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Kerana jika aku memberitakan Injil, aku tidak mem-
punyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu ada-
lah keharusan  bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak 
memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melaku-
kannya menurut kehendakku sendiri, memang aku 
berhak menerima upah. Tetapi kerana aku melaku-
kannya bukan menurut kehendakku sendiri ...

1 Korintus 9:16-17
EDARAN DALAMAN SAHAJA

Kardinal Bo desak Aung 
San Sun Kyi dibebaskan
YANGON: Kardinal 

Charles Maung Bo 
mendesak tentera 

Burma untuk membebas-
kan Aung San Suu Kyi 
setelah kejadian 'mengejut' 
pemimpin itu ditangkap 
pada 1 Februari.

Dalam satu kenyataan yang diter-
bitkan pada 3 Februari di laman 
web Keuskupan Agung Yangon, 
kardinal itu meminta tentera untuk 
membebaskan pemimpin awam 
yang terpilih di negara itu.

Aung San Suu Kyi ditahan sete-
lah tentera merampas kuasa pada 
awal pagi 1 Februari, bersama den-
gan Presiden Burma, Win Myint.

Menyebut Aung San Suu Kyi, 
Win Myint, dan anggota parti mere-
ka yang lain, Liga Nasional untuk 
Demokrasi (NLD), secara lang-
sung, Bo berkata, "Kalian berada 
dalam kesukaran dalam perjuangan 
anda yang tidak akan pernah bera-
khir untuk membawa demokrasi ke 
negara ini. Peristiwa yang tidak di-
jangka ini telah menjadikan kalian 
tahanan. Kami mendoakan kalian 
dan mendesak semua pihak yang 
prihatin untuk membebaskan ka-
lian secepat mungkin. "

Menggambarkan Aung San Suu 
Kyi sebagai "suara orang-orang 
kita," Bo menambah: "Pada masa 
ini, saya mempersembahkan per-
asaan peribadi saya akan keadaan 
anda dan berdoa agar anda dapat 
sekali lagi berjalan di tengah-ten-
gah orang anda, untuk meningkat-
kan semangat mereka."

Bo adalah kardinal pertama 

dalam sejarah Burma, juga dikenal 
sebagai Myanmar, sebuah negara 
dengan populasi 54 juta orang yang 
bersempadan dengan China, Laos, 
Thailand, Bangladesh, dan India.

Sejak dilantik sebagai Uskup 
Agung Yangon, bekas ibu kota, 
pada tahun 2003, dia muncul se-
bagai penyokong demokrasi terke-
muka di negara ini.

Dalam mesejnya, kardinal me-
nekankan bahawa dia menulis 
sebagai pemimpin rohani. "Kami 
menempuh masa yang paling men-
cabar dalam sejarah kami," katan-
ya. "Saya menulis dengan penuh 

kasih sayang kepada semua orang, 
mencari jalan keluar yang berta-
han lama, berdoa hingga kegelapan 
yang menyelimuti negara kita akan 
hilang selama-lamanya ."

Kardinal, yang juga presiden 
Federasi para Uskup Asia, dengan 
berani mencabar penguasa tentera 
baharu Burma, yang dikenali se-
bagai Tatmadaw, untuk memenuhi 
janji mereka untuk mengembalikan 
pemerintahan orang awam. Pihak 
berkuasa bersenjata mengambil 
alih kuasa serta menuduh berlaku 
penipuan semasa pilihan raya No-
vember lalu, yang dimenangi oleh 

NLD.
"Pada tahun 2015, peralihan 

damai ke pemerintahan terpilih 
dilakukan oleh Angkatan Darat, 
yang dikagumi dunia. Hari ini du-
nia cuba memahami apa yang si-
lap pada tahun-tahun berikutnya. 
Adakah kurangnya dialog antara 
pihak berkuasa awam terpilih dan 
Tatmadaw?"

Merujuk kepada sejarah Burma 
yang bermasalah sejak ia memper-
oleh kemerdekaan dari Britain pada 
tahun 1948, beliau mengatakan, 
"Kami telah melihat begitu ban-
yak kesakitan dalam konflik. Tujuh 

dekad menumpahkan darah dan 
penggunaan kekerasan tidak mem-
bawa hasil. "

“Anda semua menjanjikan kea-
manan dan demokrasi yang sejati. 
Demokrasi merupakan jalan hara-
pan untuk menyelesaikan masalah 
negara yang dahulu, begitu kaya. 
Kali ini berjuta-juta memilih 
demokrasi. Orang-orang kita per-
caya akan peralihan kuasa secara 
aman."

Mempersoalkan alasan militan 
untuk mengambil alih kekuasaan, 
kardinal berusia 72 tahun itu berka-
ta: "Tuduhan penyelewengan suara 
dapat diselesaikan dengan dialog 
di hadapan pemerhati yang berke-
cuali. Peluang besar telah hilang. 
Ramai pemimpin dunia telah men-
gutuk dan akan mencela tindakan 
mengejutkan ini. "

"Sekarang anda menjanjikan 
demokrasi yang lebih besar - se-
lepas penyiasatan dan pemilihan 
lain. Rakyat Myanmar sudah bosan 
dengan janji kosong. Mereka tidak 
akan pernah menerima janji-janji 
palsu. "

"Anda juga berjanji akan men-
gadakan pemilihan multi parti se-
lepas setahun. Bagaimana anda 
akan mendapat kepercayaan dari-
pada rakyat kita? Mereka akan per-
caya hanya apabila kata-kata sejajar 
dengan tindakan ikhlas. "

Bapa Suci Fransiskus telah men-
gunjungi Burma, negara majoriti 
Buddha, pada tahun 2017. Beliau 
telah bertemu dengan Aung San 
Suu Kyi dan juga Min Aung Hla-
ing, jeneral tentera yang kini mem-
impin Burma berikutan rampasan 
kuasa. —CNA

Gambar Aung San Suu Kyi dipegang oleh para penyokongnya dalam satu bantahan. 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus men-
gumumkan penubuhan Hari Datuk dan 
Nenek Sedunia dan Warga Tua sebagai 
peringatan tentang peranan penting mere-
ka sebagai penghubung antara generasi.

Semasa berucap pada hari Minggu An-
gelus, 31 Jan, Sri Paus mengatakan Hari 
Datuk dan Nenek dan Warga Tua akan 
disambut setiap hari Minggu keempat bu-
lan Julai bertepatan dengan perayaan Sto 
Juakim dan Anna, datuk dan nenek kepada 
Yesus. Sambutan pertama akan dirayakan 
pada 25 Julai.

“Penting bagi datuk dan nenek untuk 
bertemu cucu mereka dan bagi cucuk 
bertemu dengan datuk dan nenek mereka 
kerana — seperti yang dikatakan oleh 
nabi Yoel - datuk dan nenek, sebelum ke-
hadiran cucu mereka,  akan bermimpi dan 
mempunyai keinginan yang besar, dan 
anak muda —mendapat kekuatan dari da-
tuk dan nenek mereka — akan lebih maju 
dan bernubuat, ”katanya.

Menyoroti perayaan Pesta Tuhan 
dipersembahkan di Bait Tuhan pada 2 
Februari, Sri Paus mengatakan pengakuan 

Kristus sebagai Mesias oleh dua orang 
tua, Simeon dan Anna adalah peringatan 
bahawa "Roh Kudus masih membangkit-
kan pemikiran dan kata-kata hikmat pada 
orang tua hari ini. "

"Suara mereka sangat berharga kerana 
menyanyikan pujian Tuhan dan melind-
ungi akar umbi manusia," katanya. 

"Mereka mengingatkan kita bahawa 
usia tua adalah hadiah dan datuk nenek 
adalah penghubung antara generasi, mere-
ka adalah penyampai pengalaman hidup 
dan iman kepada anak muda."

"Datuk, nenek sering dilupakan dan kita 
lupa memelihara akar dan meneruskan-
nya," tambahnya. 

Dalam pernyataan yang diterbitkan 
tidak lama selepas pengumuman Sri Paus, 
Kardinal Kevin J. Farrell, prefek Dikas-
teri untuk Kaum Awam, Keluarga dan 
Hidup, mengatakan acara tahunan itu ada-
lah "hadiah untuk seluruh Gereja" yang 
menekankan penjagaan pastoral orang tua 
sebagai "Satu keutamaan yang tidak boleh 
dielakkan oleh komuniti Kristian." —                                                                               
media Vatikan 

Sri Paus tubuhkan Hari Datuk, Nenek dan Warga Tua 
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Bagaimana kita dapat     
mencari Tuhan?

Bagaimana kita dapat menc-
ari Tuhan? 

Sangat mudah untuk 
salah faham maksudnya. Kita 
sebenarnya selama-lamanya menc-
ari Tuhan, walaupun kebanyakan 
kita tidak menyedarinya. 

Biasanya, kita menganggap pen-
carian kita kepada Tuhan sebagai 
pendalaman agama, sebagai ses-
uatu yang wajib untuk kita laku-
kan dari sisi rohani kita sendiri. 
Kita cenderung memikirkan ‘men-
cari’ Tuhan adalah berkaitan den-
gan hal-hal seperti ini: Saya mem-
punyai kehidupan normal dan 
tujuan saya sendiri dan, jika saya 
berusaha, ada satu tahap, saya 
mungkin mempunyai keinginan 
untuk mengejar sesuatu dalam 
rohani atau agama di mana saya 
akan cuba berdoa, membuat 
renungan, dan amal kasih agar 
lebih mengenal Tuhan. Ini adalah 
salah faham yang tidak diingini. 
Dalam pencarian biasa kita, dalam 
mencari kepenuhan malah untuk 
kesenangan, sebenarnya adalah 
pencarian kita kepada Tuhan.

Apa yang kita cari secara semu-
la jadi dalam hidup? Secara semu-
la jadi, kita mencari makna, cinta, 
pasangan jiwa, persahabatan, 
hubungan emosi, pemenuhan sek-
sual, kepentingan, pengiktirafan, 
pengetahuan, kreativiti, bermain, 
humor, dan kesenangan. 

Namun, kita cenderung tidak 
melihat usaha-usaha ini sebagai 

mencari Tuhan. Dalam melak-
sanakan perkara-perkara ini, kita 
jarang sekali,  melihatnya secara 
sedar sebagai cara kita mencari 
Tuhan. Dalam fikiran kita, kita 
hanya mencari kebahagiaan, 
makna, kepuasan, dan kesenangan, 
dan pencarian kita kepada Tuhan 
adalah sesuatu yang perlu kita 
lakukan dengan cara lain, iaitu 
melalui beberapa amalan agama 
yang eksplisit.

Kita bukanlah orang pertama 
yang berfikir seperti ini. Memang 
selalu akan berlaku seperti ini. 
Contohnya, St. Augustine bergelut 
dengan hal ini, sehingga suatu hari 
dia menyedari sesuatu. 

Seorang pencari yang mempun-
yai sikap tersendiri, Augustine 
menghabiskan tiga puluh empat 
tahun pertama dalam hidupnya 
mengejar perkara-perkara di dunia 
ini: belajar, makna, cinta, seks, dan 
kerjaya yang berprestij. Meskipun 
sebelum pertobatannya, ada 
keinginan dalam dirinya untuk 
Tuhan dan rohani. 

Namun, seperti kita, dia melihat-
nya sebagai keinginan terpisah 
dari apa yang dia rindukan di 
dunia. Hanya setelah pertobatan-
nya barulah dia menyedari ses-
uatu. Inilah cara Augustine 
menyatakannya dan ini merupakan 
pepatahnya yang terkenal: 

"Betapa lambatnya aku mencin-
taimu, Ya Sang Keindahan yang 
pertama, yang selalu baharu, 

betapa lambatnya aku mencintai-
Mu!  Engkau berada di dalam diri 
ku, tetapi aku berada di luar, dan 
di sanalah adku mencari Engkau. 
Dengan rasa senang, aku terjun ke 
dalam perkara-perkara indah 
yang Engkau ciptakan. Engkau 
bersama ku, tetapi aku tidak bers-
ama Mu. … Engkau memanggil, 
Engkau berteriak, dan Engkau 
menembusi ketulian ku. Engkau 
berkelip, Engkau bersinar, dan 
Engkau menghilangkan kebutaan 
ku.” 

Ini adalah pengakuan yang jujur 
bahawa dia hidup beberapa tahun 
dalam keadaan tidak mengasihi 
Tuhan, tetapi juga merupakan 
sebuah pengakuan bahawa, selama 
bertahun-tahun, dia amat salah 
dalam memahami sesuatu dan kes-
alahfahaman itu merupakan akar 
kegagalannya. Apakah salah 
faham itu?

Membaca pengakuannya kita 
cenderung untuk memusatkan per-
hatian pada bahagian pertama iaitu 

beliau sedar bahawa Tuhan ada di 
dalam dirinya selama ini, tetapi dia 
tidak berada di dalam diri-Nya.  
Ini juga merupakan perjuangan 
berterusan bagi kita. Kita juga 
kurang mengakui dan melalui pen-
gakuan ini, ia adalah sesuatu yang 
juga merupakan perjuangan abadi 
bagi kita, ini adalah pengakuannya 
bahawa selama bertahun-tahun 
ketika dia sedang mencari kehidu-
pan di dunia, pencarian yang 
secara umum dan tidak difahamin-
ya sebagai tidak ada hubungannya 
dengan Tuhan, - sebenarnya pen-
carian terhadap Tuhan. Apa yang 
dia cari dalam semua hal dan kes-
enangan duniawi itu sebenarnya 
adalah keperibadian Tuhan. 
Memang, pengakuannya mungkin 
boleh ditulis semula seperti ini: 

Betapa lewatnya, lewat, aku 
telah mencintai-Mu kerana aku 
berada di luar diri saya selama ini 
semasa Engkau berada di dalam 
saya, tetapi saya tidak berada di 
rumah Mu, dan saya tidak tahu 
bahawa Engkaulah sebenarnya 
yang aku cari di dunia. 

Aku tidak pernah mengaitkan 
pencarian ini dengan kerinduan 
terhadap-Mu.  Aku tidak tahu 
bahawa semua perkara yang aku 
kejar, semua perkara itu sebena-
rnya kesepian ku, Engkau sudah 
ada di dalam diri ku, di dalam diri 
Mu. Betapa lewat, lewatnya aku 
mengerti. Betapa lewat, lewatnya, 
aku mempelajari bahawa aku san-

gat lapar dan keseorangan sedan-
gkan Engkau sudah ada di dalam 
diri ku. Bertahun-tahun lamanya, 
aku tidak pernah menghubungkan 
keresahan ku, keegoan ku dan ker-
akusan ku dalam mengejar perka-
ra di dunia, bersama dengan Mu. 
Dalam semua perkara, aku sepi 
kerana Engkau berada di dalam 
diri ku. Lewat, lewatnya aku 
menyedari semua ini.  

Kita disemangati dengan seman-
gat kegilaan yang datang dari para 
dewa. Demikian kata Stoics 
Yunani. Kata mereka memang 
betul. Seluruh hidup kita hanyalah 
pencarian untuk menanggapi kegi-
laan ilahi di dalam diri kita, kegi-
laan yang dikenali oleh orang 
Kristian dengan kerinduan jiwa 
yang tidak terhingga. 

Mengingat kerinduan itu, seperti 
Augustine, kita terjun ke dunia 
mencari makna, cinta, pasangan 
jiwa, persahabatan, hubungan 
emosional, pemenuhan seksual, 
kepentingan, pengiktirafan, penge-
tahuan, kreativiti, dan kesenangan, 
dan pengejaran duniawi itu, mung-
kin lebih daripada  eksplisit agama 
kita, yang sebenarnya kita mencari 
Tuhan. Paling baik untuk menye-
dari ini lebih awal, jadi kita tidak 
perlu menulis: 

“Betapa lewat, betapa perlahan-
nya aku menyedari betapa aku 
mencintai Mu!”  — Fr Ron 
R o l h e i s e r  @  H a k  C i p t a 
Terpelihara 1999-2021 

Apa pesanan Yesus dalam Injil 
hari ini?

Daripada apa yang dilakukan 
Yesus hari ini, marilah kita mere-
nungkan makna penyembuhan 
orang sakit. Sekarang ini meski-
pun belum merata dan belum 
dirasakan oleh semua orang, 
masyarakat kita mengalami peru-
bahan dan perkembangan sosial 
positif yang menggembirakan, 
antara lain kemajuan di bidang 
kesihatan/bidang perubatan. 
Berkat adanya kemajuan penge-
tahuan dan teknik di bidang kesi-
hatan, makin besarlah harapan 
orang sakit untuk sembuh kem-
bali. 

Tetapi secara realiti, apabila 
dilihat dari segi lain, penyakit 
dan kematian belum selalu dapat 
diatasi atau dicegah sepenuhnya. 
Itulah hakikatnya kita sebagai 
manusia! Yang harus sembuh 
bukan hanya tubuh kita, tetapi 
juga jiwa kita! Iman kita dapat 
meringankan keadaan manusiawi 
kita itu. Dengan iman yang man-
tap kita dapat memberi makna 
dan nilai penderitaan dan kema-
tian orang beriman Kristian 
secara positif.

Ramai orang berpendapat 
bahawa penyakit dan penderitaan 

berkaitan erat dengan dosa. 
Penyakit dan penderitaan dilihat 
sebagai akibat dosa. Tetapi keny-
ataannya banyak orang yang baik 
dan soleh menderita, dan banyak 
juga orang yang berdosa pula 
dapat hidup dengan baik dan 
selesa. 

Dalam ajaran dan penampilan-
Nya Yesus mengubah pandangan 
tentang dosa dan penyakit atau 
penderitaan itu. Dalam Injil mis-
alnya diceritakan, bahawa ketika 
Ia mengusir syaitan dan meny-
embuhkan orang-orang sakit, di 
situ dikatakan: “Dialah yang 
memikul kelemahan kita dan 
menanggung penyakit kita” (Mat 
8:17). 

Nah, di dalam Injil itu diwarta-
kan kepada kita suatu khabar 
baru, khabar gembira. Apakah 
khabar baru itu? Khabar baru itu 
ialah, bahawa salib di mana 
Yesus tergantung memberi erti 
yang baru tentang adanya pen-
yakit dan penderitaan yang diala-
mi manusia. 

Penyakit atau penderitaan 
bukan lagi kita alami sebagai 
hukuman, melainkan sebagai 
penebusan dan pembebasan, sep-
erti dialami Yesus. Penyakit yang 
kita alami atau derita menyatu-

kan kita dengan Yesus, yang 
menguduskan dan memurnikan 
jiwa kita. Kita masing-masing 
dan bersama-sama memang 
harus mengusahakan sebanyak 
mungkin penyembuhan dan 
pembebasan diri kita daripada 
penyaki t  dan penderi taan. 
Namun dengan iman dan doa 
ikhtiar kita itu harus kita lihat 
dan kita hayati juga sebagai per-
siapan untuk menyambut kedata-
ngan suatu saat, suatu hari, di 
mana air mata penderitaan kita 
tidak akan mengalir lagi. Di situ 
penyakit ataupun penderitaan 
tidak akan ada lagi. Kita akan 
bangkit seperti Yesus.

Di depan Basilika Agung 
Santo Petrus di Roma, Sri Paus 
Beato Yohanes Paulus II pernah 
ditembak untuk dibunuh oleh 
seorang pembunuh upahan Turki. 
Sesudah sebagai akibatnya beli-
au harus menanggung derita 
cukup lama,Sri  Paus Yohanes 
Paulus II ini menulis Surat 
Apostolik (semacam Ensiklik), 
y a n g  b e r j u d u l  “ S a l v i f i c i 
Doloris”, ertinya “Penderitaan 
yang menyelamatkan”. 

Di situ Sri Paus menulis:“ 
Menderita bererti dapat secara 
khusus menerima atau secara 

khusus menjadi terbuka terhadap 
karya kekuatan Tuhan, yang 
menyelamatkan, yang diberikan 
kepada umat manusia dalam 
Kristus” (SD 23).

Keadaan sakit atau penderitaan 
membuka bagi kita suatu hubun-
gan antara kita dan Yesus di 
salib, suatu hubungan komunika-
si yang istimewa. 

Orang beriman yang sakit 
bukanlah seorang anggota Gereja 
yang pasif, sebaliknya warga 
Gereja yang sangat berharga! 
Sebab bagi Tuhan, apabila kita 
sehari menderita dengan sabar 
dan tabah, itu lebih berharga dar-
ipada kegiatan apa pun dan beta-
pa banyaknya pun, apabila 
semua itu dilakukan hanya untuk 
diri sendiri! - Orang sakit 
memang memerlukan perhatian, 
pelayanan, rawatan dengan kepa-
karan dan alat-alat perubatan. 
Namun ia juga lebih-lebih 

memerlukan harapan. 
Tiada ubat apa pun akan mer-

ingankan dan menyembuhkan 
penyakit atau penderitaan yang 
melebihi kata-kata doktor yang 
diucapkan kepada pesakit : 
“Hatiku penuh harapan bahawa 
anda akan sembuh!” Ucapan 
penuh harapan doktor itu ibarat-
kan “oksigen” mujarab bagi si 
pesakit! Orang sakit tak boleh 
diperlakukan sekadar sebagai 
objek, jangan dibiarkan saja dan 
ditinggalkan sendirian. Kita ingat 
akan kata-kata Yesus, yang ber-
bicara tentang pengadilan terakh-
ir: “Ketika aku sakit, kamu mela-
wat Aku” (Mt 25:36), tetapi juga: 
“Ketika Aku sakit dan dalam 
penjara, kamu tidak melawat 
Aku” (Mat 25:43). Sikap dan 
perlakuan kita terhadap sesama 
adalah perlakuan kita terhadap 
Yesus Kristus sendiri!   — Iman 
Katolik 

HARI MINGGU BIASA V
TAHUN B

Ayub 7:1-4.6-7
Korintus 9:16-19.22-23

injil MArKus 1:29-39

Penderitaan yang menyelamatkan!
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Adakah anda 
mempunyai 

persoalan agama, 
Kitab Suci atau 
ajaran Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Fax: 

03-20268293
Email: 

editor@herald.com.
my 

Tanya
Jawab Soalan 1: Mengapa dalam Injil Yohanes tidak 

ada kisah tentang Perjamuan Malam Terakhir? 
Bukankah aneh kerana Yohanes tidak mencan-
tumkan kisah Perjamuan Malam Terakhir yang 
merupakan penubuhan Ekaristi? — Anna Airin

Jawaban: Pertama, seperti kita ketahui, In-
jil menurut Yohanes itu memang berbeza dengan 
ketiga-tiga Injil dengan sejumlah hal besar. Ala-
san berkaitan dengan perbezaan ini tidak mudah 
diperkirakan atau ditemukan. Seringkali hal itu 
terjadi kerana Injil keempat ditulis beberapa puluh 
tahun sesudah ketiga Injil yang lain.

Kedua, alasan sangat jelas mengapa Injil keem-
pat itu amat berbeza dengan ketiga-tiga Injil lain 
ialah bahawa pendekatan TEOLOGI Injil keempat 
tentang Yesus dan pesan pewartaan-Nya adalah 
berbeza dengan pendekatan teologi yang diguna-
kan oleh pengarang Injil Markus, Matius, dan Lu-
kas. 

Injil Yohanes mempunyai pendekatan dengan 
tahap permenungan yang lebih tinggi, yang tidak 
ditemui dalam ketiga-tiga Injil terdahulu. Mis-
alnya, Injil Yohanes adalah satu-satunya yang 
menulis kisah tentang Bonda Maria yang berada di 
bawah kaki salib Yesus. 

Para penginjil yang lain menyebut beberapa 
orang wanita tetapi bukan Maria. Jika Maria me-
mang ada di bawah kaki salib Yesus, apakah ketiga-
tiga penginjil itu tidak mengetahui kenyataan itu? 
Nampaknya hal ini tidak mungkin. Apakah mereka 
menganggap kehadiran Maria itu tidak penting? 

Atau, apakah Yohanes mengungkapkan kehadiran 
Maria di Kalvari kerana hubungan teologis antara 
Maria dan Gereja, yang diwakili oleh “murid yang 
dikasihi”?

Ketiga, mungkin Yohanes mengetahui kisah 
tentang Perjamuan Malam Terakhir yang sangat 
terkenal dalam ketiga-tiga Injil sebelum itu maka 
pengarang Injil Yohanes tidak ingin menyajikan-
nya lagi sebaliknya mahu menjelaskan lebih lanjut 
sebuah refleksi tentang Ekaristi yang tidak diurai-
kan dalam ketiga Injil terdahulu. Kemungkinan 
besar Yohanes ingin mengisi kekosongan yang dit-
inggalkan oleh ketiga-tiga Injil dengan kisah lain 
yang belum ada, misalnya tentang pembasuhan 
kaki, yang tidak disajikan dalam ketiga-tiga Injil 
Sinoptik. Kita mungkin tidak akan menemui jawa-
pan pasti tentang alasan Yohanes berbuat demikian, 
hanya berupa perkiraan.

Soalan II: Sejauh saya mengenal Yesus, Dia 
sangat mengasihi dan mempercayakan diri-Nya 
kepada Bapa sepanjang hidup-Nya. Apakah 
mungkin Yesus berteriak "Tuhan-Ku, ya Tuhan-
Ku, mengapa Engkau meninggalkan daku?”  
kerana putus asa dan berasa jauh atau ditinggal-
kan oleh Bapa-Nya? — Jack 

Jawaban: Pertama, memang benar kasih dan 
kepercayaan Yesus kepada Bapa sungguh tidak da-
pat diragukan. Tetapi seruan Yesus di salib harus 
dilihat juga dalam konteks penderitaan yang harus 
dijalani-Nya sebagai manusia. Menjalani penyek-

saan yang sedemikian kejam pasti sebagai manu-
sia Yesus juga merasakan kesepian, kesendirian, 
dan kesusahan. Yesus berjuang hebat menghadapi 
seksaan yang sedemikian kejam yang menyebab-
kan badan-Nya bermandikan darah dan membawa 
Yesus pada keadaan yang mirip “keputusasaan”. 
Kita katakan “mirip” kerana sebenarnya seruan 
“Tuhan-Ku, ya TuhanKu” itu adalah ungkapan 
keyakinan iman di tengah kesengsaraan.

Kedua, untuk mengerti secara lebih baik, perlu 
diketahui kebiasaan umum dalam Kitab Suci, iaitu 
bahawa mengutip awal suatu petikan atau Mazmur, 
bererti merujuk kepada keseluruhan teks tersebut. 
Seruan Yesus itu adalah awal Mzm 22 sehingga 
kita dapat mengatakan bahawa Yesus mendoakan 
keseluruhan Mzm 22. 

Mzm 22 terdiri dari tiga bahagian: ayat 2-19 me-
lukiskan kepedihan dan kesengsaraan dengan nada 
kepercayaan, ayat 20-27 berisi jeritan permohonan 
untuk dilepaskan dari cengkaman para musuhnya 
dengan nada kemantapan iman dan penyerahan 
kepada Tuhan, ayat 28-32 menunjukkan kesedaran 
pemazmur bahawa penderitaan tidak akan berakhir 
sia-sia  sebaliknya akan menghasilkan buah, iaitu 
pertobatan para bangsa. Mereka itu akan “berbalik 
kepada Tuhan dan . . . akan sujud menyembah di 
hadapan-Nya.” (ay 28). 

Jadi, seruan Yesus itu bukanlah ungkapan kepu-
tusasaan tetapi seruan keyakinan iman bahawa 
semua sengsara dan kematian-Nya itu akan meng-
hasilkan pertobatan bangsa-bangsa. — Father 
Petrus Maria Handoko CM  @ hidupkatolik.com

Mengapa Injil Yohanes berbeza?

Etika menerima vaksin COVID-19 
mengikut ajaran moral Gereja

HERALD Februari 7, 2021

KUALA LUMPUR: Ramai umat Katolik 
mengalami dilema mengenai penggunaan 
vaksin. Kekeliruan timbul kerana keban-
jiran maklumat yang diterima melalui pel-
bagai sumber bahawa apakah vaksin ini  
dihasilkan melalui kultur sel janin dari 
pengguguran.

Dilema ini juga semakin ketara dalam 
perlumbaan untuk mempercepat penge-
luaran vaksin bagi memerangi pandemik 
COVID-19. Oleh itu, Catholic At Home 
menganjurkan sembang siaran langsung 
tentang "Ajaran Moral Katolik dan Vaksin 
Covid-19) pada 29 Januari lalu. Lebih seribu 
netizen menyertai sesi sembang maya yang 
disiarkan melalui Facebook dan Youtube. 

Sesi sembang diketuai oleh Fr Clarence 
Devadass, Setiausaha eksekutif Pejabat Hal 
Ehwal Teologi di bawah naungan Konferen-
si para uskup Asia (FABC), serta menampil-
kan Fr James McTavish dari Scotland, yang 
merupakan pakar bedah plastik yang berjaya 
sebelum ditahbis sebagai Paderi Katolik dan 
teologi moral, Beliau juga pernah melayani 
di Filipina selama lebih dari 17 tahun. 

Selain Fr McTavish, Dr Sharon Gopalan, 
seorang pengamal perubatan dari Kuala 
Lumpur turut memberikan pencerahan akan 
isu-isu vaksin dan kesannya terhadap manu-
sia. 

Fr. McTavish menjelaskan bahawa sese-
orang yang menerima vaksin dapat mem-
bantu melindungi orang lain dari dijangkiti 
virus, terutama di kalangan orang yang ber-
isiko tinggi.  

Fr Clarence menambah bahawa dalam 
mengutamakan antara kualiti hidup dan 
kesucian hidup adalah dengan selalu meng-
ingati, 'pertama: jangan membawa bahaya', 
kerana sukar untuk berpegang kepada keku-
dusan hidup.

"Salah satu hal yang indah dalam iman 
katolik, bukan hanya menyalakan lilin tetapi 

ajaran doktrinnya mengenai kehidupan, ger-
eja telah proaktif, memberikan cahaya pada 
teka-teki kehidupan ini," kata Fr McTavish.

Beliau menegaskan bahawa adalah pent-
ing untuk melihat terlebih dahulu tentang 
penerimaan penggunaan vaksin seperti itu 
dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Ger-
eja serta risiko dan kesan vaksin tersebut. 

 Apabila ditanya tentang etika mengam-
bil keputusan menerima vaksin, Fr McTav-
ish mengatakan secara moral, Katolik boleh 
menerima vaksin tetapi mereka juga bebas 
untuk menolak atas sebab-sebab waspada 
atau sebab-sebab akal budi.

Klerus itu menyeru agar umat mencari 
maklumat yang tepat dan benar, jangan 
hanya bergantung maklumat dalam media 
sosial, tetapi yang paling penting ialah den-
gan mengetahui ajaran dan doktrin Gereja.

Dalam sesi sembang hampir 90 minit itu, 
Dr Gopalan menerangkan secara ringkas 
mengenai proses penghasilan vaksin dan 
bagaimana ia bertujuan untuk mewujudkan 
tindak balas antibodi di dalam tubuh yang 

bukan hanya dapat mencegah penyebaran 
virus tetapi juga merupakan harapan, yang 
mungkin dapat melindungi diri kita dari 
jangkitan pada masa depan.

Secara ringkas, beliau mengenai pembua-
tan vaksin yang telah disahkan oleh Pentad-
biran Makanan dan Dadah AS (FDA) untuk 
penggunaan kecemasan kerana keperluan 
mendesak di seluruh dunia.

Dr Gopalan menasihati orang untuk men-
dapatkan maklumat COVID-19 dan vaksin 
COVID-19 di https://www.cdc.gov/ dan 
https: // www. fda.gov/.

Kembali membicarakan ajaran-ajaran 
Gereja, Fr McTavish berbicara secara men-
dalam mengenai dilema moral kebanyakan 
orang Katolik apakah secara moral boleh 
menerima vaksin yang memiliki elemen 
meragukan? 

Jelasnya, "Jika tidak ada vaksin lain 
yang tersedia, secara moral dapat diterima 
untuk mengambil vaksin yang tercemar 
ini."Namun beliau memberi jaminan baha-
wa vaksin Covid-19 tidak mengandungi sel 

fetus yang telah digugurkan.  
Jelasnya, pejabat doktrin Vatikan, Kon-

gregasi bagi Doktrin Iman  (CDF), telah 
menetapkan bahawa vaksin Covid-19 "se-
cara moral boleh diterima" bagi umat Ka-
tolik. 

Fr McTavish mengesyorkan mereka yang 
mencari maklumat yang lebih mendalam 
mengenai asal usul vaksin untuk mendapat-
kan pemahaman yang lebih baik mengenai 
nilai kehidupan melalui https://lozierinsti-
tute.org/.

Para pembicara bersetuju bahawa wa-
laupun masalah vaksin tercemar adalah 
masalah utama, tetapi ia juga melibatkan 
pelbagai masalah lain yang melibatkan 
ekonomi, aksesibilitas, dan pengagihan 
vaksin, terutama ke negara-negara miskin.

Fr Clarence bersetuju dan menjawab ba-
hawa, 'seluruh prinsip solidariti manusia 
menuntut kita untuk melakukan renungan', 
kerana gereja menekankan pada 'kebaikan 
bersama' dan bukan hanya kesihatan sese-
orang tetapi juga kesihatan orang lain, 

Beliau juga mengingatkan mengenai dua 
Nota yang dikeluarkan oleh Vatican COV-
ID-19 Commission tahun lalu; "Akhlak 
Menggunakan Beberapa Vaksin Anti COV-
ID-19", yang dikeluarkan pada 21 Disem-
ber 2020 dan "Vaksin untuk semua. 20 Poin 
untuk dunia yang lebih adil dan sihat”, yang 
dikeluarkan pada 29 Disember 2020.

Ketika vaksin COVID-19 tersedia, sangat 
penting bahawa umat Katolik dan yang lain 
mempunyai pemahaman yang tepat tentang 
bagaimana vaksin ini dapat dilihat dari per-
spektif ajaran dan tradisi moral Katolik. 

Walaupun, tidak ada pertanggungjawa-
ban secara moral, Fr Clarence mengatakan, 
sangat penting bagi individu untuk menda-
pat maklumat penting dan memahami sebe-
lum membuat keputusan mahu mengambil 
vaksin atau tidak. 
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Injil pada hari Minggu ini mencerita-
kan kepada kita bahawa Yesus selalu 
dikerumuni oleh orang ramai. 
Namun tahukah adik-adik ba-

hawa ramai orang yang mengikut 
Yesus kerana mereka memandang 
Yesus sebagai penyembuh penyakit 
atau pelaku mukjizat. Mereka tidak 
mengimani Yesus sebagai Tuhan dan 
Penyelamat.
Auntie berharap agar adik-adik 

menjadi pengikut Yesus yang sejati 
iaitu murid-murid Yesus yang hanya 
menyembah Yesus sebagai Tuhan 
kita, yang selalu melakukan kebai-
kan, mendengar firman-Nya, selalu 

berdoa dan banyak lagi.
Di dunia ini, memang ada ramai 

umat mahu mengikut Yesus tetapi 
yang benar-benar mengimani Dia 
hanyalah sebilangan. 
Adik-adik salah satu cara untuk 

kita menguatkan iman kita lebih-
lebih lagi pada musim pandemik ini 
ialah dengan berdoa. 
Yesus sendiri, di dalam Injil pada 

hari Minggu ini, pergi ke tempat su-
nyi untuk berdoa. 
Semoga doa dan usaha-usaha ke-

baikan adik-adik sentiasa diberkati 
Tuhan. 

Salam Sayang
Auntie Melly 

Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun 
dan pergi ke luar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan 

berdoa  di sana (Markus 1:35) 

Gunting dan susun semula doa Bapa Kami di bawah. 
Lekatkan gambar dengan susunan doa Bapa Kami yang betul 

pada kertas berwarna atau mengikut kreativiti adik-adik. 

Cari LAPAN perbezaan pada gambar di bawah. 

Mari Mewarna 
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VATIKAN: Di dunia saat ini “kita 
memerlukan media yang da-
pat membantu orang, terutama 
orang muda, untuk membeza-
kan yang baik dari yang jahat, 
untuk mengembangkan penila-
ian yang tepat berdasarkan yang 
jelas dan presentasi fakta yang 
tidak berat sebelah dan untuk 
menghargai pentingnya bekerja 
untuk keadilan, kerukunan so-
sial, dan penghormatan terhadap 
rumah kita bersama.” 

Sri Paus Fransiskus menyam-
paikan hal itu semasa pertemuan 
dengan para perwakilan Catholic 
News Service (CNS), pada ulang 
tahun penubuhan ke-100 pejabat 

akhbar tersebut, 1 Februari, oleh 
para uskup Amerika Syarikat. 

Dalam teks ucapan yang dis-
iapkan, yang tidak disampaikan 
melalui viva voce tetapi dibahagi-
kan kepada yang hadir, Sri Paus 
mengatakan, “Selama seratus ta-
hun ini, CNS memberikan sum-
bangan sangat bernilai bagi du-
nia berbahasa Inggeris melalui 
liputannya tentang misi Gereja, 
mewartakan Injil dan memberi 
kesaksian tentang kasih Tuhan 
yang diungkapkan dalam Yesus 
Kristus.” 

Katanya, "dalam dunia di 
mana berita begitu mudah di-
manipulasi dan informasi yang 

salah cepat menular, CNS beru-
saha memenuhi moto mereka 
dengan “membuat kebenaran 
diketahui dengan cara yang … 
‘adil, setia, dan bermaklumat 
telus.”

Bapa Suci mendorong CNS 
“terus mengembangkan dialog 
dan komunikasi yang jujur anta-
ra individu dan komuniti. 

Fransiskus berdoa agar “se-
mangat persekutuan dengan 
Uskup Roma, yang selalu men-
jadi ciri khas CNS, “terus mem-
bimbing usaha kalian untuk 
layani kebenaran dengan keren-
dahan hati dan tanggung jawab.” 
— CNS 

Orang-orang yang menantikan 
TUHAN mendapat kekuatan baharu
KOTA KINABALU: Untuk Melayani 
Sesama, Catholic Student Group  
(CSG) dari Universiti Malaysia Sa-
bah telah menganjurkan program 
online “CSG Youth Camp (CYC) 
2021” pada 16-17 Jan dan 23-24 
Jan melalui aplikasi Zoom.

Program ini bertujuan untuk 
membawa para peserta mem-
perbaharui semangat pelayanan 
mereka dalam melayani sesama 
di samping memberi ruang kepa-
da para peserta untuk mengem-
bangkan dan mempersembahkan 
talenta masing-masing.

Sesi pertama yang dibawa 
dalam program CYC ialah sesi 
“How do I Listen? How do I Speak 
Out?” yang disampaikan oleh 
Cherlanne Patrick dari organ-
isasi bukan kerajaan Youth-Prep 
Centre yang berfokus kepada 
pemerkasaan kanak-kanak, belia 
dan wanita.

Charlenne menjelaskan sekira-
nya berlaku komunikasi yang tidak 
berkesan, kadang kala seseorang 
individu itu akan merasa sukar 
untuk mencapai matlamat, mem-
punyai persekitaran atau hubun-
gan yang tidak sihat dan kurang 
keyakinan diri. 

Lanjutan daripada itu, dia juga 
turut memberikan tips untuk 
menjadi pendengar yang efektif 
dan untuk menyuarakan sokon-
gan dengan efektif.

Crietel Eviany Philip, Koordina-
tor Belia & Kampus dari Diosis 
Penang, dalam sesi “My Youth 
Service”  mengongsikan erti pe-
layanan sebagai belia Katolik. 

Crietel membawa para peserta 
untuk bersama-sama merenung 
maksud pelayanan dalam diri 
masing-masing melalui petikan 
Alkitab seperti Yohanes 3:16, 
“Kerana begitu besar kasih Tuhan 
akan dunia ini, sehingga Ia telah 
mengaruniakan Anak-Nya yang 
percaya kepada-Nya tidak binasa, 

melainkan beroleh hidup yang 
kekal”, iaitu pelayanan Yesus di 
dunia dan mengaitkannya dengan 
tujuan pelayanan dalam diri mas-
ing-masing.

Program CYC ini turut mengada-
kan pelbagai acara menarik sep-
erti Virtual Campfire dan Online 
Concert. 

Di dalam acara Virtual Camp-
fire, barisan penganjur yang ter-
diri daripada Production Team 
telah mengadakan sesi Live Busk-
ing untuk menghidupkan suasana 

Campfire Night melalui aplikasi 
Zoom yang juga turut disertai den-
gan perkongisan daripada alumni.

Sementara itu, acara Online 
Concert turut menampilkan 
persembahan daripada sepuluh 
kumpulan CYC Family yang terdiri 
daripada peserta program. 

Pelbagai persembahan menarik 
seperti Short Film, Virtual Choir, 
Fashion Show, Sign Language, 
dan tarian telah menyerikan lagi 
malam Online Concert pada hari 
terakhir CYC. 

Diharapkan program ini berhasil 
memberikan input yang bermak-
na kepada para peserta khususnya 
dalam memperbaharui semangat 
pelayanan mereka di era pande-
mik ini serta mendorong mereka 
untuk terus menggunakan talenta 
mereka di masa hadapan.

Perkongsian daripada peserta: 
"Program CYC telah mengubah 
cara saya untuk melihat dunia. 
Dunia yang saya lihat sekarang 
ialah dunia yang dipenuhi oleh 
cinta kasih Tuhan. 

"CYC telah memberikan pe-
neguhan kepada saya dalam pel-
bagai aspek terutamanya dari 
sesi perkongsian dan persemba-
han. Walaupun persembahan-
persembahan yang ditunjukkan 
itu menghiburkan, menyedihkan, 
mahupun yang biasa-biasa sa-
haja, namun saya masih dapat 
melihat sesuatu yang saya boleh 
renungkan dari persembahan-
persembahan tersebut." – Franc-
esca Joseph

"Program CYC ini membina 
talenta dalam diri kita. Dalam 
masa yang singkat, saya melihat 
bahawa banyak orang menjadi 
lebih terbuka dalam berinteraksi 
terutama pada masa yang kriti-
kal dalam era kita menghadapi 
COVID-19." – Anonymous — Tim 
Dokumentasi Program CYC

Dunia masa kini perlu media yang dapat bantu 
kaum muda bezakan yang benar dan palsu
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CBCM jelaskan tentang vaksin dan 
imunisasi COVID-19
Konferensi para Uskup Malaysia 
(CBCM) telah mengeluarkan Surat 
Pastoral Tentang COVID-19, Vaksin 
dan Imunisasi pada 4 Februari 2021, 
yang juga merupakan Hari Persau-
daraan Manusia Antarabangsa. 

Surat yang ditandatangani oleh se-
mua Uskup dan Uskup Agung di Ma-
laysia memberi maklumat jelas men-
genai pengambilan vaksin COVID-19 
dari sudut Ajaran Moral Gereja. 

“Rakyat mempunyai hak untuk 
maklumat betul dan tepat: Bukan 
setakat memberi fakta saintifik 
tetapi juga harus menyampaikan 
fakta etika agar orang yang beri-
man dapat lebih memahami dan 
berfikiran jelas bagi membuat 
keputusan yang tepat. Setiap orang 
memerlukan kesedaran pendidikan 
mengenai perkara ini berdasarkan 
prinsip dan ajaran agama sese-

orang,” ujar Uskup Agung Julian 
Leow, Presiden CBCM. 
Surat Pastoral itu juga mempun-

yai dua bahagian iaitu bahagian per-
tama: Bahagian 1 - Kebertanggung-
jawaban, Ketelusan dan Kesatuan 
Ajaran Sosial Katolik dan Bahagian 
II: Ajaran Moral Katolik: Vaksin 
COVID-19.

Berikut merupakan Bahagian Per-
tama dan Bahagian Kedua.

Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, 
kami mengikuti berita mengenai vaksin 
COVID-19 dan pelbagai reaksi dari semua 
lapisan masyarakat. Bukan sahaja terdapat 
kebimbangan dari segi saintifik dan perubatan 
malah juga dari etika. Kami ingin mendorong 
orang beriman untuk mendapatkan maklumat 
dengan membaca dua dokumen terbaharu 
yang dikeluarkan dari Vatikan seperti berikut: 
i. Pope Francis. Gaudete et Exsultate: Ap-
ostolic Exhortation on the Call to Holiness 
in Today's World (19 March 2018), nn. 6-9. 
http://www.vatican.va/content/francesco/ en/
apost_exhortations/documents/papa-franc-
esco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-
exsultate.html 
(i) Notes on the Morality of Using Some Anti-
Covid-19 Vaccines (Congregation for the 
Doctrine of Faith, 17 December 2020);

(ii) 20 Points for a Universal and Fair Des-
tination of Vaccines for a Fairer and Healthi-
er World (Vatican Covid-19 Commission and 
Pontifical Academy for Life, 29 December 
2020).3

Ketika negara kita menerima dan mengatur 
vaksin COVID-19, dan melancarkan program 

vaksinasi di peringkat nasional, kami meny-
edari keputusan sukar yang harus ditangani 
oleh pemerintah dan pembuat dasar. Ber-
pegang pada Ajaran Sosial Gereja Katolik, 
kami meminta mereka yang berwenang agar 
tidak hanya memperhatikan kempen pendidi-
kan bagi mengatasi keraguan vaksin, tetapi 
juga peningkatan kesedaran dalam bidang 
kritikal berikut:
1. Maklumat yang Tepat: Populasi umum 
mempunyai hak untuk maklumat betul dan 
tepat: Bukan setakat memberi fakta saintifik 
tetapi juga harus menyampaikan fakta etika 
agar orang yang beriman dapat lebih mema-
hami dan berfikiran jelas bagi membuat kepu-
tusan yang tepat. Setiap orang memerlukan 
kesedaran pendidikan mengenai perkara ini 
berdasarkan prinsip dan ajaran agama sese-
orang.
2. Keberkesanan dan Keselamatan: Keper-
luan mendesak untuk vaksin telah memper-
cepat kelulusan dari badan pengawalseliaan 
untuk penggunaan vaksin tesis pada manusia. 
Badan pengawal selia mesti memastikan kes-
elamatan rakyat ketika memilih vaksin yang 

tepat agar dapat mengurangkan risiko masa 
depan. Risiko dan ketidakpastian berkaitan 
dengan data saintifik, pengedaran, keterse-
diaan, dan penghantaran tidak dapat dielak-
kan pada masa ini. Walau bagaimanapun, 
standard harus ditetapkan, dan ini harus tidak 
"dikompromikan secara longgar" memandan-
gkan keadaan darurat.
3. Kebolehcapaian (Accessibility): Kebole-
hcapaian terhadap vaksin bukan hanya un-
tuk golongan istimewa. Walaupun vaksinasi 
mungkin bermula dengan mereka yang amat 
memerlukan (cth.warga tua, sakit, dan lain-
lain), kerajaan mesti memastikan bahawa 
setiap orang harus mempunyai akses saksama 
terhadap vaksin, terutama yang lemah dan 
mereka yang terpinggir, di mana mereka tidak 
mampu mendapatkan vaksin.
4. Akauntabiliti dan Ketelusan: Me-
mandangkan vaksin telah menjadi keperluan 
besar,usaha yang besar harus diambil untuk 
memastikan tidak ada individu atau organisa-
si yang mengambil kesempatan dalam kead-
aan ini untuk sebarang bentuk keuntungan 
kewangan. "Satu-satunya tujuan eksploitasi 

komersial yang tidak boleh diterima secara 
etika dalam bidang perubatan dan penjagaan 
kesihatan ... kita harus mengenal pasti sistem 
yang sesuai yang memihak kepada ketelusan 
dan kerjasama, dan bukannya antagonisme 
dan persaingan." Rakyat berhak mendapat 
maklumat berkenaan dengan telus dan pen-
gagihan yang adil. Secara moral, adalah tidak 
dapat diterima sebarang bentuk yang mem-
burukkan lagi penderitaan manusia  dengan 
sebarang bentuk rasuah.

5. Kebaikan Umum untuk Semua: Pande-
mik ini bukan sahaja menimbulkan gang-
guan tetapi juga kesusahan dalam kehidupan 
banyak orang. Pada masa seperti ini, kita 
perlu bersatu untuk kebaikan bersama se-
mua. Pandemik tidak boleh digunakan un-
tuk mempolitikkan atau memecah belahkan 
rakyat Malaysia. Kami menyeru kepada para 
pemimpin kita untuk mengetepikan sebarang 
perbezaan untuk memperkasakan negara dan 
membantu membina semula kehidupan kita 
dan negara. Kehidupan rakyat harus berada 
di barisan hadapan dalam mengatasi zaman 
bergolak ini.

Bahagian I - Kebertanggungjawaban, Ketelusan dan Kesatuan Ajaran Sosial Katolik

Bahagian II  - Ajaran Moral Katolik: Vaksin COVID-19
1. Apakah vaksin COVID-19 berasal dari ja-
nin yang digugurkan?
Ada laporan mengatakan bahawa vaksin COV-
ID-19 tidak beretika kerana ia sama ada dibuat 
atau dikaji dengan menggunakan sel jaringan 
janin. Jaringan sel janin adalah produk biologi 
berkembang dari sel yang diekstrak dari janin. 
Ia tidak sama dengan sel atau tisu yang diam-
bil terus dari janin. Oleh itu, sel-sel asal janin 
tidak lagi wujud; jaringan sel yang terdiri dari 
sel yang dibiakkan dari sel asal. Telah dikaji 
bahawa untuk menentukan keberkesanan be-
berapa vaksin, ia telah diuji terhadap jaringan 
sel janin tetapi mereka hanya berfungsi seba-
gai sejenis 'tanah biologi' untuk mengembang-
kan vaksin. Walau bagaimanapun, vaksin ini 
tidak mempunyai tisu atau janin awal dalam 
tahap perkembangan.
2. Apa yang dikatakan oleh Gereja mengenai 
penggunaan jaringan sel sedemikian untuk 
menghasilkan vaksin?
Beberapa jaringan sel janin yang paling biasa 
digunakan telah wujud selama beberapa dekad 
kerana pengguguran asalnya berlaku pada ta-
hun 60-an atau 70-an. Berdasarkan maklumat 
yang tersedia, jaringan sel baru tidak diper-
intahkan atau dikembangkan untuk setiap 
kelompok vaksin baharu, sebaliknya ia adalah 
sel-sel lama yang banyak diedarkan di mak-
mal yang berlainan di seluruh dunia.

Ini tidak bermaksud bahawa kita harus ber-
sikap acuh tak acuh atau bahawa kita membe-
narkan kesalahan yang sebenarnya. *

Gereja menyeru para saintis, penyelidik dan 
pembuat keputusan untuk memperoleh etika 
jaringan sel atau produk lain yang diperolehi, 
malah mereka sendiri tidak berhubung rapat 
dengan pengguguran atau pengambilan tisu 

janin. Dalam konteks ini, mereka mempunyai 
tahap tanggungjawab yang lebih tinggi. Malah 
hubungan mereka dengan kesalahan asal 
adalah amat jauh, kerana mereka sebenarnya 
menggunakan jaringan sel untuk semua jenis 
penyelidikan (bukan hanya vaksin),ia adalah 
bahagian penting dari sistem yang dapat me-
neruskan permintaan untuk produk tersebut.

Oleh itu, kerjasama mereka bersama den-
gan akibat dari kesalahan asal lebih dekat. 
Gereja mengajarkan bahawa mereka yang 
berada dalam kedudukan tersebut mempunyai 
kewajiban untuk menolak penggunaan bahan 
tersebut dalam karya dan penyelidikan mere-
ka, sebagai saksi nilai kehidupan. Kedudukan 
mereka sangat berbeza dari pengguna akhir 
dalam populasi umum, yang hanya menerima 
vaksin terakhir dalam spesifik keadaan dan 
tidak berada dalam tanggungjawab untuk me-
milih bahan biologi untuk digunakan untuk 
penyelidikan dan pengeluaran.
3. Apa yang dikatakan oleh Gereja menge-
nai kebenaran moral orang awam (iaitu bu-
kan saintis atau pembuat keputusan) untuk 
menggunakan vaksin yang memanfaatkan 
jaringan sel janin? Atas sebab serius atau 
darurat, adakah seseorang boleh divaksin 
walaupun vaksin itu berasal dari atau diuji 
pada jaringan sel janin?
Persoalannya, apakah kita dapat mengguna-
kan vaksin dengan kembali kepada pertan-
yaan yang lebih umum: Adakah kita mendapat 
manfaat dari kesalahan masa lalu? Berdasar-
kan prinsip kerjasama moral Katolik, Ger-
eja mengajarkannya bahawa bagi umat awam, 
yang tidak terlibat langsung bagaimana vaksin 
dihasilkan, hubungan kita dengan kesalahan 
masa lalu adalah jauh sekali.  Oleh itu, dari 

segi moral,  seseorang boleh menerima vak-
sin, sama ada ia dikaji atau dibiakkan dengan 
menggunakan jaringan sel janin khususnya 
dengan alasan serius, dan apabila tidak ada 
yang lain alternatif ada. Sekiranya ada vak-
sin alternatif, maka ia benar-benar bebas dari 
kompromi moral jaringan sel yang akan lebih 
dipilih. 
4. Bagaimana halnya dengan penggunaan 
vaksin COVID-19 yang baharu?

Sehingga sekarang, sejumlah vaksin telah 
dilaporkan telah memasuki negara kita. Ada 
kemungkinan beberapa vaksin ini tidak sepe-
nuhnya bebas dari sebarang kaitan secara 
moral jaringan sel yang terjejas. Kami juga 
tidak dapat memberikan kemas kini menye-
luruh daripada sumber-sumber bebas. Walau 
bagaimanapun, memandangkan seriusnya 
penularan pandemik dan kekurangan vak-
sin alternatif, alasan untuk menerima vaksin 
COVID-19 cukup serius untuk membenarkan 
penggunaannya.5

Di samping itu, menerima vaksin COV-
ID-19 dapat difahami sebagai 'tindakan amal 

dan solidariti ’terhadap anggota masyarakat 
kita yang lain - juga sebahagian daripada tang-
gungjawab moral kita untuk kebaikan ber-
sama. Kedua-dua Kongregasi untuk Doktrin 
Iman dan Akademik Kepausan untuk Kehidu-
pan menekankan tanggungjawab moral positif 
untuk melakukan kebaikan.

Oleh itu, harus dipertimbangkan bahawa, 
dalam hal seperti itu, "semua vaksinasi di-
akui sebagai klinikal selamat dan berkesan 
dapat digunakan secara hati nurani yang baik 
dengan pengetahuan sewajarnya akan peng-
gunaan vaksin seperti itu bukan bererti me-
nyokong rasmi  penggunaan sel pengguguran 
untuk pengeluaran vaksin." 

Pada masa yang sama, kita juga harus ber-
jaga-jaga bahawa penggunaan vaksin COV-
ID-19 baharu ini tidak meremehkan atau mele-
mahkan tekad kita untuk menentang kejahatan 
pengguguran itu sendiri serta penggunaan sel 
janin berterusan dalam bidang penyelidikan.
5. Apakah saya berhak menolak untuk 
divaksin dengan alasan "hati nurani"?

Ya. Dengan anggapan bahawa hati nura-
ni telah memahami dan diberitahu sepe-
nuhnya. Prinsip moral berkenaan dengan 
vaksinasi adalah bahawa "tidak hanya ber-
gantung pada tugas untuk melindungi kesi-
hatan diri sendiri, tetapi juga pada kewa-
jiban untuk mengejar kebaikan bersama"* 
Pada masa ini, memandangkan keparahan 
dan urgensi situasi dan ketiadaan cara lain 
untuk menghentikan bahkan mencegah 
pandemik ini, kebaikan bersama mungkin 
mengesyorkan vaksinasi, terutama bagi 
melindungi yang paling lemah dan memer-
lukan.
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Yang Mulia Sri Paus Fransiskus dalam 
ensiklik terbaharunya, Fratelli Tutti  
(Tentang Persaudaraan dan  Persahabatan 
Sosial, yang dikeluarkan pada 3 Oktober 
2020) telah menyampaikan undangan 
konkrit kepada seluruh keluarga manusia 
yang menuntut persaudaraan dan persa-
habatan sosial agar menjadi perhatian 
setiap lelaki dan wanita, beriman atau 
tidak beriman. 

Bapa Suci mengemukakan visi di mana 
tidak ada yang seharusnya menjalani 
kehidupan secara terpencil sebaliknya 
berusaha menuju keluarga tunggal di mana 
kita semua adalah bersaudara. 

Pada bulan Disember tahun yang sama 
(21 Disember), Majlis Umum PBB telah 
mengisytiharkan pada 4 Februari sebagai 
Hari Antarabangsa Persaudaraan Manusia. 
Inisiatif ini dipromosikan oleh Pertubuhan 
Bangsa-Bangsa Bersatu dselepas dua 
tahun penerbitan  Dokumen Abu Dhabi 
tentang Persaudaraan Manusia yang ditan-
datangani oleh Sri Paus Fransiskus dan 
Imam Besar Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib.

Sejajar dengan inisiatif Sri Paus 
Fransiskus,  Majlis Umum PBB menga-
dopsi resolusi yang

bertujuan untuk mempromosikan dialog 
antara agama dan antara budaya dalam 

mencapai keamanan dan kestabilan serta 
mengukuhkan dialog konstruktif merentasi 
jurang perbezaan.

Bersama dengan negara-negara lain di 
dunia,  kita rakyat Malaysia sedang berge-
lut hebat dengan pandemik COVID-19 
sejak Mac tahun lalu yang mengakibatkan 
gangguan dan kesukaran kepada setiap 
orang orang, tanpa mengira agama, etnik, 
status, atau pangkat.  

Pada hari seperti ini, mari kita mengin-
gati semangat persaudaraan yang telah 
berlaku pada bulan-bulan ini melalui 
ramai orang yang bekerja tanpa lelah 
untuk menjaga dan merawat  satu sama 
lain. Kata-kata semangat seperti "kita-
jaga-kita" benar-benar merangkumi apa 
yang dimaksudkan pada hari ini.

Ini harus menjadi panggilan setiap 
Katolik agar tindakan kita sentiasa menel-
adani Orang Samaria yang Baik (Lukas 
10: 25-37), yang mengetepikan semua per-
bezaan yang mungkin ada dan hanya meli-
hat sesama manusia khususnya yang 
memerlukan. Kepercayaan Katolik kita, 
yang berpaut pada dua bahagian perintah 
cinta, mengungkapkan ekspresi "keu-
tamaan diberikan kepada hubungan, kepa-
da pertemuan dengan misteri suci  yang 
lain, untuk persekutuan sejagat dengan 
keseluruhan keluarga manusia ”(Fratelli 
Tutti, 277) — ini adalah panggilan kita 
semua. 

Malah, “cinta kita kepada orang lain, 
untuk siapa mereka, mendorong kita untuk 

melakukan yang terbaik untuk kehidupan 
mereka. Hanya dengan memupuk hubun-
gan antara satu sama lain, kita dapat 
menjalin persahabatan sosial yang tidak 
meminggirkan sesiapa dan sebuah persau-
daraan yang terbuka untuk semua 
orang"(Fratelli Tutti, 94).

Dalam setiap kita ada cinta sejagat yang 
telah disemangati oleh Tuhan dan secara 
semula jadi kita dicipta untuk hubungan. 
Dalam konteks keluarga yang menghargai 
"cinta dan persaudaraan, kebersamaan 
dan perkongsian, keprihatinan dan 
kepedulian terhadap orang lain dihidupi  
dan diserahkan pada semua” (Fratelli 
Tutti, 114). Harapan dan doa saya adalah 
ketika kita meraikan persaudaraan dan 
perpaduan hari ini, rumah kita menjadi 
tanah yang subur untuk menyemai benih 
kasih sayang dan cinta, kedamaian dan 
keharmonian, menghormati dan menerima 
- tempat di mana generasi akan datang 
dapat melihat kembali dan memberi 
kekuatan bagi membina dunia yang lebih 
baik.

Semasa kita bekerjasama untuk men-
galahkan virus yang telah memperlihatkan 
kelemahan manusia biasa kita, semoga 
kita juga boleh keluar dari pandemik ini 
setelah melakukan imunisasi terhadap 
semua bentuk penyakit radikalisme yang 
hanya menghancurkan perpaduan, kehar-
monian, dan rasa saling menghormati 
antara satu sama lain — dasar-dasar yang 
membina negara Malaysia. 

Semasa Sri Paus Fransiskus merayakan 
Hari Antarabangsa Persaudaraan Manusia 
hari ini, secara maya acara yang dihoskan 
oleh Sheikh Mohammed bin Zayed di Abu 
Dhabi, dengan penyertaan dari Imam 
Besar Al Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, Ketua 
Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu, António Guterres dan tokoh-
tokoh lain, marilah kita bersatu dengan dia 
dengan berdoa untuk satu yang lain - 
mengingat bahawa di sebalik semua 
cabaran dan rintangan, keluarga manusia 
masih mempunyai kemampuan untuk bek-
erja sama dengan lebih dekat dan konkrit 
dalam membina rumah bersama kita.

Harapan sungguh-sungguh saya adalah 
agar kita, rakyat Malaysia dapat bersatu 
padu dengan semua kita dengan kemajmu-
kan budaya, kepercayaan, bahasa - untuk 
membina masa hadapan yang aman dan 
damai, selalu menjaga yang paling lemah 
di tengah-tengah kita. 

S a y a  b e r h a r a p  d e n g a n  H a r i 
Persaudaraan Manusia Antarabangsa hari 
ini, kami pemimpin pelbagai Agama di 
Malaysia akan terus terlibat dalam dialog 
(perbincangan meja bulat) dan kerjasama 
untuk kebaikan tanahair kita (Negara kita). 

Semoga Tuhan sentiasa memberkati 
Malaysia.

Uskup Agung  Julian Leow Beng Kim
Keuskupan Agung Kuala Lumpur 

Surat Pastoral sempena Hari Persaudaraan Manusia Antarabangsa, 4 Februari 2021

Tidak ada seorang manusia pun 
yang boleh dipinggirkan 

Keuskupan Agung
Kuala Lumpur 

TAKHTA SUCI: Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib 
Sakramen mengeluarkan dua dekrit, yang disetujui oleh 
Sri Paus Fransiskus, salah satunya menuliskan Peringa-
tan Santa Martha, Santa Maria, dan Santo Lazarus ke 
dalam Kalender Romawi dan dirayakan pada 28 Julai. 

Dengan dekri 2 Februari itu, semua buku liturgi di 
seluruh dunia akan diperbaharui dengan doa dan teks 
yang sesuai untuk ketiga-tiga sahabat Yesus ini.

Dekrit itu mengatakan, Sri Paus Fransiskus mem-
buat keputusan menambahkan peringatan liturgi ini 
berdasarkan “kesaksian evangelis penting yang mereka 
berikan untuk menyambut Tuhan Yesus ke dalam ru-
mah mereka, mendengarkan Dia dengan penuh perha-
tian, dan mempercayai bahwa Dia adalah kebangkitan 
dan hidup.”

Sementara itu, dalam dekri yang lain, Sri Paus turut 
menulis tiga Peringatan Opsional dalam Kalender Ro-
mawi untuk tiga Pujangga Gereja.

— Santo Gregorius dari Narek, Abbas dan Pujangga 
Gereja, 27 Februari;
– Santo Yohanes dari Avila, Imam dan Pujangga Ger-
eja, 10 Mei;
– Santa Hildegard dari Bingen, Perawan dan Pujangga 
Gereja, 17 September.
Dekri itu mengatakan “kombinasi kekudusan dengan 

pengetahuan dalam pengalaman misteri Yesus Kristus 
terkait erat dengan misteri Gereja.” 

Hubungan kekudusan dan kebijaksanaan ini, lan-
jutnya, terutama terlihat pada mereka yang telah diberi 
gelar “Pujangga Gereja.”

Dekri itu menyatakan, ketiga-tiga Orang Kudus ini 
ditambahkan ke Kalender Romawi kerana mereka 
masing-masing memiliki dan memberikan sesuatu yang 
unik bagi Gereja.  – media Vatikan 

Enam orang kudus 
ditambah dalam 
kalendar Romawi VATIKAN: Sri Paus Fransiskus kem-

bali menekankan pentingnya liturgi dan 
sakramen dalam kehidupan umat Kris-
tiani saat ia menyampaikan katekesis 
mingguannya.
“Saya berani mengatakan bahawa se-
orang Kristian tanpa liturgi, adalah sep-
erti Kristian tanpa Kristus,” kata Bapa 
Suci pada 3 Februari.
Prelatus itu menegaskan bahawa pent-
ing bagi umat Kristian untuk mengam-
bil bahagian dalam liturgi dan sakramen 
untuk mengalami kehadiran Yesus yang 
sebenarnya.

“Setiap kali kita merayakan pembap-
tisan, atau menguduskan roti dan anggur 
dalam Ekaristi, atau mengurapi tubuh 
orang yang sakit dengan Minyak Suci, 
Kristus ada di sini,” kata Fransiskus. 

“Dialah yang bertindak dan hadir sep-
erti ketika Dia menyembuhkan anggota 
tubuh orang yang sakit, atau ketika pada 
Perjamuan Terakhir, Dia menyampaikan 
perjanjian-Nya bagi keselamatan du-
nia,” tambah Sri Paus.

“Tidak ada spiritualiti Kristian yang 
tidak berakar pada perayaan misteri 
suci,” tegasnya. 

Gereja Katolik mengajarkan bahawa 
misi Kristus dan Roh Kudus dihadirkan 
dan dikomunikasikan melalui misteri 
keselamatan, yang dilanjutkan di dalam 
hati yang selalu berdoa.

Bapa Suci mengatakan bahawa dalam 
sejarah agama Kristian, godaan sering 
muncul untuk lebih mengutamakan doa 

peribadi seseorang daripada makna spir-
itual dari ritus liturgi publik.

Akan tetapi Sri Paus Fransiskus men-
gatakan bahawa liturgi adalah tindakan 
dasar dari pengalaman Kristiani.

“Kristus hadir dalam Roh Kudus mel-
alui tanda-tanda sakramental. Kerana 
itu, kita orang Kristian perlu berparti-
sipasi dalam misteri ilahi,” kata Bapa 
Suci. 

Sri Paus mengatakan bahawa ketika 
orang Kristian perdana beribadah, mere-
ka melakukannya dengan menghadirkan 
atau menghidupkan gerak tubuh dan 

perkataan Yesus dengan terang dan kua-
sa Roh Kudus.

Uskup Roma itu mengatakan bahawa 
bahkan ketika orang Kristian dipenjara 
atau dianiaya, ketika ritus liturgi terbu-
ka, “Kristus membuat dirinya benar-be-
nar hadir dan menyerahkan diri kepada 
umat-Nya.”

“Liturgi, kerana dimensi objektifnya, 
harus dirayakan dengan semangat, se-
hingga rahmat yang dicurahkan melalui 
ritus itu tidak terpencar, tetapi mencapai 
pengalaman masing-masing,” ujarnya. 
— LiCASnews 

Bapa Suci tekankan pentingnya liturgi 
dan sakramen bagi orang Kristian



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(JANUARI)              
Penginjilan: 

UNIVERSAL : Keganasan terhadap wanita — Kita 
mendoakan wanita yang menjadi mangsa keganasan, 

agar mereka dilindungi oleh masyarakat dan 
penderitaan mereka diperhatikan serta didengari.  
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RANAU: Sempena Perayaan 
Minggu Kateketikal, para Katek-
is Pembimbing di Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu menerima 
berkat khas melalui live streaming 
yang disiarkan melalui platform 
Facebook Cahaya Kinabalu. 

Pengerusi Komisi Kateketikal 
Se-Malaysia dan Direktor Rohani 
Komiti Keteketikal Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu, Fr Nicho-
las Stephen dalam video ucapan-
nya berkata, “dunia pada zaman 
ini berhadapan dengan Covid-19, 
kebanyakan gereja di seluruh 
dunia ditutup, penjarakan juga 
menyebabkan kita tidak dapat 
bersua wajah seperti tahun-tahun 
perayaan kateketikal yang lalu. 
Namun kita harus tetap bersyukur 
kerana masih berpeluang bertatap 
wajah melalui siaran langsung.” 

Fr Nick mengakui bahawa 
ramai katekis dan umat berasa 
kecewa kerana pembelajaran ro-
hani tidak dapat dilakukan sep-
erti biasa. Mungkin juga keadaan 
pandemik sekarang menyebabkan 

pelayanan menjadi tawar.
Tuhan tidak pernah meninggal-

kan kita, Dia tidak pernah lalai. 
Jangan takut Dia adalah Tuhan 
yang bukan sahaja berjalan di atas 
air tetapi Dia adalah Jalan Ke-
benaran dan Kehidupan. Mung-
kin kita tidak dapat bersua, di 
mana sebelum perayaan Minggu 
Kateketkal namun harapan saya, 
jangan berputus asa, walaupun  

gereja di tutup tetapi gereja do-
mestik tidak pernah dapat ditutup. 
Yesus tetap berada di dalam kelu-
arga anda — gereja domestik. 

Beliau menggalakkan para 
katekis pembimbing mengguna-
kan platform media digital untuk 
mengadakan pertemuan dan me-
nyertai pelbagai aktiviti rohani. 
Fr Nick juga mengucapkan ribuan 
terima kasih kepada Bapa Uskup 

Agung John Wong, kerana selalu 
mengingatkan kita agar selalu 
berhubung dengan Tuhan Yesus. 
Beliau juga merakamkan peng-
hargaan tim-tim kateketikal yang 
dipengerusikan oleh Sr Dariah 
Ajap FSIC. 

Teruskan melayani, teruskan 
berkarya, jangan pernah lelah. 
Mungkin buat masa ini, anda 
tidak nampak hasil pelayanan 

anda, tetapi pada suatu hari nanti, 
pasti pelayanan kalian membawa 
banyak berkat.

Jangan pernah meninggalkan 
Tuhan kerana Tuhan tidak pernah 
meninggalkan kita. 

Tuhan kita adalah Tuhan yang 
ada pada hari ini, esok dan sela-
ma-lamanya. 

Selepas video dari Fr Nik, 
Uskup Agung John Wong mem-
berikan berkat khas kepada para 
pembimbing dan mendoakan 
mereka agar diberi kebijaksanaan 
dan dibekali firman, ajaran-ajaran 
iman untuk disebarkan kepada se-
mua orang. 

Sebelum siaran video ucapan 
dan berkat meriah dari Uskup 
Agung John Wong, Fr Nick ter-
lebih dahulu memimpin Misa 
Kudus online di Gereja St Peter 
Claver, Ranau.

Di dalam homilinya, beliau me-
nyeru para Katekis Pembimbing 
agar tidak hanya mengikuti Yesus 
tetapi harus percaya akan sabda-
Nya dan harus mengimani Dia.

KUALA LUMPUR: Disebabkan 
pandemik, Doa Ekumenikal untuk 
kesatuan umat Kristian pada tahun 
ini diadakan di platform digital dan  
Katedral St. John The Evangelist 
sebagai tuan rumah dengan tema: 
"Tinggallah Dalam Kasih-Ku dan 
Kamu Akan menghasilkan banyak 
Buah" Yohanes 15: 1-17. 

Doa Ekumenikal untuk Kesatuan 
Kristian merupakan acara yang di-
adakan setiap tahun, antara 18 Jan 
dan 25 Jan. 

Perayaan tahunan ini yang ber-
mula pada tahun 1908 sebagai 
Oktaf Kesatuan Kristian, berfokus 
pada doa untuk perpaduan gereja 
di kalangan denominasi Kristian di 
seluruh dunia

Walaupun tidak dapat berhimpun 
secara fizikal kerana Perintah Kawa-
lan Pergerakan, komuniti Kristian 
bersatu dalam doa secara digital 
dengan penyertaan aktif gereja dari 
sekitar pusat bandar Kuala Lum-
pur khususnya dari Gereja Presby-
sterian, Gereja Methodist Wesley, 
Gereja Lutheran, Gereja Syria Mar 
Thoma, Gereja Anglikan dan Ger-
eja Katolik, serta disertai oleh para 
perwakilan dari Persekutuan Kris-
tian Malaysia, Majlis Gereja-gereja 
Malaysia dan National Christian 
Evangelical Christian Fellowship.

Ramai netizen dari pelbagai ger-

eja turut bergabung dalam doa yang 
disiarkan melalui laman facebook 
Katedral St John the Evangelist.

 Dalam ucapan pembukaannya, 
Uskup Agung Julian Leow, menye-
ru  semua orang Kristian untuk ber-
doa dan berusaha untuk berdamai 
dan bersatu dengan gereja dan ke-
luarga manusia kerana ini memerlu-
kan usaha besar untuk bersatu den-
gan yang lain. 

Prelatus itu mengatakan dalam 
menjaga kesatuan ini haruslah 
melalui Kristus dan sabda-Nya, jika 
umat berpaling dari Dia, maka kita 
tidak akan dapat menghasilkan apa-
apa.

Uskup Agung Julian menekankan 
bahawa perpaduan adalah keadaan 
yang berfikiran satu atau tunggal. 
Bapa Uskup Agung mengingatkan 
umat agar bersyukur atas semua 

yang telah kita capai dan masih 
banyak lagi yang harus dilakukan. 
“Untuk menuju ke hadapan,  kita 
memerlukan kesabaran seperti yang 
dinyatakan oleh Sto Paulus dalam 
Efesus: 4, mereka yang dipanggil 
dalam Kristus harus selalu rendah 
hati dan lemah lembut dengan se-
mua orang, terutama satu sama lain. 
Mereka juga harus sabar dan men-
jangkau  semua orang dengan kasih, 
seperti sebagaimana Kristus mel-
akukannya, hanya ada satu Tubuh 
Kristus dan satu roh. 

Oleh itu, kesatuan harus dilihat 
pada orang-orang yang adalah ang-
gota-anggota Tubuh Kristus.”

Harapan besar Uskup Agung 
Leow adalah agar semua orang 
Kristian, bekerja dan berdoa ber-
sama untuk mencapai satu tujuan, 
agar kita semua dapat menjadi satu.

Uskup Agung KK beri berkat buat 
Katekis Pembimbing atas talian 

Umat Kristian bersatu berdoa ekumenikal 
di alam maya 

KUALA LUMPUR: Persatuan Pe-
guam Katolik Kuala Lumpur mer-
ayakan Misa Roh Kudus mereka 
pada hari Sabtu, 23 Jan yang dip-
impin  oleh Father Michael Chua, 
penasihat rohani persatuan itu. 
Kerana pandemik COVID-19, 
Misa disiarkan secara langsung dari 
chapel  Kristus Aman di Taman 
Tun Dr Ismail. Kira-kira 500 orang  
menyaksikan Misa secara langsung 
itu pada jam 10.00 pagi. 

Pada mulanya, Misa ini diran-
cang untuk diadakan di Gereja 
Our Lady of Guadalupe, Puchong 
dan dipimpin oleh Uskup Agung 
Keuskupan Pulau Pinang, Sebas-
tian Francis. Namun, kerana Perin-
tah Kawalan Pergerakan buat kali 
kedua dan sekatan perjalanan, ia 
terpaksa diubah. 

Dalam homilinya, Fr Chua 
memetik petikan Injil hari itu 
(Markus 3: 20-21), di mana “Tuhan 
menghadapi keadaan yang meli-
batkan kesan atau persepsi orang 
tentang Dia. Bagi orang ramai, Dia 
hanyalah seorang pelaku mukjizat 
maka orang ramai mengerumuni 
Dia. Bagi musuh-musuh-Nya, Dia 
adalah ancaman dan mereka mer-
ancang untuk membunuh-Nya. 
Saya rasa, sebagai peguam, tugas 
anda adalah untuk menyatakan ke-
benaran — yang mana?”

Tidak dapat dinafikan bahawa 
praktik undang-undang juga harus 

berakar pada kebenaran, kerana 
sebagaimana yang diingatkan oleh 
Tuhan kita, kebenaran akan mem-
bebaskan kita. Tugas anda sebagai 
peguam Katolik menuntut agar 
anda menyatukan undang-undang 
dan kebenaran, khususnya pada 
masa di mana kebenaran palsu san-
gat berleluasa, kata bekas peguam 
itu.

Ingatlah, “Anda tidak boleh ber-
sikap neutral dalam hal Yesus. Kita 
semua diberi pilihan yang sama: 
anda boleh berbohong untuk ber-
tahan hidup atau dilabel sebagai 
orang gila atau lebih buruk lagi ker-
ana mengatakan yang sebenarnya. 

"Pilihlah dengan baik, meski-
pun kita mungkin dihakimi dengan 
kasar oleh pendapat umum bahkan 
di mahkamah undang-undang di 
mana anda dipanggil untuk me-
wakili klien anda.

“Yang paling penting adalah 
dapat berdiri di hadapan tempat 
penghakiman Tuhan dan Tuhan 
kita, yang adalah Jalan, Kebenaran 
dan Kehidupan, dan berbicaralah 
dengan yakin, “Saya telah mem-
perjuangkan Kebenaran,” dan den-
garlah jawaban-Nya, "Sangat baik, 
hamba Ku yang baik dan setia! 
Anda telah setia dengan beberapa 
perkara; Saya akan menugaskan 
anda banyak perkara. Datang dan 
kongsi kebahagiaan dari Tuan-
Mu!”

Kebenaran akan 
memerdekakan kamu! 


