
Konflik di Myanmar 
semakin memuncak, 
ACN seru doa 
YANGON, Myanmar: 

Yayasan Kepausan Aid to 
the Church in Need (ACN) 

menyeru doa sebagai tanda soli-
dariti dan sokongan terhadap 
rakyat Myanmar,  menjelang 
ulang tahun satu tahun tragedi 
rampasan kuasa tentera.

Hari Doa pada 1 Februari  ini, iaitu 
tarikh rampasan kuasa tentera tahun lalu, 
turut menunjukkan semangat persaudaraan 
Gereja-gereja tempatan terhadap rakyat 
Myanmar, tidak kira bangsa dan keyakinan 
mereka. 

“Sudah setahun rakyat mengalami kega-
nasan dan penderitaan, malah mengganggu 
pertumbuhan ekonomi dan keharmonian di 
negara itu. Tindakan pimpinan tentera terh-
adap demonstrasi besar-besaran oleh raky-
at adalah kejam dan ganas,” ujar kenyataan 
ACN, yang membantu penganut Kristian 
yang teraniaya.

Para Uskup Katolik di Myanmar juga 
telah merayu untuk “bantuan kemanusiaan 
bagi ribuan orang yang kehilangan tempat 
tinggal” seraya akan terus berjuang memo-
hon kesatuan  Gereja sejagat dan komuniti 
penderma demi mendapatkan sokongan ke-
pada semua rakyat Myanmar.

“Maruah manusia dan hak untuk hidup 
tidak boleh dikompromi,” kata para uskup 
sambil menambah, “kami sangat menuntut 
penghormatan terhadap kehidupan, peng-
hormatan terhadap kesucian tempat beriba-
dat, hospital, dan sekolah.”

Penunjuk perasaan Myanmar yang mahu 
mengetuk periuk dan kuali sebagai protes 

pada 1 Feb ini juga akan bakal disabitkan 
dengan kesalahan mengkhianati negara,

Tentera junta telah mengisytiharkan 
mereka yang mengetuk periuk atau kuali 
pada hari tersebut sebagai “pengganas”. 

Sejak rampasan kuasa pada 1 Februari 
tahun lalu, bandar dan pekan di seluruh 
Myanmar secara berkala membunyikan 
hentakan serta ketukan pada periuk dan 
kuali — satu amalan yang secara tradisinya 
dikaitkan dengan mengusir roh jahat.

Lebih dikesali, pertempuran semakin 
sengit berlaku antara pasukan junta dan 
kumpulan bersenjata etnik bersama pasu-
kan pertahanan rakyat yang baharu muncul 
dalam beberapa minggu kebelakangan ini. 

Gereja dan institusi komuniti lain turut 
menjadi sasaran pasukan junta di negeri 
Kayah, Chin dan Karen yang kebanya-
kannya beragama Kristian. Dalam insiden 
baru-baru ini, dilaporkan sebuah gereja di 
Keuskupan Loikaw telah rosak akibat dis-
erang dari udara. 

Junta telah melancarkan serangan udara 
dan tembakan artileri, memaksa beribu-
ribu orang termasuk wanita, kanak-kanak, 
orang tua dan orang kurang upaya untuk 
meninggalkan rumah mereka bagi mencari 
perlindungan di hutan atau gereja berham-
piran di kampung dan bandar berdekatan.

Sekurang-kurangnya 15 paroki di 
Keuskupan Loikaw yang meliputi neg-
eri Kayah telah terjejas teruk disebabkan  
pertempuran yang semakin memuncak, 
menyebabkan lebih 100,000 orang kehilan-
gan tempat tinggal, manakala sekurang-
kurangnya tujuh buah gereja Katolik di 
keuskupan itu telah dihujani tembakan ar-
tileri dan serangan udara.

ACN berkata hari doa pada 1 Feb itu 
akan mengingati orang yang telah mening-
gal dunia dan mendoakan penduduk awam 
yang tidak berdosa, khususnya orang yang 
kehilangan tempat tinggal (IDP) termasuk 
kanak-kanak, wanita, orang tua dan orang 
sakit, tanpa mengira etnik dan kepercayaan. 
— Ucanews/Licasnews.com 
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Dan sekarang, saudara-saudara, aku mahu meng-
ingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan 
kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di 
dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu 
diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padan-
ya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu ke-
cuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi per-
caya.                  1 Korintus 15:1-2
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Seorang lelaki Myanmar mengetuk piring aluminium dengan gunting sebagai tanda protes 
rampasan kuasa 1 Februari tahun lalu. Gambar: LiCASnews.com

VATIKAN: Empat mimpi yang dialami 
oleh Sto Yosef dan diceritakan di dalam 
Injil menunjukkan bagaimana Yosef 
menggunakan keheningan dan sikap di-
amnya untuk membuat keputusan yang 
betul, sekaligus melindungi Bayi Yesus 
dan Santa Perawan Maria. 

Sri Paus Fransiskus berkata demikian 
semasa audiensi dengan umat awam pada  
26 Januari di Dewan Paul VI, 

“Dalam kehidupan kita semua men-
galami bahaya yang mengancam kewu-

judan kita atau kewujudan orang yang 
kita sayangi, Dalam situasi ini, seperti 
Yosef, berdoa memberinya keberanian 
untuk menghadapi kesukaran tanpa men-
galah.”

Yosef berdoa, bekerja dan mengasihi, 
tiga sikap indah yang harus diteladani 
oleh ibu bapa. Oleh kerana inilah, Yosef 
sering menerima apa yang diperlukannya 
ketika menghadapi cabaran hidup.

l bersambung dimukasurat BM 6 

Teladani Sto Yosef yang berani 
hadapi kesukaran tanpa mengalah 

Editor dan sidang 
redaksi HERALD 

mengucapkan
“Gong Xi Fa Cai” 

kepada semua 
penganut 

Katolik Cina. 

Tidak ada keluaran 
pada 

6 Februari 2022. 
Kami akan                

kembali pada 
13 Februari 2022. 



Bercinta dengan Ilahi 
Kabir, seorang ahli mistik 

Hindu pada abad ke 15 
menulis:

Apa yang anda panggil ‘kes-
elamatan’ adalah kepunyaan 

sebuah masa sebelum kematian.
Jika anda tidak memutuskan 

tali perhubungan semasa anda 
masih hidup,

 Adakah kamu fikir
Roh yang akan melakukannya 

selepas kita tiada? ….
 Apa yang ditemui sekarang, 

ditemui kemudian.
Jika anda tidak menemui apa-

apa sekarang,
anda hanya akan berakhir 

dengan sebuah ruang di Kota 
Kematian.

 Jika anda bercinta dengan 
ilahi sekarang, di kehidupan 

seterusnya anda akan mempunyai 
wajah yang dipuaskan secara 

ilahi. 
Untuk bercinta dengan ilahi. 

Saya percaya kebanyakan kita 
akan membayangkan hubungan 
akrab yang hangat, peribadi, afek-
tif, cara kita membayangkan cinta 
romantik, tidak ada pasangan 
yang lain melainkan Tuhan. 

Sesungguhnya, kesusasteraan 
mistik Kristian dilimpahi dengan 
imej jenis ini, seperti juga Injil 
Yohanes. Tidak ada yang salah 
dengan itu, kecuali konsep ini 
terlalu ideal dan terlalu bersifat 
kendiri. Bercinta dengan ilahi, 
adalah sesuatu yang boleh dinilai 
dan lebih komunal daripada imej 
afektif keintiman kita.

Bagaimana kita bercinta den-
gan ilahi dalam hidup ini? Saya 
sentiasa memberitahu orang lain 
bahawa terdapat empat perkara 

yang tidak boleh dirundingkan 
dalam pemuridan Kristian: ke-
setiaan moral dalam kehidupan 
peribadi kita, komitmen terhadap 
keadilan sosial, beberapa penglib-
atan dalam komuniti gerejawi, dan 
hati yang lembut dan pemurah. 
Bercinta dengan ilahi, bermaksud, 
kita mempraktikkan keempat-em-
pat perkara yang disebutkan tadi 
dalam kehidupan kita.

Untuk menjadikan ini lebih di-
fahami, izinkan saya mencadang-
kan bahawa bercinta dengan ilahi 
menuntut sepuluh perkara berikut 
daripada kita.

1. Kesetiaan moral dalam kehidu-
pan peribadi kita
Kitab Suci menyatakan kepada 
kita bahawa mereka yang men-
gasihi Tuhan mematuhi perintah-
Nya dan mereka yang mengatakan 
mereka mengasihi Dia tetapi tidak 
mematuhi perintah-Nya adalah 
pendusta. Selain itu, ia member-
itahu kita bahawa kita apa yang 
kita simpan di dalam hati kita, 
iaitu tindakan peribadi kita, akan 
mempengaruhi orang lain. Bercin-
ta dengan ilahi bermakna kita 
tidak mempunyai sebarang rahsia 
yang gelap dan tersembunyi.

2. Satu usaha untuk menjalani ke-
hidupan kita di dalam komuniti
Kita dipanggil untuk menjalani 
kehidupan kita dan datang kepada 
Tuhan di dalam komuniti. Kita 
tidak boleh bercinta dengan Tu-
han sahaja. Hidup kita harus ada 
Tuhan, orang lain, dan diri kita 
sendiri. 

Apabila kita berdiri di hadapan 
Tuhan semasa hari penghaki-

man, seperti yang dinyatakan oleh 
Charles Peguy, kita akan ditanya, 
“Di manakah yang lain?” Bercinta 
dengan ilahi, bukan bermaksud 
mementingkan rohani sahaja teta-
pi juga tuntutan agama. 

3. Hati yang lembut memancarkan 
kesyukuran dan pengampunan 
Seperti abang kepada anak yang 
hilang, kita boleh melakukan se-
mua perkara yang betul, tetapi 
dengan tenaga yang salah. Kita 
bercinta dengan Tuhan dengan 
membakar diri kita dengan rasa 
syukur dan bukannya dengan 
kepahitan sebaliknya memaaf-
kan orang lain (dan Tuhan) atas 
ketidakadilan hidup dan semua 
perkara yang telah melukai kita.

4. Proaktif mendekati golongan 
miskin dan keprihatinan abadi un-
tuk keadilan kepada dunia
Kita tidak boleh bercinta dengan 
Tuhan dengan akrab tanpa ambil 
peduli orang yang miskin dan sesat. 

Begitu juga, kita tidak boleh 
bercinta dengan Tuhan apa-
bila kita tidak peduli dengan 
ketidakadilan. Seperti yang di-
jelaskan oleh Yesus, hubungan 
peribadi dengan Tuhan harus dis-
ertai dengan sikap peduli terhadap 
orang asing dan berjuang menen-
tang ketidakadilan.

5. Hidup dalam kebenaran, eng-
gan berbohong tidak kira betapa 
menyusahkan
Bercinta dengan ilahi adalah 
tentang hidup dalam kebenaran. 
Syaitan adalah putera dusta. Sa-
tu-satunya perkara yang paling 
berbahaya yang boleh kita laku-
kan secara rohani ialah menolak 
untuk mengakui apa yang benar, 
dan satu-satunya cara yang paling 
penting untuk kita bercinta den-
gan Tuhan ialah jangan pernah 
berbohong.

6. Berwatak seperti kanak-kanak 
yang selalu berasa tidak cukup 
Kehidupan tidak boleh diang-
gap remeh, sebaliknya ia adalah 
anugerah. Untuk  bercinta dengan 
ilahi, jangan pernah cepat berpuas 
hati. Ketahuilah bahawa hidup 
adalah anugerah dan kita saling 
bergantung dengan orang lain dan  
Tuhan.

7. Usaha berterusan untuk men-
gasihi mereka yang membenci 
kita, untuk tidak membalas keja-
hatan dengan kejahatan 
Kita bercinta dengan ilahi apabila 
kita mengasihi orang yang mem-
benci kita, memberkati orang 
yang mengutuk kita, dan memaaf-
kan orang yang menyakiti kita. 

Ini adalah asas-asas penting untuk 
bercinta dengan ilahi.

8. Hati terbuka kepada semua
Meja perjamuan abadi Tuhan ter-
buka kepada semua orang yang 
bersedia untuk duduk bersama 
dengan semua orang. Memandan-
gkan Tuhan mengasihi semua 
orang, kita bercinta dengan Tuhan 
dengan berkongsi dakapan Tuhan 
yang menyeluruh atau universal.

9. Keterbukaan untuk membiar-
kan tenaga Tuhan berkembang 
dalam kehidupan kita
Kita bercinta dengan yang ilahi 
apabila membiarkan tenaga Tu-
han berkembang sepanjang hidup 
kita, iaitu, apabila kita membe-
narkan dan membiarkan tenaga 
ilahi menjana dalam diri kita 
untuk memancarkan kehidupan 
tidak kira apa pun situasi yang 
kita hadapi. 

10. Kesanggupan untuk menung-
gu, untuk hidup dalam kesabaran

Kita bercinta dengan ilahi 
setiap kali kita menerima untuk 
hidup dalam kesabaran, men-
unggu kehidupan dan cinta ter-
bentang mengikut masa mereka 
sendiri. Kita bercinta dengan ilahi 
setiap kali kita membawa secara 
sihat ketegangan kesucian, bukan 
sahaja dalam bidang seksualiti, 
tetapi juga dalam semua bidang 
kehidupan.

Nabi Mikha menyatakan semua 
ini dengan ringkas: bertindak adil, 
mengasihi dengan lembut, dan 
berjalan dengan rendah hati. — 
Hakcipta Terpelihara 1999-2022 
@ Fr Ron Rolheiser

Injil Lukas yang akan kita deng-
ar pada hari ini (Hari Minggu 

Biasa IV) adalah lanjutan injil 
Lukas yang telah kita dengarkan 
hari minggu lalu (minggu biasa 
III). Pada minggu lalu Lukas, 
menceritakan penampilan dan 
pengenalan diri Yesus di hadapan 
penduduk Nazaret.

Yesus mengakui diri-Nya seba-
gai tokoh Almasih yang digam-
barkan tugasnya oleh Yesaya. 
Hari ini diceritakan reaksi negatif 
penduduk nazaret terhadap 
Yesus. marilah kita mencuba 
menangkap apa yang ingin dis-
a m p a i k a n  L u k a s  t e n t a n g 
bagaimana sikap kita terhadap 
Yesus. Penduduk Yesus dizaman 
Yesus dahulu belum merupakan 
orang kristiani, sedangkan kita 
sekarang sudah dibaptis menjadi 
murid Yesus Kristus sebagai 
umat Kristiani. 

Apa yang dilakukan Yesus 
sebagai Almasih, seperti “meno-
long orang miskin, menyembuh-
kan orang buta, membebaskan 
orang tawanan dan tertindas”, — 
semua perbuatan Yesus yang dili-
hat sebagai mukjizat itu tidak dis-
elenggarakan-Nya di Nazaret. 

Orang-orang di Nazaret hairan 
mengapa tidak dilakukan juga di 
Nazaret tempat asal dan tinggal-

Nya. Menghadapi keadaan itu 
Yesus berkata, “sungguh tidak 
ada nabi yang dihargai di tempat 
asalnnya”. 

Kuasa dan kemampuan-Nya 
untuk mengadakan mukjizat 
tidak dilakukan-Nya di kalangan 
sesama penduduk Nazaret, tetapi 
di daerah sekitarnya. Sebagai 
contoh, Dia menyebut Nabi Elia 
dan Nabi Elisa. Mereka melaku-
kan yang sama, mereka itu bukan 
menolong orang-orang Israel 
bangsanya sendiri, tetapi orang-
orang asing; seorang janda dari 
Sarfat-Sidon dan Naaman dari 
Siria, kedua-duanya di luar daer-
ah Israel? Mengapa?

Seperti dialami oleh Nabi Elia 
dan Nabi Elisa, Yesus sebagai 
nabi mengalami sendiri, bahawa 
apa yang dikatakan atau ajarkan 
tidak diterima oleh orang-orang 
Nazaret, sebab tidak disertai 
bukti mukjizat sebagai tanda 
kehebatan dan kebesaran-Nya, 
yang telah diperlihatkan-Nya di 
Kaparnaum. 

Apalagi Yesus adalah orang 
biasa, tidak lebih dari anak Yusuf, 
seorang tukang kayu, termasuk 
golongan kelas rendah dalam 
masyarakat. Bagaimna mungkin 
kata-kata orang semacam itu 
dapat diterima. Yesus ditolak!

 Dari segi lain, dan inilah 
rupanya yang ingin disampaikan 
olkeh Lukas kepada para pem-
baca injilnya, Yesus tidak dapat 
menyelenggarakan perbuatan dan 
karya-Nya yang agung apabila 
Dia mengahdapi orang-orang 
yang sikap dirinya tertutup, curi-
ga serta tidak percaya kepada-
Nya.

Bila orang-orang siapapun 
berkumpul dan bersama-sama 
tidak mahu menerima, memaha-
mi dan menolak pandangan atau 
tawaran pendapat orang lain, 
maka mereka ini hanya mahu 
memegang pandangannya sendiri 
dan menolak tawaran kehendak  
baik dan kasih orang lain. — 
bukankah keadaan dan sikap sep-
erti itu juga pernah bahkan kerap 
kali kita alami sendiri? 

Bukankah situasi semacam ini 
sekarangpun merupakan situasi, 
suasana dan iklim masyarakat 
kita, di mana setiap pihak ber-
pegang teguh pada pendiriannya 
sendiri, tertutup dan saling terbu-
ka untuk menerima pandangan 
yang lain, bahkan disertai pradu-
ga dan kecurigaan?  Bukankah 
situasi semacam itu pun selalu 
berlaku dalam lingkungan keluar-
ga atau komuniti-komuniti kita?

 Orang-orang di Nazaret tidak 

mahu meninggalkan s ikap 
posesif, atau sikap “hanya akulah 
yang benar” terhadap Yesus. 
Kerana itu ketika Yesus menun-
jukkan apa yang dilakukan oleh 
Nabi Elia dan Nabi Elisa, “sangat 
marahlah semua orang yang di 
rumah ibadat itu“ dan mengusir 
Dia, bahkan mahu membunuh-
Nya. Yesus dikritik habis-habisan 
padahal Dia mahu mengajak 
setiap orang membuka hati kepa-
da orang-orang kecil. Kejujuran 
dan keterbukaan hati-Nya mem-
bawa perlawanan, yang mem-
bawa-Nya mati di salib!

 Injil hari ini menunjukkan 
kepada kita, bahawa memiliki 
suatu pandangan dan sikap hidup 
yang universal atau luas dan 
menyeluruh tidaklah mudah! 
Yesus ditolak kerana menunjuk-
kan kejiwaan-Nya yang besar dan 
kemurahan hati-Nya, khususnya 
kepada orang orang pinggiran. 
Berhadapan dengan Yesus yang 
berjiwa besar, murah hati dan 

berpandangan luas itu, kita men-
gakui bahawa kita sendiri yang 
berjiwa egois, iri hati, kering dan 
keras hati. Bagaimana kita dapat 
mengakui sungguh-sungguh 
kebaikan dan kesucian Yesus, 
kalau kita sendiri tidak mampu 
mengakui kelemahan diri kita 
sendiri. 

Seperti dialami dan dimiliki 
oleh orang-orang Nazaret, kita 
sering kurang sedar bahawa kita 
memiliki kebutaan hati. Salah 
satu ciri kebutaan hati ialah sikap 
posesif, nafsu memiliki, memiliki 
secara mutlak hanya untuk diri 
sendiri 

Kita semua juga dipanggil 
menjadi nabi seperti Elia, Elisa, 
terutama seperti Yesus sendiri. 
Ciri nabi yang sejati ialah tahu 
dan mahu mengatasi batas-batas 
pandangan dan kepentingan diri 
sendiri dan tidak merendahkan 
martabat orang sesama kita. —  
Msgr. F.X. Hadisumarta O.
Carm., imankatolik.or.id

HARI MINGGU BIASA KE EMPAT (C)
YEREMIA 1:4-5.17-19

1 KORINTUS 12:31-13:13
LUKAS 4:21-30

Sedari kebutaan yang ada pada 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 Dei Verbum dari konsili Vatikan II menulis  baha-

wa apa yang tertera dalam Kitab Suci, baik Per-
janjian Lama mahupun Perjanjian Baru, ditulis 
dengan ilham Roh Kudus, walaupun ditulis oleh 
mereka yang dipilih-Nya, sesuai kecakapan mer-
eka tetapi Tuhan  sendiri adalah pengarangnya,

Oleh itu, apa yang ditulis di dalam Kitab Suci 
harus dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus, 
dimaksudkan demi keselamatan kita umat ma-
nusia. Intensi pewartaan Khabar Gembira Injil 
adalah rencana keselamatan Tuhan dalam diri 
Yesus Kristus. Tidak dapat disangkal bahawa 
misteri hidup Kristus dalam Kitab Suci, seb-
agaimana digambarkan oleh Petrus, diawali den-
gan peristiwa pembaptisan (lih Kis. 10:37-38), 
suatu peristiwa yang dalam kesaksian Injil sudah 
disebut sebagai misteri penyingkapan Keilahian 
Yesus (lih Mrk. 1:11; Mat. 3:17; Luk. 3:22).

Sinod Roma, tahun 382, yang sebelumnya 
telah didahului oleh Konsili Laodicea (360), 
menetapkan kanon Kitab Suci, teks-teks yang di-
pandang sah sebagai sebahagian dari Kitab Suci. 
Yang diterima sebagai Injil adalah empat Injil 
yang kita terima hingga pada masa ini: Matius, 
Markus, Lukas dan Yohanes.

Sri Paus Gelasius, sekitar 492-496 menegas-
kan kewenangan Takhta Suci dalam menetapkan 
kitab-kitab apa saja yang layak dinyatakan seb-
agai bagian dari Kitab Suci.

Penetapan tersebut dikukuhkan lagi dalam 

Konsili Florentina (1439) mahupun Konsili 
Trente (1546).

Secara dasar, kriteria yang dipakai adalah kes-
esuaian dengan keseluruhan pesan iman, peneri-
maan dari kalangan Gereja serta keterpautan 
dengan tradisi rasuli.

Dari semua dokumen penetapan dan penguku-
han tersebut sama sekali tidak tertera injil Barn-
abas. Malahan sejak mula tidak pernah disebut 
adanya injil Barnabas.

Dari senarai kitab-kitab apokrip, kitab yang ti-
dak diterima secara kanonik sebagai sebahagian 
dari Kitab Suci, tidak pula terdapat kitab injil 
Barnabas.

Memang dalam teks-teks awal Gereja, pernah 
terdapat surat Barnabas, yang kemungkinan ditu-
lis antara di abad II, akan tetapi isi kandungannya 
sangat berbeza dengan Injil Barnabas.

Barnabas dalam kisah para rasul disebut yang 
menghantar dan memperkenalkan Paulus ke-
pada para rasul (lih Kis 9:27), membawa Paulus 
ke Antiokhia (lih Kis 11:22-26) dan kemudian 
diutus bersama Paulus, hingga akhirnya mereka 
berdua berselisih serta mengambil jalan sendiri. 
Setelah itu kiprah Barnabas tidak lagi diketahui 
jelas.

Apa yang disebut sebagai injil Barnabas tidak 
berasal dari masa itu, masa pembentukan Gereja. 
Isinya pun sangat berbeza dengan apa yang dike-
nal sebagai surat Barnabas.

Malahan disebut bahawa naskah asli injil 
Barnabas berbahasa Sepanyol dan Itali,  dan baru 
muncul pada abad pertengahan, setelah abad 
XIV.

Manuskrip Itali dan Sepanyol pun dikatakan 
cukup berbeza. Dikatakan bahawa kitab itu san-
gat tebal, seperti kumpulan kisah-kisah Yesus 
yang sudah disesuaikan untuk kepentingan ter-
tentu.

Memang pada masa para bapa Gereja, per-
nah ada usaha untuk membuat harmonisasi atau 
peyusunan seperti dalam kisah Injil, yang diusa-
hakan oleh Tatian, Deatessaron, pada abad II.

Akan tetapi injil Barnabas ini lebih bersifat 
memilih bahan atau kisah, juga dilengkapi den-
gan pentafsiran, yang bermatlamat sebagai apol-
ogetik itaitu menyokong fahaman atau kebenaran 
ajaran tertentu.

Injil ditulis dalam intensi iman, dan iman itu 
adalah iman terhadap Yesus Kristus, Putera Tu-
han. Maka kalau ditanya mengapa injil Barnabas 
tidak dimasukkan ke dalam Kitab Suci, jawaban-
nya adalah: kitab itu tidak memenuhi kriteria 
dasar tersebut.

Kriteria penetapan teks Kitab Suci dalam injil 
Barnabas juga tidak tepat serta tidak selaras den-
gan ajaran para rasul serta bukan inspirasi dari 
Roh Kudus dan tidak selaras dalam keseluruhan 
ajaran iman. — Fr T. Krispurwana Cahyadi, SJ, 
hidupkatolik.com

Pencerahan tentang injil Barnabas

Umat Kristian diseru untuk 
berdoa bagi kesatuan 
KUALA LUMPUR: Semua umat 
Kristian dijemput untuk berdoa bagi 
kesatuan dan terus berjalan bersama, 
demikian seruan Kardinal Mario 
Grech, setiausaha agung Sinod para 
Uskup, dan Kardinal Kurt Koch, 
presiden Dewan Kepausan untuk 
Mempromosikan Kesatuan Kristian. 

Para kardinal menulis dalam su-
rat bersama pada 28 Oktober 2021 
untuk para uskup yang bertanggung-
jawab dalam ekumenisme di konfe-
rensi episkopal masing-masing. Su-
rat itu menekankan cara-cara Gereja 
tempatan agar dapat melaksanakan 
dimensi ekumenikal proses sinodal, 
kerana “sinodal dan ekumenisme 
adalah proses berjalan bersama.”  

Kerana Gereja sinodal adalah 
Gereja yang mendengar, “penden-
garan ini harus melibatkan kes-
eluruhan umat Kristian kerana misi 
pembaptisan mereka adalah untuk 
mengambil bahagian dalam sen-
sus fidei," tulis Kardinal Grech dan 
Koch. 

Ekumenisme ialah “pertukaran 
hadiah” dan “salah satu hadiah 
yang boleh diterima oleh penganut 
Katolik daripada penganut Kristian 
lain ialah pengalaman dan pemaha-
man mereka tentang sinodaliti,” ujar 
mereka.

Di antara cadangan dalam su-
rat itu, para kardinal meminta agar 
keuskupan mendekati para pem-
impin masyarakat Kristian di ka-
wasan mereka, memberitahu mereka 
tentang proses sinodal, menjemput 
mereka untuk melantik perwakilan 
untuk mengambil bahagian dalam 
mesyuarat keuskupan pra-sinodal 
dan, mungkin untuk menangani 
perhimpunan sinode keuskupan, 
menganjurkan sesi mendengar, dan 
menggalakkan mereka menghantar 

refleksi bertulis tentang soal selidik 
yang disertakan dalam dokumen 
persediaan.

Susulan surat itu, Pejabat Hal 
Ehwal Ekumenikal dan Antara 
Agama (OEIA) Federasi Konferensi 
para Uskup Asia (FABC), dengan 
kerjasama Dewan Kepausan untuk 
Mempromosikan Kesatuan Kris-
tian dan Sekretariat Agung Sinode 
Uskup, menganjurkan mesyuarat 
dalam talian mengenai dimensi eku-
menikal proses sinodal pada 12 Jan.

“Pandemik telah menjejaskan se-
mua negara, tanpa mengira kaum 
atau agama. Asia, yang yang kaya 
dengan pelbagai budaya dan keper-
cayaan, dengan majoriti penduduk 
yang miskin, sememangnya terjejas 
teruk. 

Sesungguhnya ia merupakan satu 
panggilan bangun untuk semua 
orang untuk bekerjasama. Dengan 
proses sinodal yang sedang berjalan, 
umat Katolik di seluruh keusku-
pan Asia telah bekerjasama dengan 
NGO, agama lain dan penganut 
Kristian bagi menyahut keperluan 
semasa untuk mengurangkan pend-
eritaan yang disebabkan oleh pande-
mik ini,  bencana alam dan kemus-
nahan akibat gempa bumi, banjir 

dan taufan,” kata Uskup Agung Si-
mon Poh dari Keuskupan Agung 
Kuching.

“Pada masa pandemik ini, dialog 
antara agama dan dialog tindakan 
ekumenikal, saling bekerjasama un-
tuk kebaikan semua umat manusia, 
malah lebih mendesak.  berbanding 
sebelum ini. 

"Saya percaya bahawa dialog 
sebegini akan menggalakkan ke-
harmonian, kerjasama dan saling 
menghormati dan menerima yang 
amat diperlukan, lebih-lebih lagi 
sikap tidak bertoleransi dan funda-
mentalisme agama semakin menin-
gkat di banyak bahagian di Asia,” 
kata Uskup Agung Simon. 

“Dalam semangat baik dialog itu, 
adalah dicadangkan bahawa pros-
es sinodal juga  dimasukkan sesi 
mendengar suara penganut Kristian 
dan penganut agama lain tentang 
pandangan mereka terhadap Gereja 
Katolik, pandangan mereka tentang  
kepimpinan dan juga di peringkat 
akar umbi Gereja,” tambah Uskup 
Agung Simon. 

Pertemuan dalam talian itu, yang 
mengumpulkan lebih daripada 70 
perwakilan FABC dari lebih 20 
negara, merupakan peluang untuk 

memberikan beberapa cadangan 
praktikal demi melaksanakan di-
mensi ekumenikal proses sinod 
dalam keuskupan, konferensi-kon-
ferensi episkopal dan sinod-sinod 
FABC.

“Kita harus bermotivasi dan bera-
ni untuk menonjolkan iman kita dan 
tidak takut dengan ancaman,” ujar 
Fr Moses Rayappan, dari Keusku-
pan Melaka-Johor. 

Bagi Fr Jude Miranda, “Proses 
sinodal yang diseru oleh Bapa Suci 
telah memanggil kita semua untuk 
mengambil bahagian adalah proses 
yang kreatif, inklusif dan membina 
jambatan. 

"Kita dapat melihat semangat 
sinod tentang sinodaliti yang bukan 
hanya tentang orang yang dibap-
tis tetapi tentang semua orang wa-
lau apa pun iman dan kepercayaan 
mereka. 

"Laluan sinodal menghormati 
kematangan, maruah dan kesaksa-
maan semua orang, mencerminkan 
kepelbagaian perspektif yang  melu-
askan pemahaman serta pandangan 
seseorang dan mendalami kebe-
naran  situasi dan realiti tertentu,” 
kata paderi dari Keuskupan Pulau 
Pinang itu. 
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KENINGAU: “Sejak Perjanjian 
Lama, Sabda Tuhan mempunyai 
peranan penting dalam membimb-
ing dan menjamin kesatuan dan 
kesetiaan umat pilihan kepada Tu-
han,” kata Uskup Cornelius Piong 
sempena Hari Minggu Sabda Tu-
han yang lalu.   

Uskup Cornelius menulis renun-
gan itu pada 23 Jan lalu. 

“Begitu penting Sabda Tuhan 
itu. Yesus sendiri memulakan misi 
pelayanan-Nya dengan mewarta-
kan Sabda Tuhan (Luk 4:16). Sesu-
dah bangkit dari mati, Yesus me-
neruskan pelayanan-Nya dengan 
“menerangkan apa yang tertulis 
tentang diri-Nya di dalam seluruh 
Alkitab kepada mereka mulai dari 
kitab-kitab Musa dan tulisan para 
nabi” (Luk 24:27). Gereja juga, se-
jak ia dimulakan oleh para Rasul, 
memberi keutamaan kepada mem-
pelajari dan menghayati Sabda Tu-
han (Kis 2:42;6:4).”

Sebagai murid-murid Yesus, 
apakah kita menyedari, mensy-
ukuri dan yakin kepada kuasa 
penyelamatan Sabda Tuhan bagi 
kita? Sepanjang perjalanan iman, 
kita memerlukan Sabda Tuhan un-
tuk memimpin dan menerangi kita 
(Maz 119:105). Marilah kita setia 
melakukan pesan Yesus, "Setiap 
orang yang datang kepada-Ku, 
mendengar kata-kata-Ku serta mel-
akukannya, dia seperti rumah yang 
dibina di atas batu (Luk 6:47-48). 

Uskup Cornelius mengakhiri 
renungannya  dengan mengajak 
umat terus setia mengambil masa 
membaca, mendengar dan mer-
enungkan Sabda Tuhan setiap hari 
walau bagamana sibuknya kita. 

Sejak perjanjian 
Lama, Sabda 

Tuhan menjamin 
keselamatan 

Tuhan 
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Sahabat kecil Yesus
HARI MINGGU KATEKETIKAL 2022

KELUARGA: SEBUAH JALAN MENUJU KEKUDUSAN 

Dalam Kristus ada nasihat, 
ada penghiburan kasih, ada 
persekutuan Roh, ada kasih 

mesra dan belas 
kasihan (Filipi 2:1-2)

Isikan tempat kosong
pada gambar di bawah

dengan mengikut
penunjuk 

huruf.  

Cari 15 perbezaan pada gambar di bawah: 

Sabar
Cemburu

Memegahkan

Sombong
Pemarah

Kesalahan 

Kebenaran 

Baca 1 Korintus 13:4-8 kemudian lengkapkan sabda 
Tuhan di bawah dengan mengisi jawaban yang betul 
pada kotak di bawah. 

Muat turun kad ini, warnakan dan serahkan
kepada katekis pembimbing adik-adik. 

Hello adik-adik,

Apa khabar? Jika 
seseorang bertanya 
kepada adik-adik, 

“Siapakah Yesus?” apa 
jawaban adik-adik?
Mungkin adik-adik 

mempunyai banyak 
jawaban tentang siapa 
itu Yesus. Ya, Yesus 

adalah Putera 
kesayangan Bapa yang 
diutus ke dunia untuk 
menyelamatkan kita 

semua. Mengapa Bapa 
mengutus anak-Nya 

yang terkasih sehingga 
sanggup sengsara, 

wafat dan 
dibangkitkan?

Oleh itu adik-adik, 
tahukah adik-adik apa 
misi kita? Misi kita 

ialah untuk meneruskan 
Khabar Gembira ini 
iaitu Yesus, raja 

Damai dan 
Sang Juruselamat, 
telah wafat dan 

bangkit untuk kita 
dan Roh-Nya 

menyertai kita hingga 
akhir zaman! 

Auntie Melly



Krismawan jadikan pandemik persiapan menerima Sakramen Penguatan
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Harimau dianggap paling binatang paling 
ikonik. "Kucing terbesar" merupakan salah 

satu takrifan bagi harimau, dipandang oleh ban-
yak budaya sebagai simbol kekuatan, kebera-
nian, kemerdekaan dan keagungan martabat.

Harimau: sifatnya berhati-hati, licik dan se-
lalu serius. Ia berhati-hati dari terjatuh dalam 
jerat dan perangkap. Melalui harimau, kita da-
pat mengikuti teladannya yang sentiasa berja-
ga-jaga, berjalan dengan berhati-hati, dan bijak 
dalam Tuhan. 

Terdapat dua subspesies harimau, biasanya 
dirujuk sebagai harimau benua dan harimau 
pulau Sunda. Semua harimau pulau yang ada 
pada masa ini,  hanya terdapat di pulau Su-
matera. Harimau benua ditemui di tanah be-
sar Asia - dari India ke Siberia dan selatan 
ke semenanjung Tanah Melayu. Harimau ter-
besar ialah Siberia atau Amur, manakala hari-
mau terkecil ialah Sumatera.

Tiada dua harimau yang mempunyai jalur 
yang sama, ia seperti cap jari manusia yang 
tidak akan sama. Jalur harimau adalah penting 
untuk hidup di alam liar kerana ia bertindak se-
bagai penyamaran. Maka jalur atau belang hari-
mau itulah yang menjadikan harimau itu megah 
dan unik. Dalam Alkitab, singa dan harimau bin-
tang ada disebut tetapi tiada harimau. Menarikn-

ya tiada satu pun jugga menyebut tentang 
kucing peliharaan.

Ini kerana harimau bukan berasal dari 

Timur Tengah. Maka, tiada seorang pun penga-
rang berbahasa Ibrani, berbahasa Aram, atau 
berbahasa Yunani pernah melihat atau menden-
gar tentang seekor harimau. Yang paling dekat 
dengan harimau dalam Alkitab ialah singa yang 
juga melambangkan kuasa dan diraja. Selain itu, 
beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggeris 
lama yang tersilap menterjemah singa sebagai 
harimau dalam beberapa teks.

Ada sebuah autobiografi  menarik "Christ the 
Tiger" oleh Thomas Howard yang diterbitkan 

pada tahun 1967. Howard dilahirkan evangelis 
pada tahun 1935, tetapi kemudian menjadi Ka-
tolik pada 1985.

Dalam autobiografi ini, ia mengisahkan ten-
tang seorang pemuda yang amat tertarik dengan 
kasih Kristus. Pada mulanya pemuda itu melihat 
dogma dan institusi sebagai penghalang kebe-
naran dan kasih Tuhan. 

Namun akhirnya, pemuda itu sedar bahawa 
tanpa institusi, tersebut tidak akan ada cara un-
tuk bertemu dengan Kristus sang harimau. Buku 
ini secara radikal membentangkan siapa Kristus 
dan apakah erti iman kepada si penulis (How-
ard).

Dua orang penulis hebat, C.S Lewis dan 
Charles Williams membandingkan Kristus den-
gan singa, tetapi G.K Chesterton dan Howard 
membandingkannya dengan harimau. 

Chesterton mengatakan bahawa apabila anda 
percaya bahawa Tuhan adalah realiti seperti ha-
rimau, dunia moden akan cuba sedaya upaya 
melemahkan iman anda. 

Maka, penulis hebat itu menasihati agar kita 
bersedia untuk menghadapi tentangan itu.  T.S. 
Elliot, seorang penyair, juga pernah mengguna-
kan imej Kristus sebagai harimau dalam puis-
inya, "Gerontion."

Walau bagaimanapun, sama ada harimau atau 
singa untuk menggambarkan Kritus,  ideanya 
adalah untuk menyatakan Kristus sebagai Yang 
Agung, Berani dan Berwibawa. Kita, yang meru-
pakan murid Kristus, boleh meneladani sikap-
sikap luhur tersebut. – Fr Francis Lim, 
Today’s Catholic  (diterjemahkan dan 
diringkaskan)

KUCHING: Hampir dua tahun menunggu, 
akhirnya  256 calon Penguatan telah diura-
pi dengan minyak Krisma sebelum berakh-
irnya tahun 2021 yang lalu.  

Seramai 256 krismawan dan ibu bapa 
mereka, berasa lega setelah menerima 
Sakramen Krisma di Katedral St Joseph. 

Salah seorang krismawan, Marcello Mat-
thius Anak Muhren, tidak dilahirkan se-
bagai Katolik. Pemuda itu dibaptis pada 
usia 10 tahun. Menceritakan perjalanan-
nya dalam menerima Sakramen Krisma, 
Marcello mengakui dia agak mengabaikan 
imannya sebelum ini.

Namun, semasa di sekolah menengah, 
dia terpanggil untuk menyertai Gerakan 
Belia Katolik (YCS) yang memberikannya 
sukacita apabila berhimpun dan berdoa 
bersama dengan rakan-rakan seiman. Ak-
tiviti-aktiviti kerohanian dalam YCS telah 
memberinya keyakinan dan persiapan un-
tuk diteguhkan dalam Roh melalui  Sakra-
men Penguatan.

Bagi Bryan Balan Jim, salah seorang lagi 
krismawan, anak muda ini mengatakan 

walaupun banyak cabaran yang dihadapi 
sepanjang menunggu upacara Sakramen 
Krisma, namun dia berasa tidak ‘sunyi’ 
dalam perjalanan iman kerana mendapat 
sokongtan tidak berkesudahan daripada 
keluarga dan guru-guru pemimbing.

Menceritakan perjalanan imannya, Bryan 
mengatakan beliau dilahirkan dan dibaptis 
dalam keluarga Katolik. Dia mempunyai ke-
inginan untuk menyertai pelayanan putera 
altar dan aktiviti-aktiviti belia tetapi pada 

akhirnya, dia tidak melakukan apa-apa.
Bryan mengakui, dia tidak berani memi-

kul cabaran salib dalam pelayanan. Maka 
dia terlepas dari keseronokan menyertai 
kem-kem rohani, perjumpaan yang mem-
bina iman dan hubungannya dengan Tuhan 
juga lemah. 

Namun, Tuhan sentiasa memanggilnya. 
“Dia membuka jalan kepada saya untuk 
menyertai Pergerakan Pelajar Kristian 
Muda (YCS) di Sekolah Menengah St Jo-

seph, keputusan yang membawa sukacita 
kepada saya.”

Bryan menyertai  YCS sejak Tingkatan 1 
sehingga hari ini. Katanya, “YCS telah mem-
bentuk iman saya sebagai seorang Kris-
tian. Melalui YCS, saya berpeluang untuk 
melayani sebagai salah seorang ahli jawa-
tankuasa Katolik untuk mengadakan Hari 
Doa dan warden untuk Misa Jumaat perta-
ma. Keinginan saya untuk melayani Tuhan 
semakin besar setiap hari. 

Semasa berada di Tingkatan 4, saya telah 
dilantik sebagai Naib Presiden YCS. Pada 
mulanya, saya tidak pasti keupayaan saya 
untuk memikul tanggungjawab yang be-
sar ini; malah, keputusan untuk berhenti 
dari pelayanan ini juga sudah saya fikirkan. 
Tetapi Tuhan memberi inspirasi melalui pe-
tikan Kitab Ulangan 31:8, “Sebab TUHAN, 
Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia 
sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak 
akan membiarkan engkau dan tidak akan 
meninggalkan engkau; janganlah takut dan 
janganlah patah hati.” — sumber Today's 
Catholic 

Artikel singkat tentang Tahun  Baru 
Cina 2022: Tahun Harimau

Kristus Sang Harimau? 



Mendengar dengan hati bantu 
bina kesatuan
VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
mengatakan bahawa proses kon-
sultasi  global selama dua tahun 
yang membawa kepada Sinod ten-
tang Sinodaliti adalah “peluang 
besar" bagi umat Katolik untuk 
mendengar satu sama lain. 

Bapa Suci menulis dalam pesan 
untuk Hari Komunikasi Sedu-
nia pada 24 Januari, yang menya-
takan kebimbangannya bahawa 
orang ramai sekarang kehilangan 
keupayaan untuk mendengar, 
baik dalam Gereja dan kehidupan 
awam.

“Proses sinodal baharu sahaja 
dilancarkan. Mari kita berdoa agar 
ia akan menjadi peluang yang baik 
untuk mendengar satu sama lain. 
Hakikatnya, persekutuan bukan-
lah hasil daripada strategi dan pro-

gram, tetapi dibina melalui sikap 
saling mendengar antara satu den-
gan lain.”

Sri Paus Fransiskus secara rasmi 
melancarkan proses Gereja Sinod-
al pada Oktober tahun lalu. Dalam 
pesan terbaharunya sempena Hari 
Komunikasi Sedunia 2022 ber-
tema, “Mendengar Dengan Telinga 
Hati”, Bapa Suci memberi renun-
gan petikan Kitab Suci yang meng-
gambarkan kepentingan menden-
gar.

“Di antara lima deria, Tuhan ke-
lihatan menyukai sikap menden-
gar, mungkin kerana ia kurang 
mendesak, lebih bijaksana daripa-
da penglihatan, dan oleh itu men-
jadikan manusia lebih bebas,” tulis 
Sri Paus.

“Mendengar selaras dengan ker-

endahan hati Tuhan. Ia adalah tin-
dakan yang memperlihatkan Tuhan 
sebagai Dia yang bercakap, men-
cipta lelaki dan wanita mengikut 
imej-Nya, dan dengan mendengar, 
Dia mengakui  mereka sebagai ra-
kan dialog.”

Bapa Suci kesal dengan sikap 
manusia masa kini yang tidak sa-
bar dalam mendengar malah terlalu 
banyak 'bercakap' tanpa benar-be-
nar mendengar orang lain.

“Komunikasi tidak berlaku 
jika proses mendengar tidak ber-
laku, dan tidak ada kewartawanan 
yang baik tanpa keupayaan untuk 
mendengar,” katanya. 

“Untuk memberikan maklumat 
yang kukuh, seimbang dan leng-
kap, perlu mendengar dalam jang-
ka masa yang lama. Untuk mencer-

itakan peristiwa atau menerangkan 
pengalaman dalam laporan berita, 
adalah penting untuk mengetahui 
cara mendengar, bersedia untuk 
mengubah fikiran, mengubah suai 
andaian awal,” tambah Bapa Suci 
lagi.

Sri Paus juga menggalakkan agar 
para wartawan memberitahu dunia 
tentang kisah-kisah para migran.

Uskup Roma itu turut memetik 
kata-kata penting seorang ahli te-

ologi Lutheran Jerman, Dietrich 
Bonhoeffer, yang telah dihukum 
bunuh oleh Nazi pada tahun 1945, 
di mana tokoh itu pernah mene-
kankan keperluan besar untuk 
mendengar dalam Gereja.

Hari Komunikasi Sedunia, yang 
dimulakan oleh Sri Paus Paulus VI 
pada tahun 1967, bakal disambut 
tahun ini pada hari Ahad, 29 Mei, 
sempena Hari Raya Kenaikan Tu-
han. — CNA 

VATIKAN: Pertemuan Keluarga 
Sedunia ke-10, yang akan berlang-
sung di Roma pada 22-26 Jun 2022 
semakin hampir. Beberapa filem 
pendek sedang dihasilkan untuk 
mengisi sebagai persiapan untuk 
acara ini.

Keuskupan Roma dan Dicasteri 
untuk Orang Awam, Keluarga dan 
Kehidupan, yang menganjurkan 

pertemuan itu, menerbitkan mate-
rial-material pastoral yang boleh 
membantu Keuskupan, gerakan, 
dan persatuan untuk mengatur aca-
ra, renungan, dan pertemuan dalam 
masyarakat setempat. 

Acara besar pada bulan Jun ini 
berlangsung dalam format “tidak 
pernah berlaku sebelum ini” den-
gan inisiatif tempatan di keusku-

pan di seluruh dunia.
Keuskupan Roma juga telah 

mengadakan lapan katekesis men-
genai keluarga, sebagai sokongan 
bagi pertemuan-pertemuan persia-
pan di paroki di seluruh dunia.

Setiap katekesis – yang sudah 
tersedia di laman web rasmi Meet-
ing www.romefamily2022.com 
— akan disertakan dengan video 
pendek. 

“Video-video itu dapat mem-
bantu memulakan perbincangan 
dengan mengaitkan kisah peribadi 
orang sebenar,” jelas Fr Dario 
Criscuoli, pengarah Pusat Pelay-
anan Pastoral Keluarga di Keusku-
pan Roma. “Ia adalah filem pendek 
berdurasi kira-kira 8 minit, di mana 
pasangan atau individu yang ting-
gal di Roma menceritakan kisah 
mereka. Semua perkongsian dan 
pengalaman mereka amat indah. 
— media Vatikan 

Persiapan Perhimpunan Keluarga Sedunia: 
Fokus kepada keindahan dan kelukaan manusia
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l bersambung dari BM 1 

TAKHTA SUCI: Bapa Suci Fran-
siskus menyeru kepada umat awam 
untuk sentiasa membinta bantuan 
kepada Sto Yosef dalam mendidik 
anak-anak, khususnya anak-anak 
yang mempunyai kecenderungan 
“orientasi seksual berbeza”. 

Semasa audiensi dengan umat 
awam pada  26 Januari di Dewan 
Paul VI, Sri Paus mengatakan, 
“Saya sedang memikirkan pada 
masa ini begitu ramai orang yang 
dihimpit dengan beban hidup, 
malah harapan mereka semakin 
lemah dan mereka juga bungkam 
untuk berdoa. Semoga Sto. Yosef 
membantu mereka membuka diri 
mereka untuk terus berdialog den-
gan Tuhan agar mendapat kembali 
kekuatan, dan kedamaian.”

Sri Paus Fransiskus juga turut 
memikirkan ibu bapa yang mengha-
dapi masalah anak-anak khususnya 
mereka yang mempunyai anak 
berpenyakit, ibubapa yang melihat 
melihat orientasi seksual berbeza 
pada anak-anak mereka – betapa 
pilunya hati mereka. Bagaimana 
untuk menangani perkara ini tanpa  
mengutuk dan menghakimi mere-
ka?”

“Oleh itu, kepada ibu bapa, saya 

katakan: jangan takut. Ya, me-
mang ada penderitaan dan kesaki-
tan. Tetapi fikirkan Tuhan, fikirkan  
bagaimana Sto Yosef menyelesai-
kan masalah dan mintalah Sto Yosef 
membantu anda. Jangan sekali-kali 
mengutuk anak-anak anda,” kata 
Sri Paus.

Uskup Roma itu mendedikasi-
kan katekesis Hari Rabu bersama 
umat awam tentang “Sto Yosef, 
Sang Pemimpi” dalam sembilan siri 
katekesis yang bermula pada pada 
November 2021. Bapa Suci mene-
kankan kepekaan Sto Yosef terha-
dap mimpi, yang katanya “sebagai 
salah satu cara Tuhan menyatakan 
diri-Nya” pada zaman alkitabiah.

"Kehidupan sering meletakkan 
kita dalam situasi yang membin-
gungkan dan seolah-olah tiada pe-
nyelesaian. Berdoa pada saat-saat 
ini — ini bermakna membiarkan 
Tuhan menunjukkan kepada kita 
perkara yang betul untuk dilakukan. 
Sesungguhnya, doa selalu memberi 
kita gerak hati untuk melihat jalan 
keluar.” 

“Saudara dan saudari yang di-
kasihi, Tuhan tidak pernah membe-
narkan masalah timbul tanpa mem-
beri kita bantuan yang kita perlukan 
untuk menanganinya.” — media 
Vatikan 

VATIKAN: Mengungkapkan kepri-
hatinan atas meningkatnya ketegan-
gan yang mengancam perdamaian 
di Ukrain, Sri Paus Fransiskus me-
nyeru Hari Rabu 26 Januari 2022 
sebagai hari doa untuk perdamaian.

Bapa Suci menyatakan keprihati-
nannya atas meningkatnya ketegan-
gan yang mengancam peluang per-
damaian di Ukrain dan keamanan 
di benua Eropah secara umum. 

Menyahut aksi Sri Paus, umat 
Katolik di seluruh dunia menyer-
tai  doa untuk keamanan di negara 
Eropah Timur itu pada 26 Januari.

Doa maraton itu bersiaran se-
cara langsung bermula pada 9.00 
pagi waktu Kyiv meliputi semua 
Keuskupan Katolik Ukraine,  Aus-
tralia, Amerika Selatan, Amerika 
Utara, Eropah Barat, Eropah Ten-
gah, dan Kazakhstan.

Uskup Katolik Ukrain yang se-
dang melayani di pelbagai negara 
turut meminta sokongan kewangan 
untuk membantu mangsa  yang ter-

jejas di Ukrain.
“Petugas barisan hadapan ber-

hadapan risiko besar. Mereka 
kekurangan asas keperluan seperti 
air bersih, makanan, pakaian, ubat-
ubatan,” kata para Uskup Katolik 
Yunani di Amerika Syarikat. 

“Perang di Ukrain sungguh-
sungguh menakutkan. Setiap hari, 
ia membunuh, melumpuhkan dan 

memusnahkan. Pencerobohan Ru-
sia yang semakin meningkat me-
nyebabkan berjuta-juta pelarian 
yang lebih ramai mati dan cedera, 
menyebabkan lebih banyak air mata 
dan kesakitan”, tambah para uskup 
tersebut seraya meminta umat 
beriman untuk memaklumkan situ-
asi getir itu kepada orang lain. —                                                                     
media Vatikan 

Kristian seluruh dunia berdoa untuk Ukrain 

Doa akan menunjukkan 
kita jalan keluar dari 
kekeliruan 



“Keluarga, jadilah sebagaimana se-
harusnya.” Inilah kata-kata dari do-

kumen Familiris Consortio (Keluarga dalam 
dunia moden) oleh Sri Paus Santo Yohanes 
Paulus II, ia merupakan panggilan dan seruan 
penting Gereja untuk keluarga agar semakin 
menjadi menurut apa yang Tuhan kekenda-
ki, iaitu “persekutuan mesra kehidupan dan 
cinta kasih” (17). Sri Paus mengingatkan 
keluarga-keluarga bahwa panggilan ini tidak 
dapat diabaikan, kerana ini adalah panggilan 
bagi setiap keluarga untuk mengakui dan 
menghidupi martabat dan tanggungjawabn-
ya di rumah dan dalam masyarakat.

Dalam Amoris Laetitia (Sukacita kasih), 
Sri Paus Fransiskus menyatakan bahawa 
keluarga adalah sumber kekuatan bagi ke-
hidupan Gereja: “Gereja merupakan kebai-
kan untuk keluarga, dan keluarga merupakan 
kebaikan untuk Gereja.” (87). 

Kerana dalam setiap keluarga Kristian, as-
pek dan fungsi yang berbeza dalam kehidu-
pan seluruh gereja dicerminkan dalam: misi, 
katekesis, kesaksian, doa, dan lain-lain.” 
(Direktori Umum Katekesis, 255). Inilah 
sebabnya mengapa gereja selalu menjunjung 
tinggi institusi keluarga.

Dalam dokumen-dokumen terbaharu ger-
eja, disebut berbagai gambaran berkaitan 
dengan keluarga, seperti ‘gereja domestik, 
‘tempat perlindungan kehidupan’, ‘sebuah 
komuniti yang mendidik’, ‘sel penting 
masyarakat’, ‘sekolah kehidupan kristian’, 
dan lain-lain. Dalam surat pertamanya kepa-
da jemaat di Korintus, Santo Paulus meng-
gunakan gambaran tubuh untuk mejelaskan 
tentang komuniti kristian, di mana setiap 
anggota itu adalah satu bahagian, tetapi di-

satukan dalam Kristus dengan satu sama 
lain. 

Ini juga merupakan gambaran yang ideal 
untuk keluarga, kerana setiap anggota adalah 
bahagian dari satu tubuh, disatukan bersama 
Kristus dan satu sama lain oleh kasih mere-
ka, juga dengan membagikan kepribadian 
dan karunia unik mereka.

Sebuah keluarga baru dimulai ketika se-
orang lelaki dan seorang wanita yang disatu-
kan dalam Sakramen Perkawinan. 

Dalam perkahwinan, pasangan suami-
isteri saling membantu untuk mencapai 
kekudusan melalui cinta kasih dan komit-
men mereka pada satu sama lain, serta dalam 
membesarkan anak-anak mereka. Sebagai 
ibubapa, adalah tanggungjawab serius mere-
ka menjadi guru utama iman bagi anak-anak 
mereka, seperti yang kehendaki Tuhan dari-
pada mereka. 

ada hari perkahwinan mereka, pasan-
gan itu mengambil tanggungjawab ketika 
mereka membuat perjanjian “untuk men-
erima anak-anak yang dianugerahkan Tuhan 
dengan penuh kasih sayang dan mendidik 
mereka sesuai dengan hukum Kristus dan 
Gereja-Nya”.

Melalui Sakramen Perkawinan, ibubapa 
menerima “rahmat dan pelayanan pendidi-
kan Kristian untuk anak-anak mereka…” 
(Direktori Umum Katekesis, 227). Ini bererti 
ibubapa adalah pewarta Injil pertama kepada 
anak-anak mereka. 

Merekalah yang pertama menurunkan 
iman kepada anak-anak mereka dan men-
didik mereka dalam iman itu, “melalui ke-
saksian hidup Kristian mereka sehari-hari… 
hidup sesuai dengan Injil” (Apostolicum Ac-

tuositatem, 11). 
Dalam hal ini, keluarga adalah “komuniti 

pertama yang dipanggil untuk mewartakan 
Injil kepada pribadi manusia dalam masa 
pertumbuhannya serta membawanya menuju 
kedewasaan manusiawi dan kristiani sepe-
nuhnya, melalui pendidikan dan katekesis 
yang berterusan” (Familaris Consortio, 2).

Keluarga juga merupakan ‘ tempat pe-
nyediaan katekesis’, untuk menyedari akan 
kehadiran Tuhan, langkah pertama dalam 
berdoa, pendidikan kesedaran moral, dan 
pembentukan akan pemahaman Kristian ten-
tang cinta kasih dan seksualiti manusia. 

Maka, sebelum anak menghadiri ‘kelas 
katekekimus’ pertama di paroki, dia sudah 
mempunyai idea tentang Tuhan dan iman, 
tentang apa yang benar dan apa yang salah, 
serta tentang kehidupan secara umum dari 
ibu bapanya. 

Sebenarnya, apapun yang dipelajari atau 
tidak dipelajari oleh anak-anak dari orang 
tua mereka serta orang-orang dewasa yang 
lain dalam keluarga mereka, memberi kesan 
yang menentukan pada hidup mereka sepan-
jang hayat.

Inilah sebabnya gereja menekankan bah-
wa, “Katekesis keluarga mendahului, me-
nyertai dan memperkayakan segala bentuk 
katekesis” (Catechesi Tradendae, 68). Ini 
bererti bahawa katekesis keluarga lebih uta-
ma, bahkan daripada katekesis yang diada-
kan di paroki. 

Penangguhan katekismus di paroki ka-
rena pandemi Kovid-19 membuat semakin 
mendesak dan perlunya ibu bapa serta kelu-
arga pada umumnya untuk mengambil tang-
gungjawab yang lebih besar untuk pendidi-

kan iman bagi para anggota keluarga yang 
masih muda. 

Sempena kita merayakan Minggu Kateke-
tikal tahun ini, semoga kita diingatkan akan 
panggilan gereja: “Keluarga: jadilah seba-
gaimana seharusnya”, dan bertumbuh dalam 
kekudusan untuk menjadi “persekutuan 
mesra kehidupan dan cinta kasih” seperti 
yang dikehendaki Tuhan untuk kita.

Pesan Hari Minggu Kateketikal 2022 
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Pada permulaan tahun baharu, ini adalah 
masa yang baik untuk melihat kembali tahun 
sebelumnya dan merenung pengalaman 
kita. Tahun 2021 yang lalu, ditandai dengan 
sekatan meluas pandemik Covid 19, seperti 
yang kita ketahui, menyebabkan perubahan 
tanpa diduga  di semua peringkat, termasuk 
di Gereja.

Antara perubahan itu ialah penutupan 
kelas katekismus di paroki, yang telah 
menjadi sumber utama katekesis bagi ramai 
umat sebelum ini. Hampir serta-merta, 
kita terpaksa mengubah cara tradisional 
katekesis anak-anak dan remaja kita, serta 
calon IKD dan katekumen, dan beralih 
kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran 
dalam talian. Syukurlah, kerana dedikasi 
dan kreativiti oleh katekis paroki kita dalam 
menyediakan dan menjalankan katekismus 
secara dalam talian, kita dapat memastikan 
anak-anak, remaja dan dewasa kami terus 
menerima pembentukan iman secara tetap.

Keadaan ini juga telah menjadikan ibu 
bapa dan keluarga di barisan hadapan dan 
sebagai pusat pembentukan iman terhadap 
anak-anak mereka. Ketika ini merupakan 
pengalaman baharu bagi setiap keluarga, 

Gereja sentiasa memandang keluarga 
sebagai asas penting kepada pelayanan 
katekesis. Inilah sebabnya adalah penting 
perayaan hari Minggu Kateketikal pada 
tahun ini, kita merenung secara mendalam 
tentang peranan ibu bapa dan keluarga 
dalam pelayanan Gereja ini. Sehubungan 
dengan itu, Komisi Kateketikal Malaysia 
telah memilih tema, “Keluarga: Jalan 
Menuju Kekudusan."

Pesan Hari Minggu Kateketikal 
menerangkan peranan penting dan tidak 
boleh diganti yang dimainkan oleh ibu bapa 
dan keluarga dalam bidang pembentukan 
iman. Ibu bapa memikul tanggungjawab 
untuk mendidik anak-anak mereka dalam 
iman pada hari perkahwinan mereka, dan 
berkhidmat sebagai katekis utama bagi 
anak-anak mereka. Sesungguhnya, keluarga 
adalah tempat utama untuk katekesis. 
Usaha yang dilakukan oleh katekis di 
paroki, walaupun penting dan patut diberi 
perhatian, hanyalah membantu dan tidak 
pernah dapat menggantikan katekisis yang 
berlaku di rumah. Seperti yang dinyatakan 
oleh Santo Yohanes Paulus II, “Katekesis 
keluarga mendahului, mengiringi dan 

memperkaya semua bentuk katekesis” 
(Catechesi tradendae, 68). Ini adalah 
peringatan bukan sahaja untuk ibu bapa dan 
keluarga, tetapi untuk semua ahli Gereja.

Dengan ini, selain Pesan Hari Minggu 
Kateketikal, Komisi Kateketikal Malaysia  
juga telah menyediakan poster yang 
mengetengahkan acara tersebut, Kit Hari 
Minggu Kateketikal  dan Ritus Pentauliahan 
untuk Katekis, yang kesemuanya boleh 
didapati dalam Bahasa Malaysia, Inggeris, 
Tamil dan Cina. Bahan-bahan ini telah 
disediakan supaya keuskupan dan paroki 
boleh menggunakannya untuk perayaan 
liturgi dan aktiviti yang dianjurkan selaras 
dengan Hari Minggu Kateketikal.

Bagi pihak Uskup-uskup Malaysia, 
saya mengambil kesempatan ini untuk 
mengucapkan terima kasih kepada paderi 

paroki, penyelaras kateketikal dan katekis, 
ibu bapa dan penjaga dan semua yang terlibat 
dalam dalam pelbagai cara pelayanan 
katekesis. Sungguh menggembirakan 
untuk mengetahui, bahawa di sebalik 
cabaran dan perubahan yang telah berlaku 
sejak beberapa tahun yang lalu, anda telah 
meneruskan pelayanan anda kepada Tuhan 
dan Gereja dengan setia dan semangat. 
Sesungguhnya, keadaan mungkin berubah 
dan cabaran mungkin datang, tetapi misi 
yang diberikan kepada Gereja oleh Yesus 
Kristus masih diteruskan (Mat. 28:19-20).

Uskup Agung Julian Leow Beng Kim, D.D.
Presiden Episkopal Komisi Kateketikal 

SeMalaysia

Hari Minggu Kateketikal 30 Jan 2022

KUALA LUMPUR: Keluarga: Jalan Menuju Kekudusan (1 Kor 12:12) telah dipilih 
sebagai tema pesan Hari Minggu Kateketikal 2022.

Presiden Episkopal Komisi Kateketikal SeMalaysia, Uskup Agung Julian Leow, 
mengatakan tema itu menekankan peranan penting dan tidak boleh diganti yang di-
mainkan oleh ibu bapa dan keluarga dalam pembentukan iman.

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

“Sesungguhnya, keluarga adalah tempat sebenar untuk katekesis,” ujar Uskup Julian 
dalam surat yang diterbitkan pada awal November. Katanya, usaha yang dilakukan 
oleh katekis di paroki, walaupun penting dan patut diberi perhatian, hanya dapat mem-
bantu dan menambah tetapi tidak pernah menggantikan katekesis di rumah.

Berikut merupakan surat penuh Presiden Komisi Kateketikal SeMalaysia: 

Keluarga: Jalan Menuju Kekudusan 



Pesta Sto Nino kali ke lapan di Paroki KSFX 

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(JANUARI)    

Bagi persaudaraan manusia sejati: Kita berdoa agar mereka 
yang menderita akibat diskriminasi dan penganiayaan 
agama, semoga hak-hak dan martabat mereka diakui, yang 
berpangkal persaudaraan dari keluarga manusia. 

Januari 30, 2021 

Keningau: Ketua Keuskupan Ken-
ingau, Uskup Cornelius Piong 
mengingatkan kepada komuniti-
komuniti di Paroki Keningau, 
khususnya Komuniti Filipino agar 
tidak tertumpu kepada Statue sa-
haja semasa merayakan sesuatu 
Pesta. Prelatus itu menegaskan 
perkara tersebut semasa mem-
impin Misa Kudus Sempena Pesta 
Sto.Nino, di Dataran Keuskupan, 
Keningau pada 16 Januari yang 
lalu.

“Merayakan Pesta Sto.Nino ada-
lah sesuatu yang penting dan ber-
makna bagi gereja   dan komuniti 

di sini. Namun janganlah tumpuan 
kita hanya tertumpu kepada Statue 
Sto.Nino itu sahaja kerana statue 
itu tidak berkembang dan statik”, 
tegas Uskup Cornelius. 

“Tetapi arahkan pandangan ke-
pada Bayi Yesus itu, Bayi yang 
membesar dengan bijak dan penuh 
hikmat,” tambahnya lagi. 

Prelatus itu juga berkesempatan 
untuk memberkati Statue Sto.Nino 
yang diarak masuk dan statue yang 
dibawa oleh umat.

Pn Veronica, Pengerusi Ko-
munti Filipino Katedral St.Francis 
Xavier  mengambil kesempatan 

mengucapkan terima kasih kepada 
Bapa Uskup Cornelius, Pengerusi 
MPP Keningau, Cik Nancy Nelly 
, Tim Perayaan dan semua yang 
hadir.  “Pesta Sto.Nino mempu-
nyai erti yang sangat mendalam 
bagi komuniti kami.” 

Di Filipina, perayaan Sto Nino 
merupakan perayaan penting ber-
mulanya sejarah Khabar Gem-
bira di mana Ferdinand Magellan 
memberikan statue Sto Nino kepa-
da Rajah Humobon yang memeluk 
agama Kristian.

“Seperti komuniti di negara asal 
yang menerima hadiah Sto.Nino 

dari Ferdinand Magellan sebagai 
tanda menerima iman Katolik itu, 
kami juga di sini akan berpegang 
pada iman yang sama walau di 
mana pun kami merantau,” ujar 
Puan Veronica.

Pesta Sto.Nino atau Bayi Suci 

Yesus itu merupakan tradisi iman 
Katolik dari Filipina yang biasan-
ya dirayakan secara besar-besaran 
pada minggu kedua bulan Januari. 
Di KSFX, ini merupakan perayaan 
ke lapan ia dirayakan di sini.  — 
Juanis@4K

Umat perlu pengharapan, Khabar Baik, bukan berita palsu 
TERAWI, Penampang: Selepas 
25 tahun, Fr Nicholas Stephen 
(Fr Nick) kembali ke Paroki Holy 
Nativity Terawi  untuk merayakan 
jubli perak imamatnya ke-25 pada 
9 Januari lalu. 

Sehari sebelum itu, iaitu pada 
8 Januari, Fr Nick juga meraya-
kan ulang tahun imamat di paroki 
St Peter Claver, bersama Uskup 
Agung John Wong, para paderi 
Paroki SPC, keluarga terdekat dan 
umat dengan mematuhi SOP. 

Dalam homilinya Fr Nich 
mengimbas banyak pengalaman-
nya sebagai paderi ketika bertu-
gas di Tawau, Lahad Datu, Tuaran 
dan kini di Ranau. Beliau tidak 
menyangka, pelayanannya seba-
gai paderi menyebabkan ramai 
orang yang mengenalinya. Lebih 

menggembirakan Fr Nik ialah ra-
mai umat yang mengenalnya kera-
na pelayanan sakramen-sakramen 
yang dipimpinnya. 

Fr Nik juga merupakan salah 
seorang paderi yang konsisten 
dan komited dalam menerbitkan 
program-program dalam talian. 
Semasa negara ini dikenakan Per-
intah Kawalan Pergerakan pada 
awal Mac tahun lalu, Fr Nik me-
nerbitkan program Dari Hati Se-
orang Gembala yang kini hampir 
mencapai siri ke-90, Ruangan 
Bersama Kanak-kanak Dan Ruan-
gan Bersama Keluarga serta  Seg-
men Khas On The Spot,  selain si-
aran Misa Kudus secara langsung 
dari Gereja St Peter Claver.

Dari siaran-siaran secara lang-
sung ini, ramai belia yang kem-
bali bersemangat malah ada yang 
mengaku, akibat pandemik, mere-
ka mengalami kemurungan dan 
terdorong membunuh diri. Namun 

disebabkan siaran-siaran rohani 
online yang dikenalikan oleh Fr 
Nik, iman mereka dikuatkan dan 
jiwa mereka dihiburkan oleh Tu-
han. 

“Kita hidup dalam dunia yang 
tidak dijangka. Oleh itu, mari ber-
gantung sepenuhnya kepada belas 
kasihan Tuhan. Tinggalkan kefasi-
kan. Titus, kasih karunia itu...agar 
kita hidup bijaksana..beribadat... 
Hidup yang baik bukan menge-
nai kita memiliki segala-galanya. 
Sebaliknya, hidup yang baik ialah 
ada Tuhan di dalam hidup kita. 
Kekayaan dan kemakmuran tidak 
menjamin keselamatan kita.”

Fr Nik juga menyeru umat agar 
meneladani Nabi Yesaya yang 
sentiasa mengabarkan penghara-
pan iaitu Berita Baik bahawa Tu-

han akan datang ke dunia untuk 
menyelamatkan kita. 

“Pada masa tidak menentu ini, 
kita memerlukan pengharapan. 
Maka, jadilah pembawa sukacita 
Tuhan dan pengharapan. Orang 
sekarang perlukan Berita Baik 
bahawa Tuhan hadir di antara kita 
dan Dia amat mengasihi kita.”

Semasa perayaan jubli perak 
imamat Fr Nik di Ranau, pada 8 
Januari, Uskup Agung John Wong 
menyebut bahawa Paroki Holy 
Navity Terawi telah melahirkan 
lima orang paderi iaitu Fr Nik 
sendiri, Fr Simon Kuntou, Fr Peter 
Abas, Fr John Mansul, mendiang 
Fr Alex Jimsy dan yang keenam…
saya menunggu anak muda dari 
Terawi untuk ditahbis sebagai pa-
deri. 

KUALA LUMPUR: Ibadat Eku-
menikal sempena Minggu Doa Ke-
satuan Kristian kali ketujuh, kali ini 
dihoskan oleh Gereja Presbyterian 
Malaysia (GPM) pada 20 Januari. 
Untuk tahun kedua berturut-turut, 
ibadat ini diadakan  dalam talian.

Perayaan ekumenikal Kristian 
antarabangsa ini, yang dianjurkan 
oleh Majlis Gereja-gereja Sedunia, 
diadakan setiap tahun, antara 18 
Jan dan 25 Jan di Hemisfera Utara. 
Tarikh-tarikh ini telah dicadangkan 
lebih 114 tahun yang lalu turut me-
masukkan dua pesta rohani untuk 
diraikan bersama iaitu Takhta Sto 
Petrus dan Perayaan Pertobatan 
Sto Paulus.

Tema, “Kami melihat bintang 
di Timur, dan kami datang untuk 
menyembah Dia” (Mat 2:2) telah 
disediakan oleh Majlis Gereja-
gereja Timur Tengah bagi Minggu 
Doa untuk Kesatuan Kristian 2022. 
Renungan tahun ini meneroka 
bagaimana orang Kristian dipang-
gil untuk menjadi tanda Tuhan di 
dunia dan bagaimana umat Kris-
tian dapat membawa perpaduan.

Sesi selama satu jam ini diisi 
dengan koleksi video pra-raka-
man dan lagu pembukaan oleh 
Cantus Musicus, dari Koir Gereja 
St George, Pulau Pinang, diikuti 
panggilan berdoa oleh Rev Rich-
ard Tok dari GPM.

Selepas Pastor Methodist, Ashok 
Amarasingham mengetuai Doa 
Pujian dan Pengakuan, Uskup 
Anglikan, Jason Selvaraj menget-
uai bacaan Mazmur:8 manakala, 
Uskup Steven Lawrence dari Ger-
eja Lutheran Evangelikal Malaysia 

membacakan Pembacaan Pertama 
(Yesaya 9:2-7), diikuti Bacaan 
Kedua (Efesus 5:8- 14) oleh Rev 
Matthew Punnoose dari Gereja 
Mar Thoma Syrian manakala Injil 
(Matius 2:1-12) dibacakan oleh 
Setiausaha Agung Majlis Gereja-
gereja Malaysia, Rev Hermen 
Shastri.

Uskup Agung Kuala Lumpur, 
Julian Leow, dalam homilinya ker-
kata, “Tema: Kami melihat bintang 
di Timur, dan kami datang untuk 
menyembah Dia (Mat 2:2) mem-

bawa kita untuk melihat tiga orang 
Majus yang mengembara ke Betle-
hem untuk mencari serta menyem-
bah Yesus. 

“Ziarah mereka menyatakan 
kepada kita bahawa kita juga di-
panggil untuk mengembara ke 
arah Yesus, kerana Dia adalah Bin-
tang Utara yang menerangi langit 
kehidupan dan Dialah sumber  
kegembiraan sejati kita. Namun, 
apakah yang menyebabkan orang-
orang Majus ini terdorong dan 
mengembara mencari Yesus? 

“Orang-orang Majus ini hidup 
dalam aman, makmur dan segala-
galanya mencukupi bagi mere-
ka. Namun mereka tetap mahu 
mengembara, mencari dan meny-
embah Yesus. 

“Ini adalah kerana mata mereka 
tidak tertumpu pada dunia seba-
liknya tertumpu ke langit atau sy-
urga di mana mereka telah melihat 
bintang terang, yang menandakan 
kelahiran seorang Sang Jurusela-
mat. Hati mereka tidak tenang se-
lagi tidak menemui Bayi Yesus.

“Sebagaimana orang-orang Ma-

jus itu, semoga perjalanan hidup 
dan iman kita terus berkobar-ko-
bar dan sentiasa mahu menemui 
Yesus. Kadang-kadang, kita terlalu 
santai, statik dan tidak terdorong 
untuk berjalan ke arah Yesus. Re-
nunglah dalam diri kita sendiri: apa 
status kita dalam perjalanan iman 
kita? Adakah ia statik atau pantas 
berjalan ke arah Yesus? Adakah 
kata-kata Tuhan dan liturgi masih 
membakar semangat kita untuk 
bergerak menuju Tuhan?

Pada akhir homilinya, Uskup 
Julian mengatakan, “Seperti orang 
Majus, kita harus membenarkan 
diri kita belajar daripada perjala-
nan hidup, yang diwarnai  dengan 
kesukaran yang tidak dapat dielak-
kan. 

“Kita tidak boleh membiarkan 
keletihan, kejatuhan dan kegagalan 
kita mematahkan semangat kita. 
Sebaliknya, dengan merendah diri 
dan mengakui kelemahan-kele-
mahan kita, kita harus menjadikan 
cabaran-cabaran ini sebagai pelu-
ang untuk maju melangkah ke arah 
Tuhan Yesus.

Iman harus sentiasa bergerak ke arah Yesus
Hari Minggu Doa untuk Kesatuan Kristian peringkat lokal 


