
Kasihi, lindungi Gereja 
meskipun ia mempunyai 
kelemahan
ROMA: Sri Paus Fransiskus menggal-

akkan umat Katolik untuk mencin-
tai Gereja, mengenal “kebaikan dan 

kekudusan” Gereja dan pada masa yang 
sama, turut mengenal bahawa ia “tidak kon-
sisten”, mempunyai dosa serta kesalahan. 

Pada audiensi bersama umat awam di Dewan Paul VI 
pada 16 Februari, Sri Paus berkata bahawa hanya kasih 
sayang membolehkan orang ramai “bercakap benar den-
gan sepenuhnya.”

Kasih “mendorong kita mampu untuk bercakap benar 
sepenuhnya dengan cara yang tidak memihak; ia bukan 
sahaja  mengiktiraf segala kebaikan dan kesucian yang 
ada tetapi juga mengenal yang salah.

“Pada masa kini adalah perkara biasa, kejadian setiap 
hari, untuk mengkritik gereja, yang mengkritik banyak 
ketidakkonsistenannya, yang mengatakan dosa-dosanya  
yang sebenarnya merupakan ketidakkonsistenan kita, 
dosa kita, kerana Gereja adalah umat yang selalu jatuh ke 
dalam dosa,  yang menemui belas kasihan Tuhan,” kata 
Sri Paus.

“Marilah kita bertanya kepada diri sendiri jika, dalam 
hati kita, kita mengasihi Gereja. Umat Tuhan yang sedang 
dalam perjalanan ziarah di bumi ini mempunyai banyak 
batasan tetapi dengan keinginan yang besar, terus mahu 
melayani serta mengasihi Tuhan. Sebenarnya, hanya 
kasih yang menjadikan kita mampu bercakap benar sepe-
nuhnya, dengan cara yang tidak memihak; ia bukan hanya 
mengatakan apa yang salah, tetapi juga mengenal semua 
kebaikan dan kekudusan yang ada pada Gereja. 

“Mencintai Gereja, menjaga Gereja dan berjalan bersa-
ma Gereja. Tetapi Gereja bukanlah kumpulan kecil hanya 
dekat dengan paderi dan memerintah semua orang, tidak. 
Gereja adalah berkenaan umat, semua orang. Dalam per-
jalanan ziarah kita di bumi ini, marilah kita saling men-
jaga, memperhati satu sama lain,” kata Bapa Suci.

Sto Yosef pelindung ‘harta’ Gereja paling berharga 
Sri Paus kemudiannya menyambung siri katekesisnya ten-
tang Sto Yosef, yang adalah penaung gereja sejagat. Pada 
audiensi ini, ia merupakan siri terakhir tentang bapa ang-
kat Yesus itu.

Uskup Roma itu menerangkan bahawa katekesis tentang 
Sto Yosef bertujuan melengkapkan surat apotoliknya “Pa-
tris corde” sempena ulang tahun ke-150 pengisytiharan 
Sto Yosef sebagai penaung Gereja Katolik oleh Beato Pius 
IX. Menurut Bapa Suci, gelaran itu berakar dari Injil.

“Malah, pada akhir setiap kisah di mana Yosef adalah 
protagonis, Injil mencatatkan bahawa dia membawa Bayi 
Yesus dan Maria bersamanya dan melakukan apa yang di-
perintahkan Tuhan kepadanya,” kata Sri Paus Fransiskus.

“Oleh itu, hakikat tugas Yosef  adalah untuk melindungi 
Yesus dan Maria sangat menonjol. Dia adalah penjaga 
utama mereka: ‘Sesungguhnya, Yesus dan Maria Ibu-Nya 
adalah harta yang paling berharga dalam iman kita,’ dan 
harta ini dijaga oleh Sto Yosef.”

Sri Paus menggambarkan Keluarga Suci - Yesus, Maria, 

dan Yusuf - sebagai “nukleus primordial Gereja.”
“Dan kita juga harus sentiasa bertanya kepada diri 

sendiri sama ada kita melindungi Yesus dan Maria dengan 
semua kekuatan kita, yang secara misteri diamanahkan 
kepada kita, merupakan tanggungjawab dan jagaan kita,” 
ujar Bapa Suci yang memetik dari surat apostoliknya.

“Dan di sini terdapat tanda panggilan Kristian yang san-
gat indah iaitu untuk menjaga. 'Menjaga' dalam konteks 
ini adalah untuk menjaga atau melindungi nyawa, menja-
ga perkembangan manusia, menjaga akal manusia, untuk 
menjaga hati manusia, untuk menjaga pekerjaan manusia. 

"Orang Kristian adalah — boleh kita katakan – haruslah 
seperti Sto Yosef: Dia harus menjaga dan melindungi. 
Menjadi seorang Kristian bukan sahaja untuk menerima 
iman, untuk mengaku iman, tetapi untuk menjaga serta 
melindungi kehidupan dan alam ciptaan Tuhan, nyawa 
sendiri, nyawa orang lain, kehidupan Gereja.”

Mengakhiri katekesisnya, Sri Paus Fransiskus mengge-
sa umat Katolik untuk berpaling kepada santo pada masa 
yang paling sukar. “Lebih-lebih lagi, ketika kesilapan kita 
menjadi skandal, marilah kita meminta Sto Yosef memberi 

kita keberanian untuk bercakap benar, meminta pengam-
punan, dan dengan rendah hati, bermula semula,” katanya.

“Ketika terdapat penganiayaan menghalang Injil untuk 
diwartakan, marilah kita meminta Sto Yosef kekuatan dan 
kesabaran untuk menanggung penganiayaan itu dan pen-
deritaan demi Injil. 

Ketika sumber material dan manusia adalah terhad dan 
membuat kita mengalami kemiskinan, terutamanya apa-
bila kita dipanggil untuk melayani kepada mereka yang 
lemah, terabaik, anak-anak yatim, orang sakit, orang yang 
ditolak oleh masyarakat, marilah kita berdoa kepada Sto 
Yosef,  untuk menjadi Penyedia bagi kita.”

“Memohon bantuan doa daripada Sto Yosef,” kata Sri 
Paus, “Juga merupakan sumber penghiburan bagi orang-
orang miskin, yang tidak berdaya serta dorongan bagi 
mereka yang melayani orang-orang yang memerlukan. 
Berapa ramai orang kudus telah berharap kepadanya! 
Begitu ramai orang dalam sejarah gereja, setelah memo-
hon bantuan daripada Sto Yosef, mampu menjadi seorang 
pelindung, seorang penjaga, seorang bapa!” kata Sri Paus.  
Agensi 
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Seperti ada tertulis: “Manusia pertama, Adam menjadi 
makhluk yang hidup,” tetapi Adam yang akhir  men-
jadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula 
datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah; 
kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia 
pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, 
manusia kedua berasal dari syurga.

1 Korintus 45-47
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Bapa Suci Fransiskus menyapa seorang bapa dan anak semasa audiensi bersama umat awam baru-baru ini di 
Vatikan. Gambar: Media Vatikan. 



Konsep kesucian yang dipandang 
remeh pada masa sekarang

Konsep kesucian telah diabaikan 
lebih-lebih lagi pada masa-

masa sukar.
Beberapa tahun yang lalu, saya 

telah dijemput untuk menyampai-
kan sesi kepada sekumpulan pelajar 
di sebuah universiti Katolik. Jem-
putan itu turut membuat permintaan 
dan harus ditunaikan. 

Saya harus bercakap mengenai 
kesucian, tetapi idealnya, saya harus 
mengelak daripada menggunakan 
perkataan itu. Dekan Teologi, yang 
telah menjemput saya, telah menilai 
keadaan seperti ini: mungkin lebih 
daripada segala-galanya, para 
pelajar memerlukan cabaran untuk 
kesucian, tetapi mereka tidak mem-
punyai konsep yang baik tentang 
kesucian sehingga jika kita menye-
butnya sebagai tajuk utama,  sangat 
sedikit pelajar yang akan datang. 

Jangkaannya memang tepat: 
kesucian perlu dalam kehidupan 
mereka dan keengganan mereka 
untuk membincangkan perkataan 
itu. Ini juga sebuah hakikat dalam 
budaya kita.

Bagi kebanyakan orang hari ini, 
perkataan kesucian mempunyai 
konotasi negatif. Di luar lingkun-
gan gereja terpilih yang sentiasa 
mengecil, perkataan kesucian me-
nyebabkan penggera negatif. 

Dalam dunia kita yang sangat 
sekular dan canggih, sebahagian be-
sar kesucian dikait rapat dengan ke-
naifan, sifat malu seksual, dikaitkan 
dengan fundamentalisme agama, 
penekanan berlebihan pada kesu-

cian seksual yang tidak sihat, dikait-
kan dengan kurang moden,dengan 
sesuatu yang mungkin lebih masuk 
dan ketinggalan zaman. 

Lazimnya, konsep kesucian di-
anggap remeh, diejek, malah oleh 
sesetengah kalangan agama. Sangat 
sedikit orang pada hari ini berani 
bercakap tentang menghindari seks 
sebelum perkahwinan atau tentang 
kesucian sebagai kemuliaan keba-
jikan.

Apa yang ada di sebalik ini? 
Mengapa ia dipandang negatif dan 
bersikap negatif terhadap perkataan 
kesucian?

Sebahagiannya berpunca dari-
pada beberapa persepsi popular. 
Kesucian sering dilihat sebagai ber-
landaskan fundamentalisme agama, 
di mana budaya kita hari ini sama 
ada menghinanya atau mengudus-
kannya (Kesucian untuk Yesus).

Selain itu, sikap tentang kesucian 
dilihat sebagai hasil daripada pene-
kanan berat sebelah gereja yang 
telah lama wujud pada keperawa-
nan dan selibat serta kegagalannya 
dalam mempertahankan kerohanian 
seks yang sihat dan teguh. Den-
gan adanya persepsi negatif, sukar 
untuk berhujah kecuali dalam hal 
menerangkan sebab musnahnya 
konsep kesucian dalam budaya kita. 

Diakui, katekesis kita tentang 
kesucian adalah sebahagian dari-
pada masalah. Pada pendapat saya, 
sebilangan besar orang bersikap 
negatif terhadap tanggapan itu dis-
ebabkan cara bagaimana konsep itu 

telah disampaikan kepada mereka. 
Gereja-gereja dan guru-guru moral 
kita perlu mengambil kira beberapa 
kesalahan dan mengakui bahawa 
terlalu kerap konsep kesucian telah 
dikemukakan - walau bagaimana-
pun secara tidak sengaja — sebagai 
kenaifan, penindasan, dan sebagai 
terlalu menekankan kesucian sek-
sual.

Terdapat persamaan di sini den-
gan cara ateisme menemui asasnya. 
Sama seperti ateisme yang menjadi 
parasit dalam kekudusan agama, 
yang membawa banyak pengaruh 
negatif serta ‘memakan’ ajaran-aja-
ran agama yang baik. 

Walau bagaimanapun, sikap 
negatif budaya kita terhadap ke-
sucian menyebabkan pengisian 
katekesis yang kurang sihat. Siapa 
yang bersalah? Kecanggihan adalah 
salah sebagai satu kebajikan yang 
mempengaruhi tanggapan negatif 
tersebut. 

Ringkasnya, budaya kita meng-
hargai kecanggihan peribadi se-
cara berlebih-lebihan. Dan apabila 
kecanggihan atau kemodenan ini 
sangat dihargai, dengan mudah, ke-
sucian direndahkan atau dikaitkan 
dengan kenaifan dan kejahilan.

Benarkan? Adakah kesucian itu 
naif, suatu kejahilan? Pada akhirn-
ya, adakah tanggapan tentang kesu-
cian adalah penindasan seksual, rasa 
malu yang tidak sihat, penekanan 
yang berlebihan terhadap kesucian 
seksual, fundamentalisme agama, 
pra-kecanggihan yang menyedi-
hkan? Diakui, itu kadang-kadang 
boleh berlaku. Walau bagaimana-
pun, inilah kes untuk kesucian.

Pada 2013, Donna Freitas, pen-
garang beberapa buku mengenai 
seksualiti dan memberi persetujuan, 
menerbitkan kajian bertajuk, The 
End of Sex: How Hookup Culture 
is Leaving a Generation Unhappy, 
Sexually Unfulfilled, and Confused 
about Intimacy. 

Tajuk itu adalah buku itu adalah 
dalam kapsyen. Tiada mana-mana 
dalam buku itu (maka beliau telah 
dikritik secara tidak adil oleh be-
berapa kumpulan gereja) dia per-
nah mengatakan bahawa apa yang 
berlaku dalam budaya kita hari ini 
dari segi seks tanpa jiwa adalah 
salah atau berdosa. Dia tidak terlalu 
terperinci tetapi menyatakan akibat-
akibat kerana tidak mengenakan 
kesucian, antaranya: ketidakba-
hagiaan, kekeliruan, kemurungan 
seksual.

Generasi  sebelumnya, seorang 
ahli akademik terkenal Allan 
Bloom, menulis dari perspektif 
sekular, membuat kesimpulan yang 
sama. Beliau melihat para pelajar- 
nya yang  muda, sangat canggih dan 
cemerlang tetapi kemodenan yang 
mereka banggakan tidak terkawal 
(yang dia sebut sebagai "ketiadaan 
kesucian dalam hidup mereka") lalu 
mempunyai kesan ini dalam ke-
hidupan mereka: ia meninggalkan 
mereka “pincang secara erotik”. 

Oleh itu, saya berpendapat baha-
wa kesucian memerlukan pandan-
gan lain dari budaya kita. Ada tahap 
naif pertama (kekanak-kanakan) 
dan ada tahap naif kedua (keanak-
anakan). Ada hubungan seks dan 
ada jiwa-seks. Ada fundamental-
isme agama dan ada kebijaksanaan 
wahyu ilahi. Memang wujud pene-
kanan yang berlebihan pada kesu-
cian seksual dan terdapat rasa tidak 
hormat yang tidak berperikema-
nusiaan terhadap orang lain (yang 
dipertahankan oleh #Me Too). 

Terdapat kegelisahan dan keleti-
han tertentu dalam kecanggihan 
ultra yang percaya semua pantang 
larang mungkin dilanggar, dan ada 
kemeriahan dan kegembiraan yang 
dirasai dalam mengekalkan kasut 
anda sebelum semak yang terbakar. 
Perhatikan, dalam setiap dualisme 
ini, kesucian berbicara untuk jiwa, 
untuk kebijaksanaan, untuk peng-
hormatan, dan untuk kebahagiaan. 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2022@Fr Ron Rolheiser

Adakah kita mengetahui bahawa 
“pekerjaan” kita di dunia ini 

adalah mengasihi Tuhan? Mungkin 
ada yang bertanya: mengapa kita 
mesti mengasihi Tuhan? Jawabnya 
adalah kerana kita menemui kebaha-
giaan kita di dalam kasih kepada 
Tuhan, dan tidak akan menemuinya 
dalam hal-hal lain. Maka kalau kita 
ingin mendapat penghiburan dan 
kekuatan di dalam hidup ini, kita 
harus kembali kepada Tuhan, kita 
harus mengasihi Tuhan.

Cubalah kita cari orang yang keli-
hatan orang paling berbahagia di 
dunia: apakah dia mengasihi Tuhan? 
Jika tidak mengasihi Tuhan, maka 
orang itu tidak sungguh-sungguh 
berbahagia. Itulah sebabnya ramai  di 
antara orang-orang yang demikian 
kemudian sanggup melakukan hal-
hal yang tragis dalam hidup mereka. 
Sedangkan sebaliknya, jika kita men-
emukan seseorang yang kelihatan 
tidak bahagia di mata dunia, namun 
jika dia mengasihi Tuhan, maka tern-
yata dia adalah orang yang paling 
bahagia.

Maka berdoalah memohon agar 
Tuhan membuka mata hati kita agar 
kita dapat mencari kebahagiaan iaitu 
di dalam Tuhan sendiri. 

Di dalam Injil Lukas 10, sebagai 
peneguhan tentang kasih kepada 
Tuhan, Yesus menjelaskan perump-
amaan Orang Samaria yang baik 

hati, yang menjelaskan siapakah 
sebenarnya "sesama" kita dan 
bagaimana sesungguhnya kita harus 
mengasihinya, meskipun orang itu 
adalah musuh kita. 

St. Augustinus (De verbis Domini 
sermones, 37), seperti juga para 
Bapa Gereja yang lain, mengidentifi-
kasikan orang Samaria itu sebagai 
Yesus dan orang yang dirompak itu 
sebagai Adam yang mewakili kita 
semua manusia yang berdosa. 

Kerana belas kasihan-Nya, Kristus 
datang ke dunia, untuk menyembuh-
kan luka-luka manusia akibat dosa 
(Yes 53:4, Mat 8:17, 1 Pet 2:24, 1 
Yoh 3:5). Yesus sesungguhnya san-
gat berbelas kasihan kepada manusia 
yang menderita (lih. Mat 9: 36, Mrk 
1:41, Luk 7:13). 

Rasul Yohanes mengatakan, 
“Dalam hal inilah kasih Tuhan diny-
atakan di tengah-tengah kita, iaitu 
bahawa Tuhan telah mengutus Anak-
Nya yang tunggal ke dalam dunia, 
supaya kita hidup oleh-Nya. Inilah 
kasih itu: Bukan kita yang telah men-
gasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah 
mengasihi kita dan yang telah men-
gutus Anak-Nya sebagai pendamaian 
bagi dosa-dosa kita. Saudara-
saudaraku yang kekasih, jikalau 
Tuhan sedemikian mengasihi kita, 
maka haruslah kita juga saling men-
gasihi.” (1 Yoh 4: 9-11)

Maka di sini kita mengetahui 

bahawa “sesama” kita adalah siapap-
un juga, tanpa pembezaan dari suku 
apa atau agama apa, yang memerlu-
kan bantuan kita. 

Dan kasih ini bukan terlihat dari 
bagaimana kita mengasihinya, seper-
ti merasa kasihan, atau mempunyai 
perasaan simpati; tetapi kita harus 
berani melakukan sesuatu yang 
nyata, iaitu untuk melayani mereka, 
membantu meringankan beban 
mereka yang memerlukan bantuan.

Jadi kita umat beriman harus 
mempunyai kasih yang semacam ini, 
yang peduli kepada keperluan orang 
lain, terutama jika kita sudah 
diberkati oleh Tuhan. 

Perbuatan kasih secara rohani 
yang dapat kita lakukan kepada sesa-
ma kita yang memerlukan ialah: 
membantu mereka kepada perto-
batan, untuk mengajar mereka yang 
tidak tahu mengenal ajaran Tuhan, 
untuk membantu menguatkan mere-
ka yang ragu-ragu, untuk menghibur 
mereka yang berduka, untuk meneri-
ma kesalahan/kekurangan orang lain 
dengan sabar, untuk mengampuni 
kesalahan, dan untuk mendoakan 
mereka yang masih hidup mahupun 
yang sudah meninggal. 

Sedangkan tujuh perbuatan kasih 
secara jasmani adalah: memberi 
makan mereka yang kelaparan, 
memberi minum untuk mereka yang 
haus, memberikan pakaian kepada 

mereka yang telanjang, memberikan 
tumpangan tempat tinggal kepada 
mereka yang tidak punya rumah, 
mengunjungi mereka yang sakit, 
mengunjungi mereka yang ada di 
dalam penjara, dan menguburkan 
orang yang meninggal dunia. 

Di antara perbuatan kasih yang 
menyangkut rohani dan jasmani ini, 
tentu yang rohani mempunyai tem-
pat yang lebih utama, tetapi jasmani 
juga tidak kurang pentingnya. 

Sebab perbuatan kasih yang men-
yangkut rohani ini berkaitan dengan 
membawa seseorang kepada kese-
lamatan.

Kita mengetahui bahawa Yesus 
menggenapi atau menuruti perintah 
mengasihi ini sampai pada kesem-
purnaannya, iaitu menyerahkan 
nyawa-Nya bahkan kepada para 
musuh-Nya,  dengan wafat  di salib 
demi menyelamatkan semua manu-
sia yang hidup dalam dosa, kerana 
dosa memisahkan manusia dengan 
Tuhan. 

Dengan perkataan lain, dosa men-
jadikan manusia sebagai ‘musuh’ 

Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya 
kepada jemaat di Roma menyatakan, 
"Kerana  waktu kita masih lemah, 
Kristus telah mati untuk kita orang-
orang durhaka pada waktu yang 
ditentukan oleh Tuhan. …Akan teta-
pi Tuhan menunjukkan kasih-Nya 
kepada kita, ketika kita masih berdo-
sa….Sebab jikalau kita, ketika masih 
seteru, diperdamaikan dengan Tuhan 
oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih 
kita, yang sekarang telah diper-
damaikan, pasti akan diselamatkan 
oleh hidup-Nya! (Rom 5:6-10).

 Sebab Yesus telah mati disalib 
bukan hanya demi sahabat-sahabat-
Nya tetapi juga untuk semua orang, 
termasuk mereka yang telah mem-
benci Dia dan menyalibkan-Nya.

 Teladan Kristus ini seharusnya 
mengajar kita, walaupun kita pasti 
harus berjuang untuk sungguh dapat 
melaksanakannya. 

Semoga Tuhan menuntun kita ber-
tumbuh dalam kasih, dan dengan 
demikian kita dibentuk-Nya untuk 
menjadi semakin serupa dengan-
Nya. — santapan rohani 

HARI MINGGU BIASA KE TUJUH (C)
1 SAMUEL 26: 2. 7-9. 12-13. 22-23;

1 KORintus 15: 45-49.
INJIL LUKAS 6: 27-38

Apakah kita mengasihi dengan segenap kekuatan hati kita?
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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
Email: 

liza@herald.com.my 

Tanya
Jawab Apakah perlunya dibaptis kalau kerana dengan iman 

seseorang sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan 
(Gal 3:26)? Bukankah iman itulah yang memberikan 
kebenaran kepada kita dan menyelamatkan (Gal 5:5-
6)? Mengapa perlu dibaptis? — Anastasia 

Jawaban: Pertama, memang benar bahawa menurut 
Rasul Paulus, manusia didamaikan dengan Tuhan kerana 
iman. Tetapi, manusia mengenakan Kristus kerana pem-
baptisan (Gal 3:27). Paulus tidak mempertentangkan anta-
ra iman dan pembaptisan, tetapi mahu menekankan pent-
ingnya partisipasi peribadi masing-masing melalui iman. 
Dengan kata lain, Paulus mahu mengatakan, bukan ritus 
itu melulu yang menyelamatkan tetapi iman peribadi itu-
lah yang memainkan peranan.

Kedua, sesuai dengan kudrat manusia yang adalah 
makhluk korporal (jasmani), lahiriah, dan kelihatan, 
penerimaan Sakramen Baptis menjadi sarana perwujudan 
lahiriah dari apa yang sudah diimani. Sakramen Baptis 
mengungkapkan dan mengkonkritkan pertobatan batiniah 
orang yang dibaptis sekaligus merupakan ungkapan tinda-
kan iman manusia yang bersifat korporal dan kelihatan. 

Menerima Sakramen Baptis adalah sebuah pernyataan 
secara kelihatan, publik, dan definitif bahawa seseorang 
menjadi milik Kristus. Inilah dimensi tanda dari 
Sakramen Baptis. Pembaptisan juga menjadi sarana 
menyempurnakan rahmat persatuan dengan Yesus 
Kristus. Menyempurnakan persatuan dengan Yesus 
Kristus bukanlah sesuatu yang mana suka, tetapi suatu 
yang perlu dan merupakan tuntutan keperluan dari persat-
uan batiniah  dengan Yesus Kristus itu sendiri.

Ketiga, perlunya Sakramen Baptis juga menjadi nyata 
kerana melalui Baptis kita disatukan secara nyata dengan 
Yesus Kristus. Persatuan ini mencakup juga persatuan 
dengan tugas misi keselamatan-Nya di dunia melalui 
Tubuh Mistik-Nya, Gereja. Maka, dengan dibaptis kita 
diikutsertakan secara aktif dalam misi-Nya di dunia ini. 
Dengan kata lain, keputusan untuk menerima Sakramen 
Baptis bererti kemahuan untuk ikut meluaskan karya kes-
elamatan itu untuk orang-orang lain. Inilah erti misionari 
dari pembaptisan. Dengan demikian, pembaptisan dengan 
air (Sakramen Baptis) memurnikan dan menyatukan kita 
secara lebih erat dengan seluruh peribadi Yesus Kristus 
dibandingkan dengan persatuan yang terjadi hanya 
melalui iman.

Keempat, persatuan secara nyata dengan Yesus Kristus 
inilah yang ditandakan dengan meterai Baptis, iaitu tanda 
rohani yang tak dapat hilang (kekal) bahawa kita sudah 
menjadi milik Kristus. Meterai Baptis tidak diberikan 
melalui iman, tetapi hanya melalui penerimaan Sakramen 
Baptis. Meterai ini adalah sebuah tanda. Sebagai tanda, 
meterai itu hanya akan bererti kalau kelihatan dan mem-
punyai erti bagi orang lain. Maka, keputusan untuk 
menerima Sakramen Baptis bererti keputusan untuk mahu 
menjadi tanda dan sarana rahmat keselamatan untuk 
orang lain bersama dengan Tubuh Mistik-Nya, Gereja.

Soalan II: Di mana kita dapat menemui ayat Kitab Suci 
yang menyatakan Yesus membuat Sakramen 
Pengakuan Dosa?  — Stefania 

Sakramen Pengakuan Dosa juga dikenal dengan beberapa 

nama lain, misalnya Sakramen Tobat, Sakramen 
Pengampunan, dan Sakramen Rekonsiliasi. 
Sakramen Pengampunan ini menghadirkan kembali 
peribadi Yesus Kristus yang berkeliling dan memberikan 
pengampunan kepada orang-orang yang datang kepada-
Nya (Luk 7:48, Mat 9:2). Yesus bukan datang untuk 
memanggil orang benar, melainkan orang berdosa (Mat 
9:13). Yesus sedar bahawa Dia mempunyai kuasa untuk 
mengampuni dosa (Mrk 2:9-10). Yesus mencintai pendo-
sa yang bertobat dan memberikan pengampunan (Luk 
23:43) tetapi Dia tetap mengecam dosa. Berhadapan den-
gan wanita yang tertangkap basah berzina, Yesus mem-
berikan pengampunan dosa, tetapi mengingatkan agar 
tidak jatuh ke dalam dosa lagi (Yoh 8:10-11).

Yesus inilah yang mengutus para murid-Nya untuk 
menyeru pertobatan (Mrk 6:13; Luk 10:9) dan memberi-
kan pengampunan dosa (Mat 18:18; Yoh 20:23). Jadi, 
Yesus menghendaki agar kuasa mengampuni yang dimil-
iki-Nya dilanjutkan oleh Gereja. Katekismus menyatakan, 
“Berkat otoritas ilahi-Nya, Dia memberi kuasa ini kepada 
manusia, supaya mereka pun melaksanakannya atas 
nama-Nya”(KGK 1441). 

Kristus menghendaki bahawa Gereja menjadi tanda 
dan alat pengampunan dan pendamaian. Secara khusus 
pelayanan pendamaian ini dipercayakan kepada jabatan 
apostolik. Kerana itu, Paulus menyerukan agar kita mahu 
didamaikan dengan Tuhan melalui pelayanan ini (2 Kor 
5: 18.20) (KGK 1442). Misi pengampunan Yesus Kristus 
inilah yang dihadirkan kembali melalui Sakramen 
Rekonsiliasi atau Pengampunan. —  Fr Dr Petrus Maria 
Handoko CM, hidupkatolik.com

Jika sudah ada iman, apa perlunya pembaptisan?

Misa Votif di Keuskupan Agung Kuching 
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KUALA LUMPUR: Pada 5 Feb-
ruari 2022 yang lalu, pemimpin 
bagi badan pelayanan dan KED 
(Komuniti Eklesia Dasar) paroki 
telah merayakan Misa Kudus ber-
sama paderi paroki baharu St An-
thony, Pudu, Fr. Dr. Clarence De-
vadass dan Fr. Eugene Benedict. 

Misa Kudus tersebut telah di-
hadiri seramai 80 orang pemimpin. 
Dalam homilinya, Fr Clarence 
mengatakan apabila berlaku per-
tukaran paderi, umat akan mula 
berasa cemas dan memikirkan 
tentang karekter dan cara paderi 
yang baharu itu. 

Umat juga mungkin mem-

bandingkan paderi baharu 
dengan paderi sebelumnya. 
Bacaan Injil dalam Misa pada hari 
itu berkaitan dengan pesan yang 
disampaikan oleh Fr. Clarence, 
di mana Yesus mengajak murid-
murid-Nya untuk pergi ke tempat 
yang sunyi dan beristirahat. 

"Ini adalah pesan bagi semua 
pemimpin yang hadir ke Misa 
pada hari itu untuk merenung 
kembali apakah yang Tuhan mahu 
kita lakukan sebagai seorang pe-
layan."

Tambahnya, pelayanan yang 
dilakukan bukan untuk memen-
uhi kehendak koordinator, paderi 

atau uskup, tetapi adalah untuk 
kehendak Tuhan. 

Oleh itu, sebagai seorang pe-
layan gereja, perlulah merenung-
kan hal ini dan berdoa agar dapat 

mengetahui kehendakNya. 
Pada akhir homilinya, Fr. Clar-

ence menyeru para pemimpin 
badan pelayanan dan KED agar 
memberi pelayanan kasih ke-

pada umat yang datang ke paroki 
ini agar apabila  mereka pulang, 
mereka dapat memuji-muji Tuhan 
dan menyebarkan Berita Baik di 
mana sahaja mereka pergi. 

KUCHING: Misa Votif atau Misa 
Merah untuk memohon bimbin-
gan Roh Kudus bagi komuniti 
pengamal undang-undang telah 
dirayakan di Keuskupan Agung 
Kuching sejak 2015. Para peguam 
Katolik dapat berkumpul secara 
fizikal pada tahun ini  selepas ter-
lepas perayaan tahun lalu kerana 
pandemik coronavirus. 

Misa yang diadakan di Katedral 
St Joseph pada 12 Februari telah 
dipimpin oleh Uskup Agung Si-
mon Poh. Beliau dibantu oleh Fr 
Galvin Ngumbang dan Fr Mark 
Bonchol. 

Dalam mengalu-alukan para 
peguam,  Uskup Agung Simon 
berkata: “Misa Merah menawar-
kan komuniti pengamal undang-
undang untuk merenungkan 
kuasa dan tanggungjawab yang 
diberikan Tuhan kepada mereka 
dan untuk menegakkan keadilan 
bagi mereka yang memerlukan.”

Uskup Agung menyeru para pe-

guam untuk “memohon karunia 
Roh Kudus, khususnya untuk ke-
bijaksanaan, pemahaman, nasihat 
dan ketabahan bagi semua pem-
impin agama kita dan ahli profe-
sion undang-undang… hakim, 
peguam, profesor di sekolah 
undang-undang, pelajar undang-

undang, dan pegawai kerajaan.”
Prelatus itu menyampaikan re-

nungan berdasarkan pembacaan 
dari 1 Raja-raja tentang penyalah-
gunaan kuasa. Katanya, “Apa 
yang boleh dilakukan oleh komu-
niti agama dan undang-undang 
dalam hal penyelewengan kuasa? 

Apa yang Firman Tuhan beritahu 
kita?” 

Uskup Agung Simon menasi-
hati, “Terimalah apa sahaja yang 
kita miliki sebagai anugerah dari-
pada Tuhan, termasuk hati, jiwa, 
fikiran dan kekuatan kita. Lihat 
betapa banyaknya perkara baik 

yang kita miliki di bumi sebagai 
rahmat untuk dikongsi. Elak-
kan cita-cita mementingkan diri 
sendiri dan ketakutan yang tidak 
sihat. Jujurlah dan akui kegaga-
lan kita dan belajar dari kesilapan 
itu, bukannya menyalahkan orang 
lain. 

Prelatus itu berkata orang Kris-
tian harus sentiasa bersyukur dan 
melakukan sesuatu berdasarkan 
belas kasihan dan kasih sayang, 
pada masa yang sama, berkongsi 
masa, bakat dan harta kita den-
gan murah hati, supaya kita boleh 
memperoleh kehidupan kekal.

Uskup Agung Simon mengakh-
iri Misa Merah dengan menyam-
paikan nasihat dari Nabi Mikha 
6:8, “Telah diberitahukan kepad-
amu apa yang baik. Dan apa yang 
dituntut TUHAN dari padamu: 
selain berlaku adil, mencintai ke-
setiaan, dan hidup dengan rendah 
hati di hadapan Tuhanmu.” — 
sumber Today's Catholic 

Badan Pelayanan, KED raya Misa bersama paderi 
paroki baharu 
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Apa khabar? Semoga adik-adik 
sentiasa sihat dan dilindungi dari 
jangkitan Covid-19. 
Pembacaan Injil pada hari Minggu 

ini ialah mengenai kasih iaitu Yesus 
memberikan kita perintah terulung 
iaitu “Kasihilah sesama”. 
Mungkin mudah bagi kita untuk 

mengasihi ahli keluarga dan orang-
orang yang menyayangi kita, tetapi 
bagaimana mengasihi mereka yang 
membenci kita?      
Dan mengapa kita harus mengasi-

hi? 
Yesus meminta kita untuk men-

gasihi kerana kasih itu adalah sifat 
Tuhan. Bagi rakan-rakan atau ahli 
keluarga yang suka menyakiti hati 

adik-adik, auntie faham jika adik-
adik sukar memaafkan mereka. 
Tetapi ingatlah bahawa mereka 
juga adalah anak-anak Tuhan. 
Mintalah bantuan Roh Kudus, agar 

adik-adik dapat menunjukkan si-
kap baik dan memaafkan terhadap 
mereka. 
Memang benar, semua orang pun 

boleh mengasihi tetapi bagi adik-

adik yang beriman akan Yesus, 
mengasihi sesama akan mendapat 
ganjaran besar di syurga. 
Adik-adik, kita diseru bukan sa-

haja mengasihi sesama manusia 
tetapi mengasihi alam sekitar dan 
menjaga alam ciptaan Tuhan dengan 
sebaik-baiknya!

Auntie Melly 

Cari perkataan 
tersembunyi 

KASIHILAH
BERKAT

BERDOALAH

MEMINTA
MENGASIHI

JASA
BAIK

BERHARAP
MURAH HATI
AMPUNILAH 

Tetapi kamu, 

________ 

musuhmu dan 

berbuatlah 

________ kepada 

mereka dan 

pinjamkan 

dengan tidak  

_____________ 

b a l a s a n ,  m a k a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  a k a n  
____________ dan kamu akan menjadi  
___________ Tuhan  .... (Lukas 6: 35)

Tulis jawaban yang betul bagi petikan Injil di bawah. 
Rujuk Lukas 6:35 untuk mendapatkan jawaban yang betul. 

Annie dan Lily telah bertengkar akibat 
salah faham. Bantu mereka mencari 
jalan untuk berdamai semula. 

Cari LAPAN perbezaan pada gambar ini. 



Internet, memerdekakan 

atau menjajah OMK?
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BUNDU TUHAN: Selepas setahun 
tidak dapat mengadakan perhimpu-
nan fizikal, seminar panggilan untuk 
menjadi paderi keuskupan baru-baru 
ini, telah menarik 57 orang peserta dari 
tiga keuskupan di Sabah. 

Diadakan pada 21-23 Jan di Pusat 
Retret Bundu Tuhan, seminar fizikal 
ini mempunyai kelebihan berbanding 
seminar yang diadakan dalam talian 
pada tahun lepas. 

Seminar dimulakan dengan Misa Ku-
dus yang dipimpin oleh Uskup Agung 
John Wong. Dalam homilinya, beliau 
memetik Injil dari Markus 3:13-19 
adalah relevan untuk tujuan seminar. 
Seperti murid-murid Yesus Kristus di-
panggil untuk belajar daripada-Nya, 
Uskup Agung berharap para peserta 
dapat memanfaatkan seminar itu  un-
tuk mendengar dan menyahut panggi-
lan Yesus.

Selepas Misa, semua yang hadir 
mengucapkan tahniah kepada Uskup 
Agung di atas ulang tahun pentah-
bisan imamatnya yang ke-23.

Antara pengisian seminar itu, Fr Mat-
theus Luta, Rektor Rumah Pembentu-
kan Tahun Inisiasi berkongsi perjala-
nan imamat beliau manakala Fr David 
Gasikol, Direktur Panggilan Keusku-
pan Keningau berkongsi pengalaman-
nya sebagai paderi keuskupan.

Selain sesi perkongsian, para pe-
serta juga mengikuti sesi Soal Jawab, 
perkongsian dalam kumpulan, temu 
bual individu, dan Adorasi dengan 
Taize. 

Seminar ini diakhiri dengan Misa 
Kudus penutup, diikuti pengumuman 
calon aspiran yang dipilih untuk 2022 
oleh Fr Isidore Gilbert, Direktor Pusat 
Pembentukan Aspiran.

Mereka adalah: Fred Faresley 

Kamarudin dan Rayner Raphael dari 
St John Tuaran; Anderian Alexander 
dan Cyril Mozes Matingal dari St Mi-
chael Penampang); Alexisuis Francis 
(St Joseph Papar); Coenelius Patrick, 
Clive Leo Singki, Jackelson Jerome Jim-

my dan Friendey Sukor  dari Katedral 
St Francis Xavier, Keningau; Uldrique 
Mark, Cornelius Justin dan Canddy 
Yangun dari St Theresa Tambunan 
serta Valerian Victor (Holy Spirit Sook). 
—CS 

Seminar Panggilan tarik 57 pemuda 

Pada masa ini, Internet mampu men-
jadi pedang bermata dua bagi Orang 

Muda Katolik. Realiti ini tidak dapat dia-
baikan begitu sahaja lebih-lebih lagi ke-
munculan dan peningkatan kesan negatif 
gara-gara Internet.

Ada sebilangan ibu bapa dan para 
guru yang mengamati pola perilaku anak 
mereka mengatakan Internet bukan 
menjadi perkara yang serius dari mata 
kasar. 

Namun ketika hasil ujian sekolah ke-
luar, ramai yang tidak percaya hasil 
keputusan sekolah anak yang kurang 
memuaskan. 

Hal ini juga menjadi perhatian besar 
bagi Gereja terhadap Orang Muda Ka-
tolik. Tidak hanya melihat ketagihan 
pada Internet di kalangan OMK tetapi 
juga pengaruh psikologi yang semakin 
egosentris dan memenjarakan semangat 
mereka sebagai kaum muda. 

Internet mendorong kreativiti di 
kalangan kaum muda di media sosial. 
Namun pada realitinya, kaum muda yang 
aktif di media sosial tidak seaktif dalam 
interaksi sosial. 

Akses Internet berlebihan, me-
nyebabkan perilaku ketagihan para 
OMK. Ini terjadi secara nyata dalam 
perilaku kaum muda kita semasa Misa. 

Sebelum Misa, OMK lebih banyak me-
mandang gadget masing-masing daripa-
da mempersiapkan hati untuk mengikuti 
Misa.

Selain perkembangan dan gaya hidup 
yang meningkat, OMK juga berhadapan  
permasalahan baharu di dunia maya. 
Muncul laman-laman sesawang hate 
speech yang menghina agama atau kum-
pulan etnik minoriti.

Pornografi dan keganasan juga semak-

in marak mengotori aktiviti sosial di du-
nia maya. Bahkan sikap egosentris dan 
anti-kritik muncul dalam rupa blocking 
account jika terjadi perbedaan penda-
pat. 

Ajaran Pastoral mengenai Sarana Ko-
munikasi Sosial Communio et Progressio 
dalam Ensiklik Miranda Prorsus dari Sri 
Paus Pius XIII tahun 1957 mengatakan 
bahawa Gereja memandang sarana-sa-
rana ini sebagai anugerah-anugerah Tu-

han sesuai penyelenggaraan Ilahi. 
Justeru, Internet harus dimanfaat-

kan untuk menyatukan ikatan persau-
daraan.

Usaha Mencegah
Maka dari itu, para OMK hendakn-
ya bijak dan menyedari penggunaan 
gadget dengan bebas dan bertanggung 
jawab.  Kerana idealnya, teknologi dic-
ipta untuk membantu manusia bukan 
merosakkannya. Teknologi harusnya 
memanusiakan manusia bukan meng-
hilangkan sisi kemanusiaan.

Kerana adanya kesan buruk In-
ternet yang perlu diantisipasi OMK, 
maka dari itu OMK harus mengetahui 
bagaimana usaha mencegah terhadap 
kesan-kesan buruk yang berpotensi 
mengganggu kehidupan mereka.

Pengendalian diri menjadi kunci uta-
ma untuk hidup bijak dalam menggu-
nakan Internet. 

OMK harus mulai membiasakan un-
tuk membatasi diri dengan kembali 
kepada fungsi awal. 

Sebab pada mulanya manusia ada-
lah pemegang kendali, bukan objek 
yang dikendalikan oleh teknologi.                       
— Fr Fransesco Agnes Ranubaya, 
HidupKatolik.com 



Pada masa tua mereka masih berbuah 
KOTA VATIKAN: Vatikan men-
gumumkan bahawa Sri Paus Fran-
siskus telah memilih tema untuk 
Hari Sedunia untuk Datuk Nenek 
dan Warga Emas kali kedua. 

Dikasteri untuk Awam, Ke-
luarga dan Hidup mengumumkan 
pada 15 Februari bahawa hari Da-
tuk, Nenek dan Warga Emas yang 
akan disambut pada 24 Julai, akan 
menjadi peluang untuk merenung 
ayat 15 dari Mazmur 92: “Pada 
masa tua mereka masih berbuah.”

Tema itu bermatlamat untuk 
menekankan bahawa Datuk, 
Nenek dan Warga Tua adalah 
amat bernilai serta hadiah untuk 
masyarakat dan komuniti ger-
ejawi. 

“Tema ini juga merupakan 
ajakan bagi semua untuk meng-
hargai Datuk, Nenek dan Warga 

Tua yang terlalu kerap diketepi-
kan dalam keluarga, masyarakat 
awam dan Gereja.

Pengalaman hidup dan ke-
percayaan mereka boleh meny-
umbang  kepada pembangunan 
masyarakat yang sedar akan 
akar umbi mereka dan mampu 
mengimpikan masa depan ber-
dasarkan perpaduan yang lebih 
besar.”

Sri Paus Fransiskus telah mene-
tapkan Hari Sedunia untuk Datuk, 
Nenek dan Warga Tua pada tahun 
2021. Ia berlangsung setiap tahun 
pada hari Ahad keempat bulan Ju-
lai, atau hampir dengan Perayaan 
Sta. Anna dan Joachim, datuk dan 
nenek kepada Yesus.

Pejabat Awam, Keluarga dan 
Hidup Vatikan berkata menden-
gar kebijaksanaan orang tua juga 

penting pada 2022 memandan-
gkan perjalanan sinode yang se-
dang berlaku dalam Gereja.

Tahun ini, Hari Sedunia untuk 
Datuk, Nenek dan Orang Tua 
juga akan bertepatan dengan Per-
temuan Keluarga Sedunia ke-10, 
yang berlangsung di Roma dari 
22-26 Jun. 

Dikasteri Awam, Keluarga 
dan Hidup berkata ia menjemput 
paroki, keuskupan, persatuan dan 
komuniti Katolik di seluruh dunia 
untuk meraikan Warga Tua, Da-
tuk dan Nenek pada 24 Julai.

Sri Paus Fransiskus, yang beru-
sia 85 tahun, telah menjadi pe-
nyokong martabat warga tua, 
dan sering menekankan peranan 
penting datuk dan nenek dalam 
meneruskan iman  Katolik. — 
CNA

VATIKAN: Pejabat Akhbar 
Takhta Suci telah mengeluarkan 
jadual perayaan liturgi akan data-
ng yang akan dipimpin oleh  Bapa 
Suci pada bulan Mac.

Pada Rabu Abu, 2 Mac, Sri 
Paus Fransiskus akan mengetuai 
statio orbis dan perarakan tobat 
(penitential procession) bermula 
jam 4.30 petang di Gereja Sant' 
Anselmo. Prelatus itu kemudian-
nya akan merayakan Misa Kudus 
dengan Pemberkatan dan Pembe-
rian Abu pada pukul 5.00 petang 
di Basilika San Sabina.

Tahun lalu, akibat pandemik 
Covid-19, Sri Paus merayakan 
Misa Rabu Abu di Basilika St. Pe-
ter di Vatikan. Pada hari Jumaat, 
4 Mac, Bapa Suci akan berada di 
Dewan Konsistori pada jam 10.30 
pagi untuk Konsistori Awam Bia-

sa untuk mengundi mengenai pel-
bagai sebab untuk kanonisasi.

Kemudian, pada 25 Mac, Sri 
Paus akan mengetuai perayaan 
Tobat pada pukul 5.00 petang di 

Basilika St. Petrus, kata pengumu-
man itu, yang ditandatangani oleh 
Ketua Upacara-upacara Liturgi 
Kepausan, Msgr. Diego Ravelli. – 
Media Vatikan 

Vatikan umum jadual perayaan 
liturgi Sri Paus akan datang
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PHNOM PENH: Perdana Men-
teri Kemboja,Hun Sen, berkata 
krisis ganas di Myanmar akan 
mengambil masa lima hingga 
sepuluh tahun untuk selesai apa-
bila menteri luar ASEAN mula 
tiba di Kemboja untuk mesyuarat 
tahunan mereka.

Bercakap pada perasmian tujuh 
jambatan di barat Kemboja, Hun 
Sen berkata kritikan antarabangsa 
terhadap usahanya menamatkan 
keganasan - yang tercetus sebagai 
bantahan  rampasan kuasa tahun 
lalu yang diketuai oleh Jeneral 
Aung Min Hlaing. 

“Mencari keamanan bukanlah 
mudah,” katanya kepada warta-
wan. “Ia mungkin mengambil 
masa lima hingga 10 tahun dalam 
kes Myanmar. 

Jika kedua-dua pengerusi 
ASEAN dan utusan khas setiau-
saha agung PBB dikritik di dalam 
usaha mereka untuk menyelesai-
kan krisis Myanmar, bagaimana 
anda mengharapkan keganasan 
dan krisis kemanusiaan tamat di 
Myanmar?” 

Bulan lalu Hun Sen menjadi 
pemimpin asing pertama melawat 

Myanmar sejak rampasan kuasa 
puak junta. Beliau cuba mema-
jukan konsensus lima poin yang 
dipersetujui oleh ASEAN dan 
ingin membawa Myanmar kem-
bali ke dalam ASEAN selepas 
dilarang menghadiri kemuncak 
tahunan. 

Namun, sebagai pengerusi 
ASEAN tahun ini, Hun Sen yang 
cuba membantu berunding, telah 
dikritik teruk kerana membenar-
kan rejim dan gencatan senjata 
tidak berlaku sebaliknya serangan 
tentera semakin berterusan serta 
pembunuhan beramai-ramai.

Myanmar tidak dijemput ker-
ana menteri luarnya berundur di 
tengah-tengah huru-hara, walau-
pun wakil bukan politik boleh 
dihantar tetapi sehingga kini di-
tolak.

Blok serantau semakin berpec-
ah. Perpecahan pada mulanya ter-
cetus berhubung sikap terhadap 
China dan tuntutan masing-mas-
ing di Laut China Selatan dan kini 
semakin bertambah dengan peng-
hapusan etnik Rohingya Muslim 
di Myanmar dan kini rampasan 
kuasa. — ucanews.com

Krisis Myanmar 
boleh berpanjangan 

selama 10 tahun

Sangti Papa Fransiskus umum tema Hari Datuk, Nenek dan Warga Tua 2022

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
mendesak para pemimpin dunia 
untuk mencari solusi damai untuk 
Ukrain dan sekitarnya. Begara-
negara di Barat diperingatkan 
bahawa Rusia mungkin akan me-
nyerang tetangganya bila-bila sa-
haja. 

Ketika sejumlah negara Barat 
mendesak warganya untuk menin-
ggalkan Ukrain, Sri Paus Fransis-

kus mengulangi doanya  untuk ne-
gara Eropah timur itu. Berbicara 
hari Minggu semasa memimpin 
doa Angelus di Dataran Santo 
Petrus, Sri Paus mengatakan ber-
ita terbaharu dari Ukrain sangat 
membimbangkan. 

Bapa Suci mempercayakan 
situasi itu kepada perantaraan Per-
awan Maria yang Terberkati, dan 
mengimbau para pemimpin politik 

untuk berusaha mencari perdama-
ian. Prelatus itu mengundang se-
mua orang untuk berdoa dalam 
keheningan demi keamanan di 
Ukrain. 

Seruan Sri Paus Fransiskus un-
tuk berdoa bagi perdamaian da-
tang sehari setelah Presiden AS 
Joe Biden memperingatkan mitra-
nya dari Rusia bahawa menyerang 
Ukrain akan menyebabkan “pend-
eritaan manusia yang meluas.”

Rumah Putih mengatakan Biden 
juga mengatakan kepada Presiden 
Rusia, Putin bahawa Barat masih 
berkomitmen pada diplomasi un-
tuk mengakhiri krisis. Presiden 
Biden menekankan bahawa seku-
tu Barat, “sama-sama siap untuk 
menghadapi pelbagai senario jika 
peperangan tercetus di Ukrain”

Menteri Luar AS, Antony 
Blinken menjelaskan bahawa 
senario tersebut adalah mencakup 
sanksi dan tindakan ketenteraan di 
Eropah Timur. — media Vatikan 

Bapa Suci khuatir akan Ukrain, 
tekankan doa untuk perdamaian



St. Petrus Dami-
anus dilahirkan 

pada tahun 1007 
dan menjadi yatim 
piatu sejak masih 
kanak-kanak. 

Pernah diabai-
kan, namun salah 
seorang kelu-
arga Petrus mem-
bawanya pulang 
ke rumah. Sejak  itulah hidup Petrus berubah 
dan berani menyahut panggilan sebagai seorang 
religius. Dia mengambil nama Damianus, nama 
abangnya yang mendidik Petrus dengan penuh 
kasih sayang.

Petrus hidup pada masa di mana ramai umat 
Gereja dipengaruhi oleh tujuan-tujuan duniawi. 
Petrus ingin agar Gereja bersinar dengan ke-
muliaan Kristus. 

Setelah menjadi biarawan, dia banyak mel-
akukan silih dan tekun berdoa agar ramai umat 
Gereja menjadi kudus. 

Petrus Damianus juga menulis regula (pera-
turan biara) bagi para biarawan serta penulis 
riwayat hidup St. Romualdus, pendiri biara 
mereka yang kudus. 

Petrus menghasilkan banyak karya tulis dalam 
bidang teologi untuk membantu umat memper-
dalam iman mereka. Dua kali pemimpin bi-
ara mengirimnya ke biara-biara tetangga bagi 
membantu para biarawan memulai pembaha-
ruan yang mendorong mereka untuk hidup lebih 
dekat dengan Tuhan. 

Petrus pada akhirnya diangkat menjadi Uskup 
dan kemudian Kardinal. St. Petrus Damianus 
wafat pada tahun 1072 dalam usia 65 tahun.  Be-
liau dinyatakan sebagai Pujangga Gereja pada 
tahun 1828. 

Kenali 
Santo Anda 

Sto Petrus 
Damianus

~ 21 Februari ~

 St. Polycarp 
~  23 Februari ~

Semasa Polycarp 
menjadi Kris-

tian, tidak ramai 
penganut Kristian 
di wilayahnya. 

Sesungguhnya, 
Polycarp adalah 
murid dari salah 
seorang rasul, iaitu 
St. Yohanes. 

Apa yang telah dipelajarinya daripada St. 
Yohanes diajarkannya kepada yang lain. Poly-
carp menjadi seorang paderi dan kemudian 
Uskup Smyrna (kini Turki). Beliau menjadi 
Uskup Smyrna untuk masa yang cukup lama. 
Jemaat Kristian mengenalnya sebagai seorang 
gembala umat yang kudus serta berani.

Pada masa itu, umat Kristian mengalami 
penganiayaan pada masa pemerintahan Kaisar 
Markus Aurelius. 

Seseorang telah mengkhianati Polycarp 
dan melaporkannya kepada penguasa. Ke-
tika orang-orang yang hendak menangkapnya 
datang, Polycarp terlebih dulu mengundang 
mereka untuk makan bersamanya. Kemudian 
dia meminta mereka untuk mengizinkannya 
berdoa sejenak. 

Hakim berusaha memaksa Uskup Poly-
carp menyelamatkan diri dari maut dengan 
mengutuk Yesus tetapi Polycarp tetap dengan 
imannya. Katanya, "Yesus tidak pernah men-
inggalkan aku, mengapa aku harus mengkh-
ianati-Nya?" 

Tangan St. Polycarp diikat dan dibuang ke 
dalam api. Salah seorang parajurit menikam-
kan sebilah pedang ke lambung uskup Poly-
carp yang menyebabkan kematiannya sebagai 
matir pada tahun 155. 
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KOTA KINABALU:  Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu menyertai Gereja sejagat 
dalam meraikan Hari Hidup Bakti, 2 Feb, 
sempena perayaan Pesta Yesus dipersem-
bahkan di Kenisah Tuhan, dengan Misa 
Kudus yang dipimpin oleh  Uskup Agung 
John Wong.

Dalam homilinya, prelatus itu mene-
kankan kata-kata yang diucapkan oleh 
Nabi Simeon dan Hana semasa mereka 
bertemu dengan Bayi Yesus di Bait Tu-
han.

Simeon, seorang yang kudus berkata, 
“Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu 
ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai 
dengan firman-Mu, sebab mataku telah 
melihat keselamatan …iaitu terang yang 
menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa 
lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-
Mu, Israel” Kata-kata Simeon ini menga-
jak kita untuk membiarkan Tuhan bertam-
bah besar dan kita semakin kecil. 

“Kita kerap cuba membina kerajaan kita 
sendiri, bukannya Kerajaan-Nya. Yesus 
seharusnya menjadi pusat, terang dunia, 
bukan kita.  Kita harus membiarkan Dia 
semakin besar, dan kita semakin kecil.” 

“Dalam aktiviti-aktiviti misionari kita, 

adakah kita membawa Yesus dan mem-
biarkan Dia bertambah besar dan kita se-
makin kecil?” tanya Uskup Agung John 
kepada para kongregasi yang hadir iaitu 
Francisan Sisters of the Immaculate Con-
ception (FSIC), Clerical Society of the 
Most Holy Trinity of Mirinae South Korea  
dan Order of Friars Minor (OFM).  

Uskup Agung menyeru lelaki dan wan-
ita Hidup Bakti untuk melakukan perkara 
yang sama tidak kira sama ada mereka 
dari kongregasi rohaniwan atau keusku-
pan. 

“Simeon dan Hana adalah ikon simbo-
lik dalam semua sejarah yang mewakili 

Israel dan seluruh umat manusia, yang 
merindukan Mesias yang dijanjikan. “Dia 
(Yesus) ada di sini hari ini, mempersem-
bahkan diri-Nya kepada anda dan saya. 
Sri Paus Fransiskus pernah berkata Pesta 
Yesus dipersembahkan di Kenisah Tuhan 
juga dikenali sebagai Perayaan Perjump-
aan iaitu perjumpaan pertama Simeon dan 
Hana dengan bayi Yesus.

Lalu Uskup Agung John bertanya ke-
pada para religius dan umat yang hadir, 
“Apakah pertemuan pertama anda dengan 
Yesus, ingat semula pengalaman itu dan 
tanya diri anda sendiri, di mana saya akan 
bertemu Yesus lagi?”

SKUDAI: “Meskipun kita religius dan 
paderi, kadang-kadang kita lupa menjadi 
cahaya untuk komuniti yang kita layani, 
dan lupa menjadi cahaya yang menolak 
kegelapan.” Maka pada Perayaan Ekaristi 
sempena Hari Raya Hidup Bakti, Uskup 
Bernard Paul mengajak para religius dan 
umat  untuk menyatakan semula cahaya 
cinta kasih Yesus di dalam hati mereka 
demi membawa terang kepada dunia. 

Pada 12 Feb lalu, para rohaniwan di 
Keuskupan Melaka-Johor memperbaharui 
Janji Kaul Kekal mereka di hadapan Uskup 
Bernard Paul di Pusat Katolik Skudai. Ri-
tus Pembaharuan Janji Kaul Kekal ini diir-
ingi dengan lagu sahutan “Melayani Lebih 
Sungguh” oleh Fr Valentine Gompok OFM 
dan bacaan doa diketuai oleh Sr Liza Ang-
gie FSIC. 

Dalam homilinya, Uskup Bernard Paul 
menjelaskan bahawa panggilan Hidup 
Bakti bukan bermakna sekadar melakukan 
aktiviti-aktiviti rohani. 

“Bila kita memilih hidup bakti, bererti 
kita memeluk cara hidup Yesus Kristus di 
mana segala kegembiraan kita dan segala 
sukacita adalah berkaitan dengan sifat 
memberi kehidupan. 

"Selalunya, kita memikirkan kegembi-
raan datangnya dari pemberian. Namun 
dalam fahaman Alkitab, Gereja dan kehidu-
pan Gereja, segala sukacita dan kegembi-
raan bersumber daripada sifat memberi." 

Uskup Bernard juga menyebut tentang 
dua orang Nabi yang lanjut usia iaitu Sime-

on dan Hana. Prelatus itu menyatakan keg-
embiraan Simeon dan Hana datang selepas 
begitu lama menunggu Sang Mesias. Dari 
kisah Simeon dan Hana, Uskup Bernard 
memberi tiga soalan untuk melihat per-
ingkat iman kita sebagai religius dan umat 
Kristian.

1.Adakah kita setia dengan panggilan 
ini?: Kita perlu periksa diri kita, adakah 
kita berjalan dengan Yesus atau berja-
lan sendirian? Apa yang menggerakkan 
kita?Adakah Roh Kudus atau karya-karya 
besar duniawi? 
2. Mata kita melihat apa?: Adakah kita ke 
Gereja untuk melihat Tuhan atau datang 
ke Gereja untuk melihat ragam manusia? 
Adakah mata kita mengenal Yesus dan 
belas kasihan-Nya?  Seperti Nabi Hana 
dan Simeon, beribu-ribu orang datang ke 
Bait Tuhan, tetapi hanya Hana dan Sime-
on yang mengenal Bayi Yesus. 
3. Apa yang dipeluk dalam hati kita?: 
Nabi Hana dan Simeon melihat Tuhan 
dan terus memeluk-Nya. Adakah hati 
kita penuh kepahitan dalam diri sehingga 
tidak nampak Tuhan. Adakah kita men-
dukung Kristus di dalam hati kita dan me-
nolak ikatan duniawi? 
Tambah prelatus itu lagi, “Sebagai religi-

us dan umat, jadikan Yesus perkara utama 
dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak 
memahami Dia dan tidak nampak, tetapi 
jadilah seperti Hana dan Simeon yang tidak 
putus asa menanti, berharap dan berdoa, 
bahawa mereka mahu melihat penyelama-

tan sebelum menutup mata”. 
“Tuhan juga mahu memberikan pengala-

man seperti yang dialami oleh Hana dan 
Simeon, tetapi terlebih dahulu, kita perlu 
membukakan hati kita, menanti dan berdoa 
sehingga ia dikabulkan,” ujar Uskup Ber-
nard pada akhir homilinya.  

Fr Claurence Motoyou OFM, mewakili 
para religius, amat berterima kasih kepada 
Uskup Bernard Paul yang merayakan Misa 
Kudus Hidup Bakti pada hari tersebut. 

Fr Claurence juga berterima kasih ke-
pada Paderi Paroki Skudai Catholic Center, 
Fr Christopher, yang mengizinkan para ro-
haniwan merayakan Hari Hidup Bakti di 
pusat tersebut.

Katanya, “Kami memperbaharui Janji 
Kaul Kekal kami sebagai religius bukan 
atas kehendak diri kami tetapi atas kes-
edaran bahawa Tuhan mengasihi kita. Agar 
kami sebagai religius, dapat membawa 
berkat dan cahaya cinta yang Tuhan beri-
kan kepada kami, dan kami kembalikan 
kepada umat, agar kalian dapat merasakan 
betapa Tuhan mengasihi, mengampuni dan 
setia kepada kita.

“50 tahun Keuskupan Melaka Johor 
ditubuhkan. Sudah pasti banyak yang kita 
alami suka duka. Pasti banyak perkara yang 
membuatkan kita sukar memaafkan. Tetapi 
Tuhan mengatakan “Aku mengampuni 
kamu dan Aku mengasihi kamu.” Oleh itu, 
pergilah untuk mengampuni dan nyatakan-
lah kasih Tuhan kepada semua orang,” kata 
Fr Claurence.   

Yesus formula kegembiraan

Mengingat semula perjumpaan pertama kita 
dengan Yesus



PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(FEBRUARI)    

Untuk para religius dan wanita hidup bakti
Kita berdoa bagi para religius dan wanita hidup bakti, dan ber-
terima kasih atas misi dan keberanian mereka. Semoga mereka 
terus menemukan tanggapan baru terhadap cabaran-cabaran  

zaman kita.
Februari 20, 2021 

KUALA LUMPUR: Mesyuarat Na-
sional Caritas Malaysia (CM) pada 
22 dan 29 Januari lalu bertujuan un-
tuk berhimpun, mendengar dan mer-
angka pelan tahun 2022. 

Seramai 79 peserta dari sembilan 
keuskupan telah menghadiri hari 
pertama pertemuan dalam talian dan 
65 peserta pada pertemuan kali ked-
ua pada 29 Jan,  termasuk jemputan 
dari Pelayanan Keadilan Penciptaan 
dan Migran. 

Dalam ucapan pembukaannya, 
Presiden CM, Uskup Bernard Paul 
berkongsi perumpamaan tentang dua 
pelombong yang sedang menggali 
berlian. Salah seorangnya tidak sa-
bar dan menggali di pelbagai lokasi 
apabila tidak menjumpai sebarang 
berlian. Seorang lagi, tabah dalam 
usaha penggaliannya. Dia dengan 
tekun terus menggali di satu tempat 
dan selepas beberapa lama, dia men-
emui  tanah berisi berlian.

Uskup Bernard mengatakan pe-
rumpamaan itu menyedarkan semua 
perwakilan agar sabar dan pantang 
menyerah dalam pelayanan masing-
masing. Katanya, “Kita mesti berani, 

maju ke hadapan dan menjadi suara 
kepada paroki dan keuskupan kita 
untuk masa hadapan.”

Uskup Bernard berharap, dalam 
dua pertemuan itu, para perwakilan 
dapat meneliti penemuan, kekuran-
gan, melihat jika ada peningkatan 
dalam infrastruktur asas dan sejauh 
mana kita sejajar dengan visi , misi 
dan nilai Caritas Malaysia. “Sudah 
tiba masanya untuk kita membaca 
tanda-tanda kemajuan, kelemahan, 
kebimbangan dan keutamaan yang 
ada di hadapan kita,” kata Uskup 

Bernard.
Pada pertemuan CM pada  22 Jan, 

setiap direktor keuskupan diminta 
melaporkan  dapatan tinjauan mas-
ing-masing.

Ini diikuti dengan perbincangan 
kumpulan mengikut wilayah (Sa-
bah, Sarawak, Semenanjung), yang 
difasilitasi oleh ahli lembaga Caritas, 
untuk mengenal pasti kebimbangan 
dan keutamaan bersama. 

Sebelum pertemuan CM pada 20 
Januari, setiap pejabat keuskupan 
diminta bertemu semula, kali ini un-

tuk membincangkan dan merancang 
aktiviti mereka untuk tahun terse-
but menggunakan kaedah SMART 
(Specific, Measurable, Achievable, 
Relevant & Time-bound). Kaedah 
ini sekali lagi digunakan pada perte-
muan serantau CM, 29 Januari. 

Setiap wilayah mempunyai keu-
tamaan sendiri. Di Sabah, perwaki-
lan membangkitkan kebimbangan 
mengenai keperluan untuk mengum-
pul dana dan pentadbiran dana, ke-
bolehcapaian, kejelasan struktur dan 
prosedur, kerjasama antara paroki 

dan keuskupan serta pembinaan ka-
pasiti.

Sarawak pula mengenal pasti 
keperluan latihan sukarelawan teru-
tamanya dalam membina dan men-
ingkatkan kemahiran mereka dalam 
pengurusan, memahami dan mewu-
judkan kesedaran tentang keroha-
nian. 

Sementara itu, Semenanjung, 
menekankan kekurangan pemaha-
man tentang fungsi dan misi Caritas. 
Mereka juga ingin menarik lebih ra-
mai sukarelawan, memberi tumpuan 
kepada pembinaan kapasiti, keroha-
nian, set kemahiran organisasi dan 
infrastruktur. 

Daripada maklum balas penilaian, 
para peserta dapat menentukan ob-
jektif mereka dan menetapkan mat-
lamat baharu. Kaedah perancangan 
SMART membantu dalam mem-
bayangkan hasil dan tindakan khu-
sus yang perlu diambil. Sebilangan 
peserta meminta pertemuan dapat 
diadakan secara berkala, kemas kini 
dan kerjasama yang diselaraskan 
antara semua pelayanan demi kebai-
kan bersama. 

Pertemuan Nasional Caritas Malaysia: 
Mendengar dan memahami 

TELUPID: Pada 30 Januari 2022, 
Hari Minggu Katekatikal ber-
temakan “Keluarga: Jalan Menu-
ju Kekudusan” telah dirayakan di 
Paroki St. Martin, Telupid. 

Salah satu pengisian untuk Hari 
Minggu Kateketikal pada tahun 
ini adalah rekoleksi untuk para 
Katekis Pembimbing. 

Seramai 78 orang pembimbing 
telah menghadiri rekoleksi yang 
diadakan pada 29 Januari 2022. 
Rekoleksi yang disampaikan oleh 
Seminarian Edward Yahan meny-
entuh tentang peranan keluarga 
dalam pembentukan iman anak-
anak.

Seperti yang dikongsikan 
dalam Pesan Minggu Kateketikal 
2022, ibu bapa merupakan Katek-
is pertama bagi anak-anak. Ke-
luarga adalah ‘tempat penyediaan 
katekesis’, untuk menyedari akan 
kehadiran Tuhan, langkah per-
tama dalam berdoa, pendidikan 
kesedaran moral, dan pemben-
tukan akan pemahaman Kristian 

tentang cinta kasih dan seksualiti 
manusia. 

Justeru, melalui keluarga, 
anak-anak akan mempunyai idea 
tentang Tuhan dan iman sebelum 
memulakan sesi kelas bersama 
pembimbing.

Presiden Episkopal bagi Pe-
layanan Kateketikal SeMalaysia, 
Uskup Agung Julian Leow juga 
menekankan peranan penting dan 
tidak boleh diganti yang dimain-
kan oleh ibu bapa dan keluarga 
dalam pembentukan iman.

“Ibu bapa bertanggungjawab 
dalam mendidik iman anak-anak 
mereka dalam iman pada hari 
perkahwinan mereka, dan berper-
anan sebagai katekis utama dalam 
keluarga.

Fr. Christopher Ireneus, dalam 
homilinya semasa memimpin 
Misa Kudus sempena Hari Min-
ggu Katekatikal mengatakan ba-
hawa katekatikal berkait rapat 
dengan perkongsian iman dan 
kebenaran gereja. 

Tugas menyampaikan kateke-
sis adalah tanggungjawab ber-
sama, bukannya dipikul oleh satu 
pihak sahaja iaitu pembimbing. 

Sebaliknya, ibu bapa selaku 
katekis pertama dalam keluarga 
memainkan peranan utama dalam 
pembentukan iman anak-anak.

Minggu Katekatikal membawa 
kita untuk melihat perjalanan 
iman keluarga kita. 

Oleh itu, para katekis, pem-
bimbing, pelajar, ibu bapa serta 
seluruh umat diajak untuk bersa-
ma-sama merenung peranan mas-
ing-masing dalam pembangunan 
iman di paroki khususnya. 

Selepas homili, Fr Christopher 
Ireneus memimpin Upacara Pen-
gutusan untuk semua Katekis 
Pembimbing, pelajar, ibu bapa 
dan umat yang hadir, sebagai tan-
da pembaharuan komitmen untuk 
terus melayani dan bersama-sama 
dalam perjalanan iman sebagai 
satu komuniti dalam paroki. — 
Soccom Katekatikal

KOTA KINABALU: Surat Aposto-
lik Antiquum Ministerium Sri Paus 
Fransiskus yang diterbitkan pada 10 
Mei 2020, secara rasmi mewujud-
kan pelayanan rasmi baharu bagi 
Katekis. 

Dalam surat itu menyatakan per-
lunya mengakui “para awam lelaki 
dan wanita  yang merasa terpanggil 
kerana baptisan mereka untuk bek-
erja sama dalam karya katekesis” di 
dunia kontemporari. 

Menyahut seruan Sri Paus, Paderi 
Paroki Katedral Hati Kudus Kota 
Kinabalu, Fr Paul Lo, memimpin 
upacara pemberkatan pelayanan 
Katekis sempena Hari Minggu Sabda 
Tuhan, 23 Januari seminggu sebelum 
perayaan Hari Minggu Kateketikal.

Seramai dua ratus katekis dari 
Katedral Sacred Heart dan Gereja 
Mary Immaculate menghadiri Misa 

tersebut.
Semasa upacara itu, katekis dan 

sukarelawan berikrar untuk mem-
perdalam hubungan mereka dengan 
Yesus dan berkongsi iman dengan 
orang lain.

Fr Paul memuji katekis atas per-
anan penting mereka dalam pe-
layanan kepada komuniti pelbagai 
bahasa dan etnik di mana di Sabah, 
katekis biasanya mengendalikan pe-
layanan katekesis dalam tiga bahasa 
— Bahasa Malaysia, Cina dan ba-
hasa Inggeris.

Seminggu sebelum pemberkatan 
itu, para katekis dari kedua-dua Ger-
eja ini menghadiri rekoleksi yang 
diadakan dalam bahasa masing-
masing. Dalam rekoleksi ini, mereka 
komited untuk melayani bidang 
kateketikal selama setahun lagi. — 
sumber Catholic Sabah 

Katekis sambut baik 
institusi baharu 
pelayanan awam katekis

Umat dibaptis diseru perkasakan panggilan 
mereka sebagai komuniti beriman


