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Aku ingin, supaya kamu hidup tanpa kekuatiran. 
Orang yang tidak beristeri memusatkan perhatiann-
ya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan 
kepadanya. Orang yang beristeri memusatkan perha-
tiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat 
menyenangkan isterinya, dan dengan demikian per-
hatiannya terbagi-bagi. 

1 Korintus 7: 32-34
EDARAN DALAMAN SAHAJA

Sri Paus umum indulgensi penuh untuk peserta maya 
Perarakan Sokong Kehidupan 

Selepas 40 tahun, 
seorang Kristian ketuai 
polis nasional Indonesia

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus telah mem-
berikan indulgensi pleno bagi mereka yang 
mengambil bahagian dalam Perarakan untuk 
Kehidupan (March for Life) tahun ini. Perara-
kan ini merupakan gerakan damai tahunan 
yang menentang pengguguran, yang berlang-
sung secara online pada 29 Januari.

Indulgensi merupakan penghapusan hu-
kuman atau seksa dosa sementara (tempo-
ral) kerana dosa-dosa yang telah mendapat 
pengampunan.

Syarat-syarat biasa untuk pemanjaan pleno, 
yang harus dipenuhi, adalah bahawa individu 
itu berada dalam keadaan rahmat dengan 
selesainya tindakan, memiliki keterasingan 
sepenuhnya dari dosa, dan berdoa untuk niat 
Paus.

Orang itu juga harus secara sakramen 
mengaku dosa-dosa mereka dan menerima 
Komuni, sehingga kira-kira dua puluh hari 

sebelum atau sesudah melakukan indulgensi. 
Penganjur March for Life - yang biasanya 

menarik penyertaan ratusan ribu penyokong 
kehidupan di Washington DC - mengumum-
kan pada 15 Januari lalu bahawa perarakan 
tahunan kali ke-48 akan dilakukan secara 
maya kerana pandemik COVID-19 yang 
masih menular dan risiko rusuhan di negara 
itu. 

Penganjur mengatakan bahawa pe-
serta akan dapat mengikuti perarakan dan 
mengambil bahagian di laman webnya.

Perarakan, yang digambarkan oleh pen-
ganjur sebagai demonstrasi hak asasi manu-
sia terbesar di dunia, diadakan setiap tahun 
pada atau menjelang 22 Januari, sempena ul-
ang tahun Roe lwn Wade, di mana keputusan 
Mahkamah Agung 1973 yang membenarkan 
pengguguran di seluruh negara.

Doa Vigil untuk Kehidupan Nasional yang 

diadakan setiap tahun pada malam sebelum 
perarakan di Pusat Shrine Nasional Basilika 
Immaculate Conception, telah berlangsung 
pada 28 Jan. Misa untuk Kehidupan disambut 
pada 29 Januari di Katedral Saint Matthew di 
Washington DC. Acara ini hanya dihadiri bi-
langan peserta terhad dan mematuhi sekatan 
tempatan kerana pandemik coronavirus. 

Kardinal Mauro Piacenza, Penitenti Utama 
Vatikan, mengumumkan tentang indulgensi 
itu pada 13 Jan, sebelum pengumuman ba-
hawa perarakan itu berlangsung secara maya.

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, 
mereka yang tidak dapat menghadiri perara-
kan secara langsung seperti "orang tua, orang 
sakit dan mereka yang mempunyai sebab 
tidak dapat meninggalkan rumah" juga da-
pat menerima indulgensi pleno, sekirannya 
mereka mengambil bahagian  secara rohani 
upacara suci,  juga memanjatkan berdoa 

dan menyerahkan  penderitaan mereka atau 
penyakit mereka sendiri kepada Tuhan yang 
berbelas kasihan." 

Presiden "March for Life" Jeanne Mancini, 
mengatakan bahawa kehadiran secara lang-
sung akan terhad kepada sebilangan kecil 
pemimpin pro-kehidupan yang akan mewak-
ili gerakan itu.

Seorang wakil March for Life memberitahu 
CNA bahawa sekumpulan pemimpin pro-
kehidupan ini akan membawa bunga mawar 
bersama mereka, yang akan mereka tinggal-
kan di Mahkamah Agung, untuk menghor-
mati nyawa yang hilang akibat pengguguran. 

Sebagai tambahan acara March for Life 
peringkat kebangsaan, organisasi pro-kehidu-
pan menaja perarakan tempatan di pelbagai 
negeri, beberapa di antaranya berlangsung 
selepas dan beberapa pada hari yang sama 
dengan perarakan kebangsaan. — CNA 

JAKARTA: Setelah lebih dari 
40 tahun, seorang Kristian tel-
ah dilantik sebagai ketua Polis 

Nasional Indonesia. Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo, yang mengangkat 
sumpah pada 27 Jan dalam upac-
ara yang dipimpin oleh Presiden 
Joko Widodo, Joko, menggantikan 
Jeneral Idham Azis, yang telah ber-
sara.

Prabowo, seorang Protestan berusia 51 ta-
hun, dinaikkan pangkat ke jawatan tertinggi 
polis setelah mengetuai Badan Siasatan Je-
nayah (Bareskrim [*]).

Dia adalah satu-satunya calon Presiden 
Jokowi, dan pelantikannya disetujui sebulat 
suara pada 20 Januari oleh Majlis Perwakilan 
Rakyat, dewan rendah parlimen Indonesia.

Anggota polis super itu juga mendapat 
sokongan organisasi Islam terkemuka dan 
ulama Islam di Banten, wilayah yang bersem-
padan dengan ibu kota yang terkenal dengan 
konservatisme agama, di mana beliau men-
jadi ketua polis di situ. 

Orang Kristian terakhir yang mengetuai 
pasukan polis nasional adalah Widodo Bu-
didarmo, yang memegang jawatan itu dari 

tahun 1974 hingga 1978.
Pelantikan Prabowo tidak mengejutkan 

pemerhati. Sebagai bekas pembantu Jokowi, 

beliau memimpin polis Surakarta di Jawa 
Tengah ketika presiden masih menjadi datuk 
bandar di kota itu. 

Bercakap setelah pelantikannya, Prabowo 
berjanji akan meningkatkan kekuatan polis 
dan "mempromosikan kemajmukan" untuk 
mengatasi diskriminasi yang sering ditang-
gung oleh minoriti Indonesia.

Menurut Institut Setara, sebuah NGO pe-
nyelidikan dan advokasi hak asasi manusia, 
200 insiden intoleransi dilaporkan di Indone-
sia pada tahun 2019; antara Oktober 2019 dan 
Oktober 2020, 157 kes dilaporkan, termasuk 
keganasan terhadap orang Kristian.

Riziek Shihab, pemimpin Front Pembela 
Islam (FPI [†]), adalah antara orang yang di-
tuduh mencetuskan kebencian terhadap mi-
noriti agama.

Peguam Negara mengemukakan tuduhan 
terhadap Shihab yang ditangkap pada 12 Dis-
ember kerana kenyataan berunsur kebencian 
dan melanggar langkah-langkah anti-pan-
demik, terutama berkaitan dengan larangan 
mengadakan perhimpunan awam.

Pada 30 Disember, pemerintah melangkah 
lebih jauh dan melarang kumpulan Shihab, 
salah satu tindakan paling berani Presiden 
Jokowi menentang ekstremisme Islam.

Sebagai ketua polis negara, Prabowo akan 
dipanggil untuk menguatkuasakan protokol 
kesihatan sambil menghormati kebebasan 
sivil. — Asianews 

Setelah lebih 40 tahun akhirnya seorang Kristian, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kiri) 
menjadi ketua polis nasional Indonesia. 
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Tuhan tidak berdusta
Berbohong adalah kejahat-

an yang paling berbahaya, 
dosa yang paling berbaha-

ya, penghujatan yang paling 
teruk, dan dosa yang boleh 
dimaafkan. 

Mungkin kita perlu diingatkan 
bahawa hari ini, lebih-lebih lagi 
dalam budaya kita sekarang di 
mana kita berada dalam bahaya 
kehilangan idea realiti  dan 
kebenaran. Tidak ada yang lebih 
berbahaya.

Terdapat pengajaran yang ter-
timbus dalam kitab suci yang 
jarang  sekali disebut. 

Surat kepada orang Ibrani 
menyatakan dengan sederhana: 
Dua hal itu tidak dapat berubah: 
Tuhan tidak mungkin berdusta 
mengenai janji dan sumpah-Nya. 
Tidak mungkin Tuhan berbo-
hong. (Ibrani 6, 18)  

Kerana Tuhan berbohong akan 
menjadi penafian terhadap haki-
kat Tuhan. 

Akibatnya, untuk kita berbo-
hong adalah secara langsung 
menentang Tuhan. 

Berbohong adalah definisi 
tidak hormat dan menghujat. Ini 
adalah penghinaan terhadap sifat 
Tuhan.

Sekiranya kita menyedari hal 
itu, akhir-akhir ini kita tidak 
menganggapnya serius. 

Di mana-mana sahaja, dari 
tweet, teks, dan blog media sos-
ial yang tidak terhitung jumlahn-
ya hingga pejabat tertinggi 
pemerintah, perniagaan, dan bah-
kan gereja, kita melihat hubun-
gan yang semakin merosot den-
gan kenyataan dan kebenaran. 

Berbohong dan mencipta 

kebenaran sendiri telah diterima 
secara sosial (tahap yang mena-
kutkan). Apa yang berubah? 
Bukankah kita selalu berbohong? 
Siapa di antara kita yang boleh 
mengatakan bahawa dia tidak 
pernah berbohong atau memalsu-
kan maklumat dalam satu atau 
lain cara? Apa yang berbeza hari 
ini?

Yang berbeza hari ini adalah, 
sehingga generasi kita, anda 
mungkin terperangkap dalam 
kebohongan, malu kerana men-
gatakannya, terpaksa menerima 
ketidakjujuran anda sendiri. 
Tidak lagi. Hari ini hubungan 
kita dengan kebenaran, telah 
pecah sehingga kita tidak lagi 
membezakan, secara moral atau 
praktikal, antara pembohongan 
dan kebenaran. Kebohongan, 
sekarang, hanyalah modaliti 
kebenaran yang lain.

Apakah kesan dari ini? Kita 
s e d a n g  m e n g h i d u p i n y a . 
Kesannya ada di mana-mana. 
Pertama, ia memecah rasa realiti 
bersama di mana, sebagai sebuah 
komuniti, kita tidak lagi mempu-
nyai epistemologi yang sama dan 
rasa yang sama dan salah. 

Orang tidak lagi berhubungan 
dengan realiti dengan cara yang 
sama. Kebenaran seseorang 
adalah pembohongan orang lain. 
Menjadi mustahil untuk menen-
tukan apa yang menjadi pembo-
hongan.

Ini bukan hanya menghancur-
kan kepercayaan di antara kita; 
lebih buruk lagi, ia bermain den-
gan kewarasan kita dan dengan 
beberapa kromosom moral dan 
agama yang lebih dalam di 

dalam kita. 
Seperti yang saya tulis di ruan-

gan ini beberapa bulan yang lalu, 
kita percaya bahawa ada empat 
sifat transendental kepada Tuhan. 
Kita mengajar bahawa Tuhan itu 
Maha Esa, Benar, Baik, dan 
Cantik.

Kerana Tuhan itu Maha Esa, 
utuh dan konsisten, tidak akan 
ada percanggahan dalaman di 
dalam Tuhan. Ini mungkin ter-
dengar abstrak dan akademik, 
tetapi inilah yang menjadi asas 
kewarasan kita. Kita waras dan 
tetap waras hanya kerana kita 
selalu boleh mempercayai baha-
wa dua tambah dua sama dengan 
empat, selalu dan selalu. 

Keesaan Tuhan adalah perkara 
utama. Sekiranya perkara itu 
mesti berubah, maka pasak yang 
memikat kewarasan kita akan 

dikeluarkan. Setelah dua tambah 
dua dapat menyamai sesuatu 
selain empat, maka tidak ada 
yang dapat diketahui atau diper-
cayai dengan selamat lagi. Itulah 
bahaya utama dalam apa yang 
berlaku hari ini. Kita tidak men-
arik jiwa kita.

Bahaya seterusnya dalam ber-
bohong adalah apa yang dilaku-
kannya bagi kita yang berbo-
hong. 

Fyodor Dostoevsky menyim-
pulkannya dengan ringkas: 
“Orang-orang yang berbohong 
kepada diri sendiri dan menden-
garkan kebohongan mereka 
sendiri sedemikian rupa sehingga 
mereka tidak dapat membezakan 
kebenaran di dalam diri mereka, 
atau di sekitar mereka, sehingga 
kehilangan semua rasa hormat 
terhadap diri mereka sendiri dan 
orang lain.

Dan tanpa rasa hormat, mereka 
berhenti mencintai. " Jordan 
Peterson menambah dalam ini: 
Sekiranya kita berbohong cukup 
lama "setelah itu muncul kesom-
bongan dan rasa keunggulan 
yang pasti menyertai pengeluar-
an pembohongan yang berjaya 
(pembohongan yang berjaya 
secara hipotesis — dan itu 
adalah salah satu bahaya terbe-
sar: nampaknya semua orang ter-
tipu, jadi semua orang bodoh, 
kecuali saya. 

Semua orang bodoh, dan ter-
tipu oleh saya — jadi saya boleh 
melepaskan apa sahaja yang saya 
mahukan). Akhirnya, ada angga-
pan: ‘Menjadi dirinya sendiri 
rentan terhadap manipulasi saya. 
Oleh itu, ia tidak perlu dihorma-

ti."
Amaran Yesus dalam Injil 

Yohanes adalah yang paling 
kuat. Dia memberitahu kita 
bahawa jika kita berbohong 
cukup lama, kita akhirnya akan 
mempercayai kebohongan kita 
sendiri dan keliru antara kepalsu-
an untuk kebenaran dan kebena-
ran untuk kepalsuan, dan itu 
menjadi dosa yang tidak dapat 
dimaafkan ("penghujatan terha-
dap Roh Kudus) kerana orang 
yang berbohong tidak lagi mahu 
untuk dimaafkan.

Akhirnya, berbohong memu-
tuskan kepercayaan di antara 
kita. 

Kepercayaan didasarkan pada 
kepercayaan bahawa kita semua 
menerima bahawa dua tambah 
dua sama dengan empat, bahawa 
kita semua menerima ada hal 
seperti kenyataan, bahawa kita 
semua menerima bahawa realiti 
dapat dipalsukan oleh kebohon-
gan, dan bahawa kita semua 
menerima bahawa dusta adalah 
kepalsuan dan bukan sekadar 
cara  kebenaran yang la in . 
Berbohong merosakkan keper-
cayaan itu. Hidup di dunia yang 
bermain dengan pantas dan 
mudah dengan kenyataan dan 
kebenaran juga bermain dalam 
kesepian kita. 

George Eliot pernah bertanya: 
"Kesepian apa yang lebih kesepi-
an daripada tidak percaya?" 
Sangat betul. Kesepian yang pal-
ing sepi adalah kesunyian yang 
tidak percaya. Selamat datang ke 
dunia baru yang tidak begitu 
berani. — Fr Ron Rolheiser @ 
Hakcipta Terpelihara 1999-2021

Apabila ada seorang dukun 
atau yang mampu meny-
embuhkan pelbagai pen-

yakit secara ajaib, pada umumnya 
berita tersebut dengan cepat terse-
bar luas serta ramai orang datang 
berbondong-bondong kepadanya 
mohon penyembuhan dari penyak-
itnya.

Pernah kononnya di sebuah dae-
rah, seorang kanak-kanak mempu-
nyai batu ajaib yang boleh meny-
embuhkan penyakit. Lalu, ribuan 
orang termasuk dari luar negara, 
datang untuk memohon penyem-
buhan.

Sebenarnya penyembuhan 
seorang dari penyakitnya antara 
adalah kerana kepercayaan — per-
caya bahawa akan sembuh atau 
kemahuan untuk sembuh dari pen-
yakit.

Dalam hal penyakit spiritual atau 
psikologi kiranya yang akan 
mampu menyembuhkan adalah 
mereka yang sungguh beriman 
atau suci, yang senantiasa hidup 
bersama dan bersatu dengan 
Tuhan, sebagaimana terjadi dalam 
diri Yesus, di mana “roh-roh jahat 
pun diperintah-Nya dan mereka 
taat kepada-Nya. Mereka semua 
takjub, sehingga mereka mem-
perbincangkannya, katanya: “Apa 

ini? Suatu ajaran baru. Dia berkata-
kata dengan kuasa. Roh-roh jahat 
pun diperintah-Nya dan mereka 
taat kepada- Nya.”

“Lalu tersebarlah dengan cepat 
khabar tentang Dia ke segala penj-
uru di seluruh Galilea” (Mrk 1:27-
28)

Yesus adalah Tuhan yang menja-
di Manusia seperti kita, kecuali 
dalam hal dosa, maka sebagai 
Guru atau Pengajar, ajaran atau 
kata-kata-Nya sungguh berwibawa 
dan berkuasa, kerana antara lain 
apa yang Dia ajarkan juga Dia hay-
ati sendiri.

Maka sebenarnya kita juga dapat 
meneladani Dia, jika kita sungguh 
berminat dan berhasrat, antara sen-
antiasa berusaha untuk menghayati 
atau melakukan apa yang kita kata-
kan dengan kata lain ‘satu dalam 
kata dan tindakan atau perilaku 
atau cara hidup dan cara bertindak.

Percayalah jika kita ‘satu kata 
dan tindakan', maka siapa pun 
yang berjumpa atau melihat kita 
akan tergerak untuk menirunya, 
sehingga mereka sembuh dari 
aneka penyakit yang sedang dider-
itanya, dan kita sendiri akan menja-
di percaturan atau percakapan ban-
yak orang, kerana kebaikan dan 
keutamaan kita.

Sabda Yesus mampu memerin-
tah roh-roh jahat dan roh-roh jahat 
pun akhirnya taat kepada-Nya.

Roh-roh jahat menggejala dan 
hidup dalam diri orang yang 
sedang sakit hati, sakit jiwa atau 
sakit akal budi serta sakit pisiknya, 
kerana mereka tidak setia melaku-
kan apa yang pernah mereka janji-
kan dan hidup serta bertindak 
hanya mengikuti keinginan atau 
selera peribadi.

Jika cara hidup dan cara bertin-
dak kita sesuai dengan janji yang 
pernah kita ikrarkan atau ucapkan, 
maka kita akan mampu membantu 
penyembuhan mereka yang sedang 
menderita sakit tersebut: kata dan 
nasihat kita akan sungguh diden-
garkan dan kemudian dengan ren-
dah hati juga akan dilaksanakan 
atau dihayati.

Kepada mereka yang sedang 
menderita sakit hati, sakit jiwa, 
sakit akal budi maupun sakit pisik, 
kami harapkan untuk sungguh ren-
dah diri. 

Anda menderita sakit kerana 
anda hanya mengikuti selera atau 
keinginan peribadi maka kami 
harapkan anda untuk bertaubat 
dengan setia pada janji yang per-
nah anda ikrarkan serta melaksana-
kan dengan sepenuh hati. Mungkin 

janji itu berkaitan dengan panggi-
lan, tugas, fungsi dan jabatan anda.

Seperti mereka yang setia mel-
aksanakan tata tertib berlalu lintas 
akhirnya selamat dalam perjalanan 
serta sampai ke tempat tujuan yang 
didambakan, demikian pula jika 
dalam perjalanan hidup dan tugas 
kita setia pada tata tertib yang 
terkait, maka kita juga akan sela-
mat dalam perjalanan dan akhirnya 
sampai ke tujuan yang kita damba-
kan iaitu keselamatan jiwa kita, 
ertinya ketika kita dipanggil Tuhan 
kita akan dapat menikmati hidup 
mulia dan berbahagia selamanya di 
syurga bersama Tuhan dan para 
kudus.

Paulus dalam suratnya kepada 
umat di Korintus memberi nasihat 
tentang status orang yang kahwin 
dan yang tidak kahwin. Di antara 
kedua-dua status itu memang ada 
perbezaan, namun juga ada kesa-
maan. 

Bagi kita sekarang pun apa yang 
dikemukakan dan dinasihatkan 
oleh Paulus kepada umat di 
Korintus itu sangat aktual dan rele-
van, baik untuk kaum berkeluarga 
mahupun tidak berkeluarga.

Mengapa ada orang-orang yang 
tidak kahwin, ada bermacam-
macam alasannya. Dilihat dari segi 
agama, orang berfikir lebih baik 
tidak kahwin. Sebab bila berkah-
win, suami isteri harus saling 
memperhatikan kepentingan mere-
ka, sehingga pelayanan kepada 
Tuhan boleh terganggu. 

Tetapi Paulus menegaskan, 
bahawa perkahwinan orang yang 
sudah dibaptis berada dalam status, 
yang dikuduskan oleh Tuhan seba-
gai sakramen.

Perkahwinan adalah persekutuan 
kasih suami isteri seumur hidup 
sesuai dengan ajaran Tuhan. Jadi 
perkahwinan adalah baik, luhur 
dan suci. — iman Katolik 

HARI MINGGU BIASA IV
TAHUN B

 Ulangan 18, 15-20; 
  1 KorintUs  7, 32-35.
injil MarKUs 1, 21b-28.

Sabda Tuhan mengusir semua roh kejahatan
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Tanya
Jawab Soalan: Taman Eden adalah taman 

di mana manusia pertama Adam 
dan Hawa hidup. Di sana pula 
manusia pertama jatuh dalam dosa. 
Tuhan akhirnya mengusir mereka 
dari taman itu. Apakah Taman 
Eden ini hanya dongeng dan seper-
ti apa sesungguhnya Taman Eden 
itu? —Celina 

Jawaban: Lukisan Taman Eden kita 
temui dalam Kitab Kejadian (bab 2 
dan 3), iaitu taman yang dibuat 
Tuhan untuk manusia pertama. 
Taman itu sangat indah, penuh tana-
man yang baik, dengan buah-buahan 
yang menarik dan enak dimakan. 
Bahkan ada dua pohon istimewa di 
dalamnya: pohon kehidupan dan 
pohon pengetahuan tentang yang 
baik dan jahat. 

Ada pula sungai yang mengalir 
dari Eden, yang bercabang empat: 
Pison, Gihon, Tigris dan Efrat.

Keindahan taman itu sering diru-
juk sebagai penghiburan (lih. 
Yesaya) atau teguran mendidik bagi 
mereka yang sombong (Yehezkiel). 
Yesaya yang menghibur umat Israel 
semasa di pembuangan, berkata: 
“Sebab TUHAN menghibur Sion, 

menghibur segala reruntuhannya; Ia 
membuat padang gurunnya seperti 
Taman Eden dan padang belantaran-
ya seperti taman TUHAN” (Yes. 
51:3). 

Taman Eden itu gambaran ideal 
masa depan Yerusalem, di mana 
“terdapat kegirangan dan sukacita, 
nyanyian syukur dan lagu yang nyar-
ing”. 

Kebaikan Taman Eden itu men-
gungguli keutamaan apa pun. 
Kerana itu orang tidak boleh men-
yombongkan keutamaannya sendiri, 
seperti yang dikecam Yehezkiel pada 
Raja Tirus (Yeh. 28) dan Firaun 
(Yeh. 31).

Jadi Taman Eden itu adalah gam-
baran taman asali dan sekaligus 
taman masa depan yang dijanjikan 
Tuhan (bdk. juga Yoel 2:3). Lalu, 
apakah gambaran taman itu merujuk 
suatu tempat tertentu di bumi ini? 

Tentang ini, ada orang-orang yang 
suka menghubung-hubungkan dan 
membuat kesimpulan, apalagi mere-
ka melihat adanya “petunjuk-petun-
juk”: seperti Sungai Tigris dan Efrat, 
adanya bani Eden, atau kisah Lot 
ketika diminta Abraham memilih 
tempat; Lot melihat tempat yang 

dipilihnya mirip seperti Taman 
Tuhan (Kej. 13:10), dsb. 

Dari petunjuk-petunjuk itu ramai 
o r a n g  m e r e k o m e n d a s i k a n 
Mesopotamia, di hujung Teluk 
Persia di mana Sungai Efrat dan 
Tigris mengalir ke laut (Irak seka-
rang).

Benarkah demikian? Tidak perlu. 
Memang menurut para ahli ada 
kemiripan kisah ini dengan legenda 
penciptaan tradisi Mesopotamia, di 
mana dapat dirujuk Mesopotamia 
sebagai tanah kebanggaan mereka; 
bahkan mungkin kisah Kejadian 
dipengaruhi mitologi Mesopotamia 
itu. 

Namun sebenarnya Kitab Suci 
mempunyai tujuan sendiri, ketika 
menampilkan gambaran Taman 
Eden. Bukan terutama tempat yang 
mahu ditunjukkan, tetapi gambaran 
kasih persahabatan Tuhan kepada 
manusia ciptaan-Nya.

Itulah pandangan Gereja Katolik, 
seperti terungkap dalam Katekismus 
Gereja Katolik (no. 374-379). 
“Manusia pertama dicipta sebagai 
makhluk yang baik dan ditempatkan 
da lam persahaba tan  dengan 
Penciptanya dan dalam keselarasan 

dengan diri sendiri dan dengan cipta-
an yang berada di sekitarnya” (no. 
374). 

Dalam terang Perjanjian Baru dan 
Tradisi, Gereja menjelaskan Taman 
Eden sebagai perlambangan Biblis, 
dan menyatakan bahawa “nenek 
moyang kita Adam dan Hawa ditem-
patkan dalam satu keadaan ‘kekudu-
san dan keadilan’ yang asli”, di 
mana mereka menikmati rahmat 
kekudusan yang asli pula, yang 
membuat mereka “berpartisipasi 
dalam kehidupan ilahi” (LG 2). 

Gambaran taman merangkumi 
keselarasan dalam suasana rahmat 
itu, keselarasan dengan diri sendiri, 
dengan alam dan terutama dengan 
Tuhan. Kerana hubungan baik itu 
Tuhan menempatkan manusia dalam 
“kebun” untuk mengusahakan dan 
memeliharanya (KGK no. 378).

Jadi Taman Eden adalah gambaran 
suasana rahmat asali manusia perta-
ma, tetapi juga gambaran tujuan 
hidup kita manusia sekarang ini ke 
depan. Apa yang dulu hilang kerana 
dosa telah diperoleh kembali oleh 
Kristus, Sang Adam baru, untuk kita. 
— Gregorius Hertanto MSC, 
hidupkatolik.com

Pertanyaan tentang Taman Eden

Tahun Udara dan Penguatan: 
Jaga kualiti udara, nafas kehidupan 
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SIBU: Pencemaran udara sangat 
mempengaruhi persekitaran tem-
pat kita tinggal dan memberi kesan 
kepada makhluk hidup di bumi. 

Banyak negara di dunia selalu 
diliputi kabut asap tebal malah kita 
juga mengalami udara tidak sihat 
semasa 'musim pembakaran terbu-
ka' ketika kawasan hutan yang luas 
dibersihkan untuk penanaman atau 
pertanian dan juga dari pelepasan 
yang disebabkan oleh kilang dan 
kenderaan dan penggunaan bahan 
bakar fosil, bahan kimia dan bahan 
pencemar berbahaya. 

Semua ini memberi kesan 
negatif kepada kesihatan termasuk 
risiko kematian dan bayi prama-
tang. Kita telah didorong untuk 
"Go Green" khususnya dengan 
menanam lebih banyak pokok ker-
ana hanya ada satu planet Bumi. 

Di Keuskupan Sibu, mereka  tel-
ah memulakan satu dekad promosi 
Keadilan Penciptaan dengan men-
gusahakan nilai-nilai Injil utama 
Keadilan, Cinta dan Kebebasan 
dari 2017-2019. 

Pada tahun ini, ia menggunakan 
tem: Keadilan bagi Ciptaan Tuhan, 
Kasih dan Penguatan: Nafas Ke-
hidupan Dalam Semua Ciptaan 

Selain itu, matlamat rencana 
satu dekat Keadilan Penciptaan 
itu adalah untuk menghubungkan 
7 Sakramen Gereja dengan ‘Pen-
ciptaan Keadilan’. 

Pada tahun lalu, ia dimulakan 
dengan Sakramen Pembaptisan 
dan tahun ini, Sakramen Pengua-
tan. 

Ketua Keuskupan Sibu, Joseph 
Hii mengatakan dalam Surat Pas-

toralnya bertarikh   1 Januari 2021, 
"Sama seperti air pembaptisan me-
masukkan kita ke dalam keluarga 
Tuhan, Sakramen Penguatan me-
lengkapkan rahmat Pembaptisan 
dan kita diperkaya dengan kekua-
tan Roh Kudus. Oleh itu, untuk 
memberi kesaksian kepada Kristus 
melalui perkataan dan perbuatan 
dan menyebarkan dan memperta-
hankan iman."

Prelatus itu mengingatkan baha-
wa, "Kita semua dipanggil bukan 
hanya untuk membawa Kristus 
tetapi menjadi Kristus bagi orang 

lain dengan karunia-karunia Roh 
Kudus oleh Sakramen Penguatan 
kita.  

"Sama seperti Roh melayang 
di atas air pada awal Penciptaan, 
Roh itu sekarang menguatkan kita 
dengan nafas hidup dan memberi 
kita kekuatan dengan karunia Roh 
Kudus. 

"Oleh yang demikian, kita perlu 
menghargai pemberian Udara dan 
Penguatan yang luar biasa yang di-
anugerahkan kepada kita dan ber-
syukur dan bertekad dalam usaha 
kita untuk menjadi pelayan setia 

Penciptaan Tuhan yang luar biasa 
dan bersemangat dalam mem-
bawa dan menjadi Kristus kepada 
orang lain sebagaimana Tuhan 
menghendaki kita semua termas-
uk seluruh ciptaan untuk bersatu 
dengan-Nya dan bersama-sama 
dengan-Nya selama-lamanya

Semasa musim pandemik ini, 
kita telah banyak kali diseru un-
tuk 'Stay at Home' dan 'Stay Safe'.  
Saya memohon kepada anda se-
mua untuk mengambil kesempa-
tan rahmat ini, juga  belajar “Diam 
dan ketahuilah bahawa AKU TU-

HAN' (Mz. 46:10) dan ‘Tetap Ber-
hubung’ dengan Bapa Syurgawi 
kita. 

Kita pertama-tama perlu "re-
wire" dan "reconnect" dengan 
Tuhan yang 'ada di rumah' dalam 
diri kita seperti dalam semua Pen-
ciptaan agar dapat diinjili kembali 
dan diubah sebelum dihantar untuk 
menginjil dan terus diinjili untuk 
berbahagi harta iman Katolik kita.

Semoga kita tetap saling ter-
hubung dan saling bergantung 
dengan semua ciptaan dalam 
merealisasikan misi yang diper-
cayakan kepada kita oleh Kristus 
"Bahawa Mereka Semua SATU" 
(Yoh 17: 11,21-23). 

Terima kasih atas kepercayaan 
dan sokongan anda yang berteru-
san untuk saya dan semua imam di 
Keuskupan. 

Semoga Tuhan kita yang pe-
murah terus melimpahi kita den-
gan kasih dan Kebebasan Kristus 
yang tidak terhingga dalam Roh 
Kudus melalui perantaraan pada 
tahun istimewa St Joseph ini se-
bagai Pelindung Gereja Sejagat 
(08.12.2020 - 08.12.2021) dan pa-
sangannya Maria.

Pada awal suratnya, Bapa Uskup 
Joseph Hii berpesan agar tidak ter-
lalu terganggu dengan gangguan 
yang disebabkan oleh pandemik 
COVID-19 seperti yang telah 
mempengaruhi kehidupan bagi 
satu tahun yang lalu. 

"Katanya, pada masa-masa 
ketidakpastian ini, kita hanya perlu 
berserah dan berdoa kepada Tuhan 
yang pastinya dan satu-satunya 
Pasti." 
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Sahabat kecil Yesus
Hello adik-adik,

Apo khabar? Mungkin adik-adik berasa 
bosan kerana tidak dapat keluar bersiar-
siar atau melancong disebabkan oleh pan-
demik.
Namun, demi kesihatan dan kesejahter-

aan kita bersama, kita harus tabah dan sa-
bar mengharungi musim ini. 
Teruskan menghubungi rakan-rakan dan 

ahli keluarga yang jauh melalui media sosial.
Adik-adik, pada hari Minggu ini, kita 

menyambut Hari Kateketikal. Hari Kateke-
tikal adalah masa untuk kita menghargai 
Katekis Pembimbing kita. 
Mereka adalah barisan hadapan yang 

membantu dalam perkembangan iman, mem-
bantu mempersiapkan kita untuk menyambut 
Komuni pertama, Penguatan dan pelbagai 
aktiviti rohani.
Pada hari Minggu Kateketikal ini, mari 

mendoakan untuk mereka, memberikan ka-
ta-kata semangat untuk menyokong mereka 
dan mengingati pengorbanan mereka.
Auntie juga menyediakan beberapa aktviti 

yang diambil dari Kit Hari Minggu Kateke-
tikal. 
Mungkin salah satu dari aktiviti di ruan-

gan ini dapat memberikan adik-adik idea 
untuk merayakan Hari Minggu Kateketikal.
Selamat Menyambut Hari Kateketikal. 

Auntie Melly

Yesus ingin ke Kapernaum untuk mengajar di sebuah 
rumah ibadat. Bantu Yesus untuk mencari jalan agar

 selamat tiba di Kapernaum. 
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SANDAKAN: Peristiwa ber-
sejarah tercatat di Katedral St 
Mary apabila dua orang semi-
rian ditahbis menjadi diakon 
pada musim pandemik ini. 

24 Januari 2021, Seminar-
ian Andy Borine Tingadon 
dan Arthur John melangkah 
ke jabatan diakon dalam per-
ayaan Ekaristi yang dipimpin 
oleh Uskup Julius Dusin Gi-
tom. 

Kali pertama Keuskupan 
Sandakan menerima seorang 
diakon ialah pada tahun 2010, 
ditubuhkan pada tahun 2007. 
Seterusnya umat menyaksikan 
pentahbisan diakon pada ta-
hun 2016, 2016, 2019 dan 2021. 

Disebabkan PKP, ritus pen-
tahbisan diakon disiarkan se-
cara langsung melalui Internet. 

Diakon Andy Borine, 39, be-
rasal dari Beluran. Dilahirkan 
di Kg Bingkor, Keningau pada 
6 April 1982, beliau memilih 
petikan Injil Matius 22:37 
"Kasihilah Tuhan,  dengan 
segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan 
segenap akal budimu sebagai 
tema pentahbisannya.

Seperti pemuda lain, Andy 
mempunyai cita-cita dan kep-
erluan namun panggilan men-
yahut panggilan Tuhan begitu 
kuat. Andy juga menyedari 
ramai pemuda yang tidak be-
rani untuk menjadi paderi. 
Beliau membuat keputusan 
berani untuk memasuki semi-
nari. 

Diakon itu menyeru kaum 
muda Katolik agar terbuka 

kepada rencana Tuhan dalam 
hidup mereka serta tidak 
mudah terpengaruh dengan 
perkara-perkara duniawi. 

Diakon Arthur John, 30, la-
hir pada Julai 1991 di Telupid. 
Beliau memasuki seminari 
pada Januari 2012 hingga Mei 
2020. 

Diakon yang memilih tema 
dari Yeremia 1:7, "Janganlah 
katakan: Aku ini masih muda, 
tetapi kepada siapapun eng-
kau Ku utus, haruslah eng-
kau pergi, dan apapun yang 
Ku perintahkan kepadamu, 
haruslah kau sampaikan." 
menggalakkan para belia Ka-
tolik agar berani menjadi ku-
dus dan keluar dari zon selesa 
untuk menyahut panggilan 
Tuhan. 

Lagu  tema rasmi WYD, bangkitkan 
sukacita yang datang dari Yesus 

Lagu tema rasmi Hari Orang 
Muda Sedunia (WYD) 2023, 
yang dijadualkan  berlangsung 
di Lisbon, Portugal, diperke-
nalkan pada 27 Januari 2021, 
tepat dua tahun sejak pengu-
muman kota yang dipilih Sri 
Paus Fransiskus menjadi tuan 
rumah pertemuan kaum muda 
sedunia berikutnya. Lagu ber-
judul “Há Pressa no Ar” (Ada 
yang terburu-buru di udara) 
itu diinspirasi dari tema WYD 
2023, “Maria bangkit dan pergi 
tergesa-gesa” (Luk 1:39). Lagu 
ini mengingatkan kita pada 
jawaban “Ya” dari Bonda Maria 
dan kesibukannya untuk berte-
mu sepupunya Elizabeth, yang 
juga sedang mengandung.

Orang-orang muda seluruh 
dunia diajak mengidentifikasi 
diri dengan Bonda Maria ke-
tika menyanyikan lagu itu, “dan 
menentukan diri mereka untuk 
melayani, untuk misi dan trans-
formasi dunia,” demikian bunyi 
pernyataan yang menyertai 
penerbitan lagu itu. Liriknya 
juga membangkitkan “pesta” 
WYD dan sukacita yang datang 
dari Yesus.

Lagu tema itu dirakam dalam 
dua versi: satu dalam bahasa 
Portugis dan satu lagi versi in-
ternasional yang dirakamkan 
dalam bahasa Portugis, Ing-
geris, Sepanyol, Perancis, dan 
Itali.

Lirik lagu tema WYD 2023 itu 
ditulis oleh Fr João Paulo Vaz 
sedangkan muziknya digubah 
oleh Pedro Ferreira, seorang 
guru dan ahli muzik. Kedua-dua 

mereka berasal dari Keusku-
pan Coimbra di wilayah tengah 
Portugal. Muzik arrangement 
dibuat oleh Carlos Garcia.

“Há Pressa no Ar” dipilih 
melalui pertandingan nasion-
al yang terbuka untuk orang 
Portugis. Peserta diharuskan 
mengambil inspirasi dari tema 
WYD 2023 yang ditetapkan Sri 
Paus Fransiskus, tujuan WYD 
yang mengangkat tema evan-

gelisasi, dan budaya Portugis.
Lebih dari seratus penyer-

taan yang dikirim ke Komiti 
Organisasi Lokal (LOC), dinilai 
oleh para juri profesional Seni 
dan Muzik. Proses produksi 
selesai tahun 2021 dengan pe-
nyertaan kaum muda dari se-
luruh tanah air, serta beberapa 
peserta dalam pertandingan 
yang meskipun tidak terpilih 
namun tetap terlibat dalam 

rakaman final.
Menurut pengarang lagu 

tema itu “melodi lahir sebelum 
lirik.” Pedro Ferreira, 41, meng-
gubah melodi yang “difikirkan 
untuk menghimpunkan sebuah 
komuniti.”  Ferreira meminta Fr 
João Paulo Vaz untuk menulis 
liriknya.

Menurut Fr Vaz, dia tidak 
mengubah melodi. Dengan 
“gitar di tangan, saya mulai 
menulis, seperti biasanya,” 
kata imam berusia 51 tahun itu. 
Gaya lagunya adalah “popular, 
ceria, muda, mudah dipela-
jari dan mudah diterjemahkan 
dan diadaptasi” sesuai dengan 
syarat-syarat pertandingan 
tersebut. 

Pastor Vaz mengatakan ba-
hawa tema edisi bahasa Por-
tugis, “Maria bangkit dan pergi 
tergesa-gesa” (Luk 1:39) mem-
bantunya memperbaiki hubun-
gannya dengan Bonda Maria, 
dan kemudian proses pembua-
tan lirik menjadi “waktu berdoa 
yang sangat dalam.”

Informasi lebih lanjut dapat 
dilihat di official website of WYD 
2023 – media Vatikan 

Pesan dua diakon yang baru ditahbis: 
Belia harus berani keluar dari zon selesa 
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Kita hanya dapat bertumbuh dan 
berbuah dengan bersatu dengan Yesus 
VATIKAN: Kita dapat tumbuh dan 
menghasilkan buah hanya jika kita 
tetap bersatu dengan Yesus, dan 
persatuan yang tak terpisahkan 
terdiri dari tiga lingkaran konsen-
tris seperti yang ada pada batang 
pohon, demikian inti renungan 
Sri Paus Fransiskus menjelang 
akhir Minggu Doa untuk Persatuan 
Umat Kristian.

Kerana masalah kesihatan, Sri 
Paus Fransiskus tidak dapat mem-
impin Vesper ekumenis yang dii-
kuti para pemimpin pelbagai gereja 
Kristian serta komuniti-komuniti 
gerejawi untuk menutup minggu 
doa itu di tempat biasa Basilika 
Santo Paulus di Luar Tembok, tem-
pat Rasul Agung itu dimakamkan.

Renungan Sri Paus tentang “per-
satuan yang sangat diperlukan” 
yang datang dari tinggal di dalam 
Yesus itu dibacakan oleh Presiden 
Dewan Kepausan untuk Pening-
katan Persatuan Umat Kristian, 
Kardinal Kurt Koch dalam Vesper 
pada hari Pesta Bertobatnya Santo 
Paulus Rasul, 25 Januari. 

Peringkat persatuan pertama, 
menurut Sri Paus, adalah ber-
diam di dalam Yesus, “titik awal 
perjalanan setiap orang menuju 
persatuan.” Tinggal bersama 
Yesus dimulai dengan doa, yang 
memungkinkan kita mengalami 
kasih-Nya. “Inilah persatuan 
pertama,” kata Sri Paus, “integ-
rity peribadi, karya kasih karunia 
yang kita terima dengan tinggal di 

dalam Yesus.”
Persatuan di antara umat Kris-

tian adalah lingkaran kedua. “Kita 
semua adalah ranting-ranting 
dari pokok anggur yang sama,” 
kata Sri Paus seraya menegas-
kan, yang dilakukan setiap orang 
mempengaruhi orang lain. Di sini 
sekali lagi, doa sangat penting, 
kerana menuntun kita untuk saling 
mencintai. Ini tidak mudah, kata 

Sri Paus, maka kita harus minta 
kepada Tuhan “untuk memangkas 
prasangka kita terhadap orang 
lain, dan keterikatan duniawi yang 
menghalangi persatuan penuh den-
gan semua anak-Nya.”

Lingkaran terbesar mencapai 
segenap umat manusia. Di sinilah 
kita dapat renungkan pekerjaan 
Roh Kudus. Roh Kudus menuntun 
kita untuk mencintai tidak hanya 

orang-orang yang mencintai kita, 
“tetapi untuk mencintai semua 
orang, seperti yang Yesus ajarkan 
kepada kita.” Seperti Orang Sama-
ria yang Baik Hati, kita dipanggil 
menjadi sesama bagi semua orang, 
untuk mencintai bahkan orang 
yang tidak membalas cinta kita.

Bersatu melayani sesama dapat 
membantu kita “untuk menyedari 
sekali lagi bahawa kita bersau-
dara,” dan menuntun kita “untuk 
tumbuh dalam persatuan.” 

Katanya, Roh Kudus dapat 
mengilhami kita untuk “merawat 
rumah kita bersama, membuat pili-
han yang berani” tentang cara men-
jalani hidup.

Sri Paus berterima kasih kepada 
“semua orang yang dalam proses 
Minggu ini, telah berdoa dan terus 
berdoa untuk persatuan umat Kris-
tian,” dan menyambut perwakilan 
Gereja dan komuniti-komuniti 
gerejawi yang mengambil baha-
gian dalam upacara itu, baik secara 
langsung atau secara virtual kerana 
pandemik. — media Vatikan

Klerus ditembak mati di selatan Filipina 
MALAYBALAY, Filipina: Se-
orang pastor ditembak mati di Fil-
ipina selatan pada 24 Januari lalu. 
Beliau merupakan klerus keempat 
yang maut dalam empat tahun 
di benteng Kristian Asia. Fa-
ther Rene Regalado ditemui mati 
sekitar pukul 8.00 malam di jalan 
dekat Biara Karmel Malaybalay, 
desa Patpat Kota Malaybalay. 

Informasi awal yang dikumpul-
kan oleh Keuskupan Malayba-
lay mengatakan  bunyi tembakan 
yang terdengar sekitar pukul 7.30 
malam yang mendorong biara 
tersebut untuk meminta bantuan 
polis. Dikatakan bahawa kender-
aan imam itu menunjukkan ba-
hawa dia sedang dalam perjalanan 

pulang ke Seminari Tinggi Santo 
Yohanes XXIII tempat dia tinggal. 
Siasatan polis tempatan menga-
takan bahawa Fr Regalado men-
galami luka dekat mata kirinya 
dan tali kasut putih diikat di tan-
gan kirinya. Keuskupan mencela 
insiden itu dengan mengatakan 
bahawa mereka “sangat terluka” 

atas pembunuhan imam berusia 
42 tahun itu.

Mereka juga mendesak agar 
siasatan dilakukan sehingga “para 
pelaku kejahatan keji ini diadili. 
Pembunuhan Pastor Regalado ter-
jadi sekitar tiga tahun setelah Pas-
tor Richmond Nilo, yang dibunuh 
ketika mendiang mengadakan 
Misa di sebuah kapel di Zaragoza, 
sebuah kota di Nueva Ecija. April 
2018, Pastor Mark Ventura ditem-
bak oleh dua orang pemuda yang 
menunggang motosikal.

Pada Disember 2017, seorang 
lagi paderi, Fr Marcelito Paez 
juga ditembak dan dibunuh di 
kota Jaen, Nueva Ecija. — CBCP 
News

Imam Katolik yang ditahan, 
menulis surat dari penjara 

GUJARAT, India: Father Car-
los Gonzalez Valles, berasal dari 
Sepanyol yang  meninggal dunia 
tahun lalu dianugerahkan peng-
hargaan sivil tertinggi India atas 
sumbangannya pada budaya dan 
pendidikan di Gujarat.

Fr Valles meninggal pada 9 
November tahun lalu di Madrid, 

Sepanyol, pada usia 95 tahun.
Pada malam Hari Ulang Tahun 

Kemerdekaan India ke-72, 26 
Januari, pemerintah India men-
gumumkan anugerah Padma Shri 
kepada Pastor Valles yang datang 
ke India pada tahun 1949.

Dalam waktu lima dekad ting-
gal di negara itu, paderi itu telah 
menguasai bahasa tempatan di 
Gujarat dan memperkaya pendid-
ikannya. Imam Yesuit itu menter-
jemahkan konsep matematik ke 
dalam bahasa Gujarati dan menu-
lis 78 buku dalam bahasa tersebut.

Mendiang mengajar Matema-
tik di St. Xavier’s College 
Ahmedabad dari tahun 1960 sam-
pai 1982.

Setelah Fr Valles meninggal, 
Perdana Menteri India Narinder 
Modi, yang pernah tiga kali men-
jabat sebagai ketua menteri Guja-
rat, menulis di Twitter: “Fr Valles 

seorang yang sangat disayangi 
oleh ramai orang, terutama di Gu-
jarat. 

Dia mendedikasikan dirinya 
dalam pelbagai bidang seperti 
matematik dan sastera Gujarat. 
Mendiang juga bersemangat me-
layani masyarakat. Sedih dengan 
kematiannya. Semoga jiwanya is-
tirahat dalam damai.”

Fr Cedric Prakash, pendiri dan 
direktur Prashant, Pusat Hak 
Asasi Manusia, Keadilan dan 
Perdamaian Yesuit yang berpu-
sat di Ahmedabad, mengatakan 
“Fr Valles telah memberi banyak 
sumbangan pada budaya dan ba-
hasa Gujarat. 

Mungkin tidak ada orang asing 
yang mencapai levelnya dalam 
hal ini,” kata Fr Prakash yang 
selama bertahun-tahun tinggal 
bersama Fr Valles. – LiCASnews.
com 

MUMBAI, India: Paderi Yesuit, 
Stanislaus Lourduswamy, yang 
dikenali sebagai Fr Stan Swamy, 
menulis surat dari penjara un-
tuk menyatakan terima kasih ke-
pada para penyokongnya, serta 
menyampaikan keprihatinan atas 
keadaan yang dihadapi oleh para 
tahanan yang menunggu perbic-
araan. 
 “Pertama-tama, saya sangat 
menghargai solidariti luar biasa 
yang diungkapkan oleh orang ra-
mai selama 100 hari saya berada 
di balik jeruji besi,” tulis Fr Swa-
my dalam sepucuk surat yang dis-
iarkan pada 22 Januari.

“Berita solidariti itu telah mem-
beri saya kekuatan dan keberanian 
yang luar biasa terutama ketika 
satu-satunya hal yang pasti di pen-
jara adalah ketidakpastian, ” tulis-
nya dari Penjara Pusat Taloja, di 
Mumbai.

Keprihatinan tercetus di per-
ingkat nasional dan antarabangsa 
selepas Fr Swamy ditangkap pada 
8 Oktober, 2020 dan sehingga kini 
ini masih dalam penjara. Imam 
Yesuit dan aktivis pejuang hak-
hak orang asal itu telah menjalani 
100 hari di penjara pada 15 Janu-
ari.

Surat Fr Swamy dikirim tiga 
hari setelah beberapa pemimpin 
gereja bertemu dengan Perdana 
Menteri India, Narendra Modi, 
yang mengatakan kepada mereka 
bahawa beliau tidak akan campur 
tangan dalam kes Fr Swammy. 

Dalam suratnya Fr Swamy 
menggambarkan situasi yang di-
hadapi oleh para tahanan  yang 
menunggu perbicaraan. 

“Kekuatan lain selama 100 hari 
terakhir ini adalah mengamati 
penderitaan mereka yang men-

unggu perbicaraan. Majoriti mere-
ka berasal dari komuniti yang 
lemah sama ada dari segi ekonomi 
dan sosial,” tulis Fr Swamy.

“Ramai di antara mereka tidak 
tahu apa-apa tentang tuntu-
tan yang telah dijatuhkan kepada 
mereka. Secara keseluruhan, ham-
pir semua yang menunggu kesnya 
dibicarakan terpaksa hidup semi-
nima mungkin. Hal ini membawa 
rasa persaudaraan dan komuniti 
di mana mereka dapat menjang-
kau satu sama lain meskipun pada 
waktu sukar.”

Fr Swamy juga mengatakan 
bahawa beliau belum dapat ber-
temu dengan 15 orang lagi yang 
ditangkap bersamanya di penjara. 
Namun beliau pasti, mereka juga 
sentiasa bersatu di dalam doa. 

Fr Swamy adalah tahanan tertua 
di negara itu yang menghadapi 
dakwaan terkait terorisme dan 
ditahan bersama 15 orang lain-
nya termasuk aktivis hak asasi 
manusia, wartawan dan cendeki-
awan yang ditangkap sehubun-
gan dengan insiden kekerasan 
berasas kasta 2018 yang dikenal 
sebagai kes Bhima Koregaon. —                             
LiCASnews.com 

Penghargaan tertinggi untuk seorang 
Paderi Yesuit, sumbangan gereja diakui 
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Kenali 
Santo Anda 
St Blasius

 ~ 3 Februari ~ 

St. Blasius hidup pada abad 
keempat. Sebahagian 

mengatakan bahawa berasal 
dari sebuah keluarga kaya 
dan menerima pendidikan 
Kristian. 

Semasa remaja, Blasius 
memikirkan tentang segala 
permasalahan serta penderi-
taan yang terjadi pada masa 
itu. 

Beliau mulai menyedari 
bahawa hanya sukacita 
rohani sahaja yang dapat 
membuat seseorang mera-
sakan kebahagiaan sejati. 

Blasius menjadi imam dan 
kemudian diangkat menjadi 
Uskup Sebaste di Armenia 
yang sekarang adalah Turki. 
Dengan segenap hati, Blasius 
bekerja keras untuk memba-
wa umatnya menjadi kudus 
dan bahagia. Beliau berdoa 
dan berkhutbah; serta berusa-
ha menolong semua orang.

Ketika Gabenor Licinius 
mulai menganiaya umat 
Kristian, St. Blasius ditang-
kap. Beliau dipenjarakan dan 
dijatuhkan hukuman mati. 
Dalam perjalanan ke tempat 
hukuman, umat berkumpul 
di sepanjang jalan untuk 
melihat uskup mereka yang 
terkasih untuk terakhir kalin-
ya. 

Blasius memberkati mere-
ka semuanya, bahkan juga 
orang-orang yang belum 
mengimani Kristus. Seorang 
ibu yang malang bergegas 
datang kepadanya. Ibu itu 
memohon Blasius agar 
menyelamatkan anaknya 

yang hampir maut tercekik 
duri ikan yang tertelan di ker-
ongkongnya.  

Orang kudus itu mem-
bisikkan doa dan memberkati 
sang anak. Mukjizat terjadi, 
nyawa anak itu dapat disela-
matkan. Oleh kerana itulah 
St. Blasius dimohon bantuan 
doanya oleh semua orang 
yang menderita penyakit ker-
ongkong. 

Pada hari pestanya, ker-
ongkong kita diberkati. Kita 
mohon bantuannya untuk 
melindungi kita dari segala 
macam penyakit kerong-
kong. 

Dalam penjara, uskup yang 
kudus ini mempertobatkan 
ramai orang kafir. Tidak ada 
seksaan atau hukuman yang 
dapat membuatkan Blasius 
meninggalkan imannya 
kepada Yesus. St. Blasius 
dihukum penggal kepala 
pada tahun 316. Sekarang dia 
ada bersama Yesus untuk 
selama-lamanya.

ROMA: “Kata-kata dalam Kitab Suci 
tidak ditulis untuk tetap terpenjara di 
atas papirus, perkamen atau kertas, teta-
pi untuk diterima oleh orang yang ber-
doa, dan membuatnya berkembang 
dalam hatinya.” Itulah kata-kata Sri 
Paus Fransiskus semasa menyampaikan 
katekesis tentang doa pada Audiensi 
Umum, 27 Januari. 

Merenungkan tentang doa yang 
menyertai bacaan Kitab Suci, Sri Paus 
menekankan bahawa Kitab Suci ditulis 
untuk kita masing-masing secara indi-
vidu, untuk memberi kita “sabda Tuhan 
.” Pengalaman itu, terjadi pada semua 
umat beriman. 

Bahagian dari Kitab Suci, yang sudah 
terdengar berkali-kali,secara tidak terdu-
ga akan berbicara kepada seseorang di 
suatu hari nanti, dan mencerahkan situa-
si yang mereka jalani, memberikan 
wawasan baru dan sering kali mencabar  
cara biasa kita dalam berfikir dan meli-
hat dunia.

“Melalui doa, terjadi inkarnasi baharu 
dari Sabda,” kata Sri Paus. Dan, “kitalah 
‘tabernakel-tabernakel’ tempat Firman 
Tuhan  ingin disambut dan dilestarikan 
agar dapat mengunjungi dunia.” Umat 
beriman, “tidak berpaling pada Kitab 
Suci untuk menyokong pandangan 
filosofis dan moralnya sendiri, tetapi 
kerana dia mengharapkan perjumpaan; 
umat beriman tahu bahawa mereka ter-
tulis dalam Roh Kudus.”

Adalah rahmat, “untuk dapat menge-
nali diri sendiri dalam petikan ini atau 

karakter itu, dalam situasi ini atau itu.” 
Bapa Suci juga menyatakan kekesalann-
ya akan sikap umat Kristian tidak sung-
guh-sungguh membaca Firman Tuhan. 
Tegasnya, penting untuk berjumpa 
Tuhan dengan hati dan tidak hanya mel-
afazkan sebuah ayat dari ingatan.

Kemudian Sri Paus menjelaskan 
tradisi Kristian itu kaya akan pengala-
man dan refleksi tentang doa bersama 
Kitab Suci. 

Secara khusus, Sri Paus mengamati, 
“metode ‘Lectio divina’ telah ditetap-
kan; itu berasal dari lingkungan biara, 
tetapi sekarang juga dilakukan oleh 
umat Kristian yang sering datang ke 
paroki mereka.”

“Kemudian seseorang berdialog den-
gan Kitab Suci,” kata Sri Paus, “sehing-
ga kata-kata itu menjadi alasan untuk 
meditasi dan doa,” sambil juga menan-
yakan apa yang “dikatakan kata-kata itu 

kepada saya.” Langkah terakhir Lectio 
divina, jelas Sri Paus, adalah kontempla-
si. “Dalam kontemplasi ini, kata-kata 
dan fikiran memberi jalan untuk 
mencintai.”

“Teks Kitab Suci tetap adanya, tetapi 
laksana cermin, laksana gambar kudus 
untuk direnungkan,” kata Sri Paus yang 
menutup katekesis itu dengan menekan-
kan bahawa “Melalui doa, Sabda Tuhan  
datang tinggal di dalam kita dan kita 
tinggal di dalamnya.”

Bapa Suci juga mengatakan bahawa 
“Sabda menginspirasi niat-niat yang 
baik dan mendorong kita menjadi 
pelaku firman.” 

Sabda menjadi sumber perdamaian, 
kebijaksanaan dan kekuatan yang tidak 
ada habisnya saat kita tumbuh dalam 
iman dan memberikan ungkapan konk-
rit dalam amal kasih dan pelayanan bagi 
sesama. — media Vatikan 

LONDON: Kardinal Vincent Gerard 
Nichols, uskup agung Westminster, 
mendesak pemerintah India agar segera 
membebaskan Father Stanislaus 
Lourduswamy, SJ yang dikenali sebagai 
Stan Swamy, yang ditahan di bawah 
UU Pencegahan Kegiatan Melanggar 
Hukum India.

Imam berusia 83 tahun itu menjadi 
tahanan tertua di negara itu yang meng-
hadapi dakwaan teroris, bersama 15 
orang lainnya termasuk aktivis hak asasi 
manusia, jurnalis, dan cendekiawan 
yang ditangkap sehubungan dengan 
insiden kekerasan berkaitan kasta tahun 
2018, atau insiden Bhima Koregaon.

Dalam sebuah surat terbuka, Kardinal 
Nichols mendesak pihak berwenang 
India untuk membebaskan Fr Swamy 

dengan jaminan atas dasar kemanu-
siaan, agar paderi itu dapat menerima 
perawatan perubatan yang diperlukan-
nya serta membela diri dari tuduhan 
yang jelas tidak adil. 

Fr Damian Howard SJ, pemimpin 
Yesuit di England juga menandatangani 
surat itu, yang mengatakan bahawa ban-
yak imam Yesuit “telah memberikan 
nyawa mereka” untuk membantu orang 
miskin.

Surat itu menyebut bahawa Fr 
Swamy “telah mengabdikan hidupnya 
untuk bekerja demi hak-hak perlem-
bagaan orang yang paling miskin dan 
terpinggir di India.”

Imam India itu menderita penyakit 
Parkinson dan harus dibantu untuk 
makan dan berpakaian.

“Dia sekarang berisiko besar dijang-
kiti Covid-19 di penjara yang sangat 
padat di Mumbai,” kata surat itu.

Sebelumnya, perwakilan Persatuan 
Bangsa-Bangsa Bersatu  te lah 
menyatakan keprihatinannya atas pen-
angkapan Fr Swamy dan perlakuan ter-
hadapnya oleh pihak berkuasa India.

Awal bulan ini, Uskup Declan Lang, 
ketua Jabatan Urusan Internasional 
Konferensi para Uskup England, 
mengemukakan kes Fr Swamy secara 
langsung kepada kerajaan England. 

Perintah penahanan Fr Swamy dikel-
uarkan oleh pengadilan Badan 
Penyiasatan Nasional Khusus India 
setelah didakwa berdasarkan Undang-
Undang Pencegahan Tindakan 
Melanggar Hukum.

Para penyokong Fr Swamy men-
gatakan bahawa imam itu dituduh seb-
agai anti-nasionalis dan dipenjara kera-
na dia berjuang untuk penerapan 
undang-undang yang disahkan oleh par-
limen bagi warga suku dan hak-hak 
konstitusional mereka.

Pada 26 Oktober, Federasi Konferensi 
para Uskup Asia menyerukan agar 
imam itu segera dibebaskan, setelah 
sebelumnya pernyataan serupa dikeluar-
kan oleh para uskup India. — 
LiCASnews.com 

BANGKOK: Anggota parli-
men di Thailand telah men-
yatakan pilihan untuk men-
gizinkan pengguguran janin 
berusia hingga 12 minggu, 
sebuah langkah yang diten-
tang hebat oleh Gereja Kato-
lik setempat.

Pada malam 25 Januari, 
anggota parlimen mem-
berikan suara 166-7 untuk 
menyokong amendemen 
undang-undang akan mem-
bolehkan wanita perempuan  
melakukan pengguguran ja-
nin berusia hingga 12 min-
ggu dengan alasan apa pun. 

Berdasarkan amende-
men tersebut, pengguguran 
selepas 12 minggu hanya 
diperbolehkan dalam syarat 
tertentu dan jika tidak, 
pelaku akan dihukum hingga 
enam bulan penjara, atau 
denda hingga 10,000 baht 
atau kedua-duanya. 

Amendemen tersebut di-
sahkan oleh majlis rendah 
minggu lalu dan mengikuti 
keputusan Mahkamah Kon-

stitusi Februari lalu yang 
memutuskan bahawa krimi-
nalisasi aborsi tidak konsti-
tusional dan melanggar hak 
asasi manusia.

Akan tetapi gereja-gereja 
Katolik di Thailand sentiasa 
menegaskan pendirian mere-
ka yang menentang penggu-
guran. 

Fr Pairat Sriprasert, di-
rektur pastoral Konferensi 
Uskup Katolik Thailand dan 
Setiausaha Agung Caritas 
Thailand, “Hak-hak anak 
yang belum lahir juga perlu 
dipertimbangkan. Masih ada 
pilihan lain yang tersedia 
bagi wanita selain mem-
bunuh anak yang belum la-
hir.”

Beberapa kumpulan Kato-
lik di Thailand akan bertemu 
pada 28 Januari untuk men-
gadakan perbincangan terbu-
ka tentang pengguguran dan 
bagaimana mempromosikan 
semangat pro-kehidupan di 
negara itu. — LiCASnews.
com 

Kardinal England desak kerajaan 
India bebaskan paderi yang ditahan Gereja kecam keputusan 

benarkan pengguguran 
janin di Thailand 

Kitab Suci, tempat Tuhan 
bertemu manusia, ditulis 
untuk kita 



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(JANUARI)              

Penginjilan: Persaudaraan manusia —
Semoga Tuhan memberikan kia berkat 

untuk hidup dalam persaudaraan, dengan 
saudar dan saudari kita dari pelbagai 

iman, saling mendoakan sesama, terbuka 
antara satu sama lain. 

Januari 31, 2021 

RANAU: Sempena Hari Minggu 
Kateketikal 2021, Paroki St Peter 
Claver telah menyiarkan secara 
langsung di media sosial, dua seg-
men khas berkaitan perayaan Hari 
Minggu Kateketikal pada 26 dan 
27 Januari lalu.

Segmen-segmen khas itu ialah 
"Panggilan Kerohanian Katekis" 
(26 Jan) dan "Ibu Bapa Sebagai 
Katekis Utama" yang disiarkan 
pada 27 Januari. Kedua-dua seg-
men ini dikendalikan oleh Father 
Nicholas Stephen, Paderi Paroki 
Ranau dan juga Pengerusi Komiti 
Kateketikal Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu.

Sejak PKP pada bulan Mac ta-
hun lalu, Fr Nick secara konsisten 
mengendalikan segmen-segmen 
online setiap hari Isnin, Rabu dan 
Jumaat iaitu ruangan Dari Hati ke 
Hati Seorang Gembala, Ruangan 
Keluarga dan Ruangan bersama 
Kanak-kanak. 

Dalam segmen khas sempena 
Hari Minggu Kateketikal pada 
26 Januari, Fr Nick menerangkan 

bahawa perayaan Hari Minggu 
Kateketikal merupakan sebagai 
satu maklum balas kepada doku-
men yang telah dikeluarkan oleh 
Vatikan pada tahun 1935. “Tentang 
Penjagaan yang lebih baik dan pro-
mosi Pendidikan Kateketikal". 

Dalam dokumen ini, terdapat 
satu panggilan untuk Gereja di 
seluruh dunia agar tidak hanya 
mengakui kepentingan pelayanan 
pengajaran ini, tetapi juga memberi 

penghargaan kepada para katekis, 
yang melayani komuniti Kristian.

Fr Nick juga menerangkan ba-
hawa sebelum ini Hari Minggu 
Kateketikal dirayakan pada bulan 
September, namun sejak tahun 
lalu, ia mula dirayakan pada 31 
Januari 2021!

Menerangkan bahawa tema pada 
tahun ini ialah: “Komuniti Paroki: 
Ejen Iman, Harapan & Kasih”, Fr 
Nick menyeru umat agar menggu-

nakan kesempatan ini untuk men-
genal dan menghargai para Katekis 
dan Katekis Pembimbing.

Dalam segmen khas ini juga, Fr 
Nick turut menjawab beberapa per-
soalan iman daripada umat yang 
mengikuti segmen khas tersebut. 

“Kebanyakan ibu bapa hanya 
meletakkan tanggungjawab men-
didik iman di bahu Pembimbing 
Katekis. Malah, ramai Katekis 
Pembimbing yang dikritik atau di-

beri layanan acuh tidak acuh. 
Padahal para Katekis Pembimb-

ing ini adalah Frontliners dalam 
pembinaan awal iman anak-anak. 
Mereka komited melayani dan 
mengorbankan tenaga serta masa 
mereka tanpa apa-apa ganja-
ran. Oleh itu, pada Hari Minggu 
Kateketikal ini, ambillah masa un-
tuk memberikan kata-kata seman-
gat dan mendoakan para Katekis 
dan Katekis Pembimbing agar 
mereka sentiasa bersemangat me-
nyebarkan khabar sukacita Tuhan.”

Kepada para Katekis dan Katekis 
Pembimbing, Fr Nick juga me-
nyeru mereka agar memperbaharui 
komitmen dan semangat mereka 
dalam pelayanan. 

“Pada musim pandemik ini, saya 
faham, ramai yang berasa putus asa 
dan semangat melayani juga mulai 
pudar. Kita semua perlu bangkit 
semula, baca dan hayati Firman 
Tuhan dan mohon bantuan Roh 
Kudus untuk memarakkan lagi se-
mangat penginjilan kita,” kata Fr 
Nik. 

KUALA LUMPUR: Lebih dari-
pada 70,000 rakyat Malaysia telah 
menggunakan SPMflix.com. SPM-
flix.com merupakan portal pendidi-
kan PERCUMA terbesar di Ma-
laysia, di mana para pelajar belajar 
melalui video dan kuiz dalam talian 
sebagai persediaan bagi mengha-
dapi peperiksaan SPM.

Selain daripada lebih 8,700 video 
percuma yang dikemaskini dari 
masa ke semasa mengikut sukatan 
mata pelajaran terbaru KPM, SPM-
flix.com juga mengadakan Seminar 
SPM secara langsung (live) oleh 
guru-guru berpengalaman. Semi-
nar SPM ini menyediakan tips dan 
teknik menjawab soalan SPM bagi 
12 subjek serta dijalankan dalam 
Bahasa Melayu dan Bahasa Ing-
geris. 

Mengambil kira kepentingan ke-
mahiran insaniah kepada para pela-
jar Malaysia. 

Seminar SPM ini juga menye-
diakan sesi kemahiran belajar yang 
boleh membantu proses pembela-
jaran pelajar menjadi lebih efektif 
dengan kemahiran mengingat serta 
teknik peta minda.

Melalui program TanyaCikgu di 
laman SPMflix.com juga, pelajar 
boleh menghantar soalan kepada 
guru-guru SPMflix melalui aplikasi 
WhatsApp. 

BAC Education Group komited 
untuk menjayakan peralihan digi-
talisasi pendidikan melalui peng-
hasilan isi kandungan dalam talian 
secara percuma supaya akses pen-
didikan dapat diberikan kepada se-
mua. 

Malah, menurut Raja Singham, 
Pengarah Urusan BAC Education 
Group, beliau kini ingin mencari 
jalan penyelesaian kepada per-
masalahan akses pelajar luar bandar 
dan pedalaman supaya mereka juga 
dapat menggunakan laman BACf-
lix.com.

“Kami ingin fokus kepada me-
mastikan pelajar dikalangan B40 
dan kawasan pedalaman mendapat 
akses internet bagi menggunakan 
bahan-bahan pembelajaran yang 
ada di dalam BACflix.com. Pen-
didikan merupakan jalan keluar ke-
pada kemiskinan.”

“Kami ingin bekerjasama den-

gan kerajaan untuk memastikan ini 
berlaku. Setiap pelajar harus diberi-
kan peluang untuk belajar dengan 
sempurna di dalam negara ini.” 
katanya.  

Sejak ditubuhkan, SPMflix telah 
memberi manfaat kepada lebih 
70,000 orang pelajar. Seramai 
2,000 guru sekolah menengah dan 
rendah telah menghadiri bengkel 
pengajaran Blended Learning un-
tuk guru-guru di Malaysia. 

Raja Singham berpendapat kita 
seharusnya memberikan yang ter-
baik kepada anak-anak bangsa kita 
bagi memastikan kelangsungan 
pendidikan mereka terjaga dan su-
paya kemiskinan dapat dihapuskan 
melalui pendidikan.  

“Kerajaan dan syarikat teleko-
munikasi seharusnya bekerjasama 
menggembleng tenaga untuk mera-
patkan jurang digital yang semakin 
membesar di antara pelajar di ka-
wasan bandar dan luar bandar.”

“Kita haruslah memastikan se-
mua pelajar di Malaysia diberikan 
peluang dan akses kepada pendidi-
kan yang sama rata tanpa mengira 
perbezaan latar belakang sosial ma-
hupun ekonomi dan saya berharap, 
SPMflix.com mampu menjadi se-
buah platform yang berjaya mereal-
isasikan impian sistem pendidikan 
negara ini.” tambahnya lagi.

Ranau siar dua segmen khas sempena 
Hari Minggu Kateketikal 

SPMvix.com bantu 70,000 pelajar 
pada musim pandemik 

KUALA LUMPUR: AOHD ber-
terima kasih kepada semua ko-
ordinator PIHD dan umat paroki di 
bawah naungan Keuskupan Agung 
Kuala Lumpur kerana telah mem-
beri sokongan dan bantuan segera 
untuk mangsa banjir di kawasan 
Pantai Timur. 

Makanan dan sumbangan wang 
tunai diterima dari Gereja Kristus 
Cahaya, Gereja Jesus Caritas, Gere-
ja-gereja di kawasan Petaling Jaya, 
Gereja Holy Family, Gereja Visi-
tation, Gereja  St Theresa, Gereja 
Divine Mercy, Kristus Aman, per-
kumpulan-perkumpulan SSVP dan 
Liga Wanita Katolik. AOHD juga 
mengucapkan berbanyak-banyak 
terima kasih kepada semua umat 
dan kumpulan individu yang telah 
memberikan sumbangan yang besar. 

Di lokasi banjir juga terdapat su-
karelawan dari Gereja Good Shep-
herd, Holy Family dan St Joseph 
yang membantu pembungkusan 
dan mereka juga turut berada di ja-
lan raya di Pahang dan Terengganu, 
bagi mengedarkan bungkusan ma-
kanan. 

Mnurut AOHD, mereka dapat 
menghantar bantuan-bantuan terse-
but pada 10 dan 11 Jan, iaitu sebe-
lum PKP.  220 bungkusan barangan 
runcit  bersama beras dan air dihan-
tar ke Mentakab.

Pada 12 Jan, 355 bungkusan ban-

tuan dihantar ke Rompin dan ka-
wasan sekitarnya.

12 Jan, baki barangan runcit dari 
gereja-gereja  dihantar ke Rompin 
dengan menggunakan lori. Tidak 
ada masa untuk membungkusnya 
kerana menjelang PKP. Salah se-
buah lori  bergerak ke Nilai dan 
Seremban untuk mengambil lebih 
banyak barang runcit.

Di Kuantan, pada 11 Jan, 200 
bungkusan dihantar kepada mangsa 
banjir. Keesokan harinya, 450 bung-
kusan dihantar ke OA dan kampung-
kampung lain. 

11 Jan 200 bungkusan dihantar 
di kawasan banjir. Pada 12 Jan, 450 
bungkusan dihantar ke OA dan kam-
pung-kampung lain. 

50 bungkusan lagi telah dihantar 
kepada Fr Stan untuk mangsa banjir 
di Kemaman. 

Barangan runcit yang belum 
dibungkus telah dibungkus dan di-
edarkan kepada 525 keluarga lain, di 
pelbagai kampung di Pekan, Chini, 
daerah Muadzam dll.

Sukarelawan AOHD berhenti-
henti bekerja sejak minggu lalu.
Mereka juga bekerjasama dengan  
kumpulan Buddha dan evangelis 
lain dengan Orang Asli untuk men-
ghulurkan bantuan. 

Bungkusan-bungkusan bantuan 
itu merupakan barangan makanan 
bernilai lebih kurang RM120.

Banjir, AOHD bertindak 
segera beri bantuan 


