehat. Di situ mendahulukan “Kerajaan Allah” tak
dimungkinkan terjadi karena tercekik keagamaan sendiri.
Menarik bukan? Tapi kita bicarakan analisis ini lain kali
saja deh.

Akhirnya, beatifikasi Justus Takayama Ukon, Martir Kristus dari
Jepang, telah menjadi kenyataan pada tanggal 7 Februari. Kard.
Angelo Amato mewakili Paus Fransiskus memimpin Misa Kudus
upacara beatifikasi di Gereja Katolik di Osaka yang dihadiri
sekitar 12.000 umat dan mengatakan, "Para martir ini
memberkati Gereja Jepang dengan kesaksian mereka yang
mengaggumkan." Sebuah cahaya yang bersinar untuk
menghormati Justus Takayama Ukon, sang "Samurai Kristus."
(Disadur oleh: Shirley Hadisandjaja / Sumber: Zenit, Asianews)

Salam,
A. Gianto

1 Tesalonika 4:14
“Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan
bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah
meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan Allah
bersama-sama Dia”

Sambungan dari halaman 5,

Telah berpulang ke rumah Bapa di surga:

sudah menanti.
Syukur
kepada
Tuhan
karena
semua
peziarah
telah
mengalami BelaskasihNya di Hari
Pertama. Semua dalam keadaan
sehat dan penuh sukacita karena
boleh menginjakkan kaki di Tanah
kelahiran dan kehidupan Tuhan

Bapak Rony Patuwo (72 tahun)
Tutup usia di Jakarta, Indonesia, 28 Februari 2017
Istri: Janet Patuwo

Yesus. Terima kasih Tuhan untuk
hari yang penuh berkat ini.□
Rm. Johanes Juliwan Maslim SCJ

Anak / Menantu:
Eko Patuwo (Jakarta)
Evy Patuwo / Andrei Sutandar (Toronto)
Elly Patuwo / Tjung Kwet Khon (Toronto)
Eddy Patuwo / Li Mei (Jakarta)
Erwin Patuwo / Widyana Benny (Atlanta)
Ferry Patuwo / Fenny Anggelina (Toronto)
Cucu-cucu:
Nathan Sutandar, Raymond Sutandar, Sabrina Paramitha, Robino Yudhistira Paradis, Marrietta Patuwo,
Kenneth Patuwo, Hillary Patuwo

Semoga Tuhan Maha Rahim memberikan keselamatan kekal
dan damai di surga,serta kekuatan dan penghiburan bagi
keluarga yang berduka.

