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2018 — Melalui Hati Maria yang Tak Bernoda ke Hati Kudus Yesus 

Para Ksatria Immaculata terkasih!  

Tahun Yubileum 2017 sudah mendekati akhir. Banyak yang bertanya-tanya apa yang terjadi pada 

tahun ini. Banyak yang mengharapkan intervensi istimewa dari Surga, serupa dengan mukjizat 

matahari 100 tahun yang lalu di Fatima. Yang lainnya merindukan seluruh rahasia ketiga Fatima 

diungkapkan, dan kita semua sangat berharap bahwa tahun ini Rusia akan dikuduskan kepada Hati 

Maria yang Tak Bernoda. Semua harapan ini punah. Sebaliknya, orang dapat mengatakan hal yang 

lebih buruk dari sebelumnya terjadi di Gereja. Oleh karena itu perlu kekhawatiran bahwa Fatima 

sedikit banyak akan dilupakan banyak orang setelah tahun ini.  

Namun mereka yang melihat sedikit lebih dalam harus mengakui bahwa Immaculata telah bekerja 

banyak selama tahun Yubileum ini: Pada awal tahun ini ada sekitar 20.000 ksatria di M.I., dan pada 

akhir tahun kita bersyukur untuk melihat Immaculata telah menjawab doa-doa kita dan memberkati 

usaha kita dengan mengumpulkan 100.000 ksatria di sekelilingnya.  

Tur Misi Maria yang melintasi Filipina telah memberi rahmat yang tak terkira bagi negara ini, yang 

kerap dikaitkan dengan mukjizat nyata dari kerahimannya. Di banyak negara, M.I. telah berkembang, 

bersamaan dengan penghayatan hidup dalam Maria yang semakin mendalam dari banyak umat 

beriman. Belum pernah terjadi sebelumnya, ada begitu banyak kontak dengan para imam dan religius 

yang berpihak kepada tradisi yang tertarik dengan misteri Fatima.  

Jika kita melihat lebih dalam lagi, ada rahmat yang sangat istimewa yang diberikan oleh Immaculata 

kepada kita: Barangsiapa telah melakukan usaha yang serius tahun ini, telah diperkenalkan oleh 

Bunda Maria sendiri dengan lebih mendalam terhadap misteri hatinya. Betapa banyak kesaksian 

seperti ini yang telah kami terima: "Belum pernah sebelumnya saya memahami Bunda Maria dengan 

mendalam ... Belum pernah saya mengalami cintanya yang begitu besar seperti tahun ini... Lebih dari 

sebelumnya, saya menyadari betapa pentingnya dia sepanjang hidup saya... Lebih baik dari 

sebelumnya, saya diizinkan untuk menjalani penyucian diri saya kepada-Nya"!  

Tahun Fatima ini adalah pewahyuan yang paling berharga atas Bunda Maria: hatinya ─ penuh rahmat, 

hatinya ─ yang diberikan kepada kita, yang berarti bahwa dia ingin memberi kepada semua orang 

seluruh rahmat pertobatan dan pengudusan, dia ingin menarik kita keluar dari hidup berdosa dan 

membawa kita kepada kesucian. 100 tahun Militia Immaculatae tidak hanya menghasilkan banyak 

kesatria baru, namun juga menunjukkan kepada semua ksatria betapa mereka dapat mempercayai Ibu 

mereka dan melalui dia, Pasangan dari Roh Kudus, semua karunia dan buah Roh Kudus ditempatkan 

dalam hati kita.  

Siapa pun yang mendekati Dia di tahun ini tidak keluar tanpa kekaguman pada kebesaran dan 

keagungannya, kekuatan kuasanya dan cinta keibuan, kerahimannya yang besar.  



Tapi merupakan kesalahan besar untuk berpikir: "Kita saat ini telah cukup bermeditasi tentang Bunda 

Maria, sekarang sesuatu yang lain harus terjadi. "Semuanya berkisar sekitar Fatima tahun lalu, 

sekarang perlu ada perubahan."  

SEBALIKNYA: Jika kita diizinkan menembus ke kedalaman Hati Maria yang Tak Bernoda, hal itu 

karena Bunda Maria ingin menarik kita sepenuhnya kepada dirinya sendiri untuk menunjukkan 

kepada kita apa yang menggerakkan Hati Keibuan-Nya. Bunda Maria tak pernah menginginkan 

apapun untuk dirinya sendiri! Semua kemuliaan dan kehormatan yang diberikan kepadanya, dia 

harus menyerahkannya kepada Putera-Nya: di kedalaman Hati yang Tak Bernoda dan tujuan semua 

tempat doa dan penampakkan Bunda Maria adalah untuk mengenalkan kita ke dalam misteri Hati 

Kudus Puteranya.  

Dan ini membawa kita ke tahun baru 2018, yang harus menjadi sebuah perjalanan penemuan, dapat 

dikatakan demikian, di mana seorang anak dapat menemukan harta karun terbesar dan mutiara paling 

berharga di bawah bimbingan sang ibu. Dia hanya memiliki satu keinginan: tenggelam ke dalam hati 

Tuhan, yang mengungkapkan kepada kita besar dan panjang, tinggi dan kedalaman cintanya (bdk. 

Efesus 3:18). Sebenarnya, tidak ada yang mengerti dan mencintai Hati Kudus Yesus dengan lebih 

dalam dan lebih baik daripada Bunda Maria. Karena alasan ini, tidak ada akses lain ke misteri terdalam 

Juruselamat selain di dalam dan melalui Hati Maria yang Tak Bernoda.  

Dan kita tidak akan pernah merasa tak takjub saat kita menemukan siapa Yesus sebenarnya, apa 

misteri hati-NYA. Hanya ketika kita benar-benar berada di dalam hati Bunda Maria, Kristus akan 

mengungkapkan kepada kita rahasia-rahasia yang paling dalam, yang telah disediakan untuk mereka 

yang kecil dan orang-orang yang rendah hati.  

Oleh karena itu, kita harus menghindari bahaya yang memahami kedua devosi secara terpisah: di satu 

sisi, devosi kepada hati Bunda Maria, dan di sisi lain, penyembahan kepada Hati Yesus! Tidak, cara 

pandang yang benar adalah: seluruhnya dan selalu bersama Bunda Maria, dan selalu di dalam dirinya 

dan melalui dia kepada Yesus! St. Maximilian Kolbe telah menyaksikan, hidup dan mengajarkan hal 

ini dengan sangat jelas (lihat doa konsekrasi M.I. dan seminar-seminarnya untuk menghormati Hati 

Kudus Yesus).  

 

Berikut resolusi tahunan No. 1:  

/ Selalu bersama Bunda Maria, bergantung kepadanya, berserah sepenuhnya kepadanya, bagaikan 

seorang anak, hamba dan ksatria yang mendekati hati Yesus:  

/ Membina devosi kepada Hati Yesus dengan Maria (Hati Yesus-Jumat, Bulan Hati Kudus, Pesta Hati 

Kudus, dll.);  

/ Tahun ini, dengan sungguh-sungguh membuat atau memperbaharui konsekrasi total kepada Yesus 

melaui Bunda Maria seturut St. Louis Maria Grignion de Montfort (mis. pada tanggal 25 Maret);  



/ Berjuang untuk kemenangan Hati Tak Bernoda demi memberi Kristus Raja kemenangan terbesar, 

memproklamirkan dan menyebarkan kerajaan universal dan sosial Hati Kudus Yesus;  

/ Lebih dari sebelumnya, menjadi ksatria dan alat dari Immaculata Conception untuk menyelamatkan 

sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang jatuh dan dengan demikian membawa mereka kepada Hati 

Terkudus Yesus (lihat tindakan pengudusan dari MI).  

Tapi kita harus melangkah lebih jauh: ketika kedua hati tersuci telah menjadi kenyataan bagi kita, 

ketika kita benar-benar menjadi pemuja hati Yesus dan Maria, kita diperkenalkan pada kenyataan 

yang lebih dalam lagi, yaitu persatuan kedua hati. Jika kita diijinkan untuk mengenali dan mencintai 

hal-hal yang sangat tak terucapkan dari masing-masing dari kedua hati ini, jika kita dapat melihat 

bagaimana keduanya seolah-olah saling berpaling dalam kasih yang tak terlukiskan, bersatu, 

bergabung, ketika kita melihat hubungan kedua hati satu sama lain — apa yang harus kita katakan?  

Di sini kita berdiri di hadapan ringkasan absolut atas CINTA: di dalam hati Yesus yang terkudus, 

seluruh kasih Allah atas dunia terungkap, di dalam Hati Maria yang Tak Bernoda, seluruh cinta 

mahluk ciptaan Allah dinyatakan! Hati yang bersatu adalah simbol persatuan abadi Tuhan dan 

makhluk ciptaan. Kemenangan cinta!  

Dan di sini kita juga mencapai keberadaan terdalam dari Militia Immaculatae, yang ingin kami 

sampaikan kepada para kesatria untuk renungan kasih selama tahun 2018. Ketika kita melihat lambang 

MI, kita melihat hati Yesus dan Maria yang bersatu dan MI di tengah kedua hati ini!  

 

Inilah resolusi tahunan No. 2:  

/ melalui Maria kepada Yesus, tetapi juga bersama Yesus kepada Maria! Lingkaran ini dari satu ke 

yang lain, pembuahan silang ini, digambarkan sangat mendalam dan indah dalam buku Pater Emil 

Neubert "Sosok Idealku, Yesus — Putera Maria". Tahun ini, kami ingin memiliki buku kecil ini dan 

melihatnya lagi dan lagi;  

/ Saya menyadari fakta bahwa hal terbesar dan paling penting bagi saya, sebagai seorang ksatria, 

diizinkan untuk membawa kepada manusia seperti digambarkan di sini: Saya senang memakai 

lencana M.I. dan untuk menghargai panji-panji M.I. dan untuk berkumpul di sekelilingnya dalam 

kerasulan M.I.  

/ Puasa sebulan sekali, jika memungkinkan untuk menghormati hati berpadu Yesus dan Maria, karena 

puasa adalah sumber banyak rahmat bagi kita dan jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada kita. Jumat 

Hati Kudus dapat menjadi hari puasas MI di seluruh dunia (secara sukarela).  

/ Melalui praktik konstan "menjaga kesucian diri dari dunia ini" (Yakobus 1:27). Doa yang 

mengungkapkan kasih kepada Yesus dan Maria juga bagi jiwa-jiwa sangat dianjurkan: Yesus, Maria, 

aku mengasihi-Mu — selamatkanlah jiwa-jiwa!  



Jadi, pada tahun 2018, tidak hanya kita tidak akan melupakan harta berupa pesan Fatima dan M.I., tapi 

kita juga akan melihat lebih dalam dan menerapkannya lebih dalam lagi, karena semua ini diberikan 

kepada kita hanya untuk memberi Tuhan kemuliaan terbesar dan untuk meletakkan sebanyak 

mungkin jiwa di dasar hati Yesus melalui Immaculata!  

Pater Karl Stehlin 

Singapura, 31 Desember 2017  


