
Letakkan 2022 di 
bawah perlindungan 

Bonda Maria

VATIKAN: Mendiskriminasi atau menga-
niaya mereka kerana pegangan adalah satu 
tindakan yang tidak boleh diterima kerana 
ia merupakan tindakan yang mengancam 
ikatan persaudaraan sejagat," kata Sri Paus 
Fransiskus.

“Bagaimana kita dapat membenarkan ba-
hawa masyarakat yang begitu bertamadun 
ini — ada orang yang dianiaya hanya kerana 
mereka secara terbuka mempraktikkan ke-
percayaan mereka? Ini bukan sahaja tidak 

boleh diterima; ia tidak berperikemanusiaan, 
ini perbuatan tidak berakal,” kata Sri Paus.

Dalam pesan video yang dikeluarkan oleh 
Jaringan Doa Seluruh Dunia Sri Paus pada 
3 Januari, Bapa Suci menawarkan intensinya 
untuk bulan Januari, yang dia dedikasikan 
kepada orang yang mengalami diskriminasi  
dan penganiayaan agama.

Mari kita berdoa agar mereka yang men-
galami diskriminasi dan penganiayaan aga-
ma agar mereka memperoleh hak dan marta-

bat dalam masyarakat yang berpangkal dari 
semangat persaudaraan,” katanya.

Dalam pesan videonya, Sri Paus berkata 
kebebasan beragama bukan hanya tentang 
membenarkan kebebasan beribadat tetapi 
juga “ menghargai orang lain dalam perbe-
zaan mereka dan mengenali mereka sebagai 
saudara dan saudari sejati.”

Sri Paus berdoa agar penganiayaan dan 
diskriminasi agama diakhiri dan dunia akan 
“memilih persaudaraan” kerana “sama ada 

memilih persaudaraan atau kita semua dan 
bumi ini akan tewas serta binasa.”  

“Sebagai manusia, kita mempunyai ban-
yak persamaan malah  kita dapat hidup 
bersama antara satu sama lain, menyambut 
perbezaan kita dengan kegembiraan men-
jadi saudara dan saudari,” kata Sri Paus. Dan 
semoga perbezaan yang kecil, atau perbe-
zaan yang ketara seperti agama, tidak meng-
aburi perpaduan yang hebat sebagai adik be-
radik,” katanya. — media Vatikan 

TAKHTA SUCI: Pada hari 
pertama Tahun Baharu 
2022, Sri Paus Fransiskus 

menggalakkan orang ramai un-
tuk menyerahkan hidup mereka 
di bawah perlindungan Maria, 
Bonda Tuhan.

“Tahun Baharu diawali dengan perayaan 
Bonda Maria yang Kudus. Dia seorang 
ibu, sentiasa memperhatikan perkemban-
gan dan pertumbuhan. Kita  memerlukan 
ibu, wanita yang melihat dunia bukan un-
tuk mengeksploitasinya, sebaliknya agar 
ia boleh mempunyai kehidupan,” kata Sri 
Paus Fransiskus di Basilika St. Peter pada 
1 Januari.

Pada permulaan Tahun Baharu, marilah 
kita meletakkan diri kita di bawah per-
lindungan wanita ini, Bonda Tuhan, yang 
juga bonda kita. Semoga dia membantu 
kita untuk menjaga dan merenungkan se-
mua perkara, tidak takut dengan ujian dan 
dengan sukacita yang teguh bahawa Tu-
han setia dan boleh mengubah setiap salib 
menjadi kebangkitan,” kata Sri Paus. 

Tindakan umum Sri Paus Fransiskus 
pada hari pertama tahun 2022 ialah mem-
persembahkan Misa untuk Hari Raya Ma-
ria, Bonda Tuhan yang Suci.

Dalam homilinya, Sri Paus mengata-
kan bahawa Perawan Maria mengajar kita 
bagaimana untuk “menyimpan dan me-
renung,” untuk mempertimbangkan dan 
menerima kehidupan yang silih berganti,  
pada masa sukacita dan penderitaan.

“Sikap Maria yang sentiasa tenang dan 
merenung   ... adalah  ungkapan iman de-
wasa yang matang, bukan kepercayaan 
pemula. Bukan iman yang baharu lahir, 
sebaliknya iman yang kini melahirkan,” 

katanya.
“Sebab buah rohani lahir dari pencubaan 

dan ujian. Pada mulanya — Dari Nazaret 
yang sunyi dan dari janji-janji kemenan-
gan yang diterima oleh Malaikat – Maria 
kini mendapati dirinya di kandang Betle-
hem yang gelap. Namun di situlah dia 
memberikan Tuhan kepada dunia.”

Sri Paus meminta orang ramai untuk 
merenung bagaimana Maria harus me-
nanggung “konflik palungan."

“Bagaimana sikapnya ketika meneri-
ma takhta raja dan palungan yang hina? 
Bagaimana dia dapat berdamai dengan 
kemuliaan Yang Mahatinggi dan kemiski-

nan pahit sebuah kandang? Mari kita fikir-
kan kesusahan Ibu Tuhan. Apa yang lebih 
menyakitkan bagi seorang ibu daripada 
melihat anaknya menderita kemiskinan?” 
katanya

“Kita tidak dapat menyalahkan Maria, 
kerana dia tidak mengeluh atau marah 
dengan kejadian-kejadian tidak dijangka 
itu. Dia memilih untuk bertenang dan 
tidak hilang iman. Dia tidak merungut se-
baliknya hening. Dia tidak bersungut, dan 
Injil menyatakan kepada kita, “Maria me-
nyimpan semuanya di dalam hatinya, mer-
enung di dalam hatinya.”

Sri Paus Fransiskus menggalakkan 

orang ramai untuk meneladani sikap sep-
erti Maria apabila berhadapan dengan 
masalah yang tidak dijangka atau situasi 
yang membimbangkan. 

“Maria menunjukkan kepada kita perka-
ra penting yang harus kita lakukan: ia 
adalah jalan yang sempit untuk mencapai 
matlamat iaitu Salib. Tanpa Salib, tidak 
ada kebangkitan. Seperti peritnya bersalin, 
dia melahirkan iman yang lebih matang,” 
katanya.

Selepas Misa, Sri Paus berdoa Angelus 
pada tengah hari dari tingkap Istana Apos-
tolik dengan para penziarah yang berhim-
pun di Dataran St. Peter.

“Selamat tahun Baharu! Mari kita mu-
lakan tahun baharu dengan mempercaya-
kannya kepada Maria, Bonda Tuhan. Ta-
hun Baharu bermula dengan Tuhan yang, 
dalam pelukan ibunya dan berbaring di 
palungan, memberi kita keberanian dengan 
kelembutan. Kita memerlukan galakan ini. 
Kita masih masih hidup dalam masa yang 
tidak menentu dan sukar disebabkan oleh 
pandemik.”

“Ramai yang takut tentang masa depan 
dan dibebani oleh masalah sosial, masalah 
peribadi, bahaya yang berpunca daripada 
krisis ekologi, ketidakadilan dan ketidak-
seimbangan ekonomi global. Melihat Ma-
ria dengan Puteranya dalam pelukan, saya 
teringat ramai ibu muda dan anak-anak 
mereka yang melarikan diri dari peperan-
gan dan kelaparan, atau menunggu di kem 
pelarian.”

Sri Paus Fransiskus berkata bahawa imej 
Maria yang memeluk Yesus di kandang 
adalah peringatan bahawa “dunia boleh 
berubah dan kehidupan semua orang boleh 
bertambah baik hanya jika kita bersedia 
untuk menerima, mengalu-alukan orang 
lain.” — media Vatikan 

Penganiayaan agama: Perbuatan ‘tidak berakal’ dan zalim
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Kerana kasih karunia Tuhan yang menyelamat-
kan semua manusia sudah nyata. Dia mendidik 
kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan 
keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita 
hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam du-
nia sekarang ini dengan menantikan penggenapan 
pengharapan kita yang penuh bahagia ...

Titus 2:11-12

www.heraldmalaysia.com



Asal usul planet kita — 
Yesus dan Kosmologi

Baru-baru ini NASA melancar-
kan Teleskop Angkasa James 

Webb ke angkasa lepas, teleskop 
terbesar dan termahal pernah dibi-
na. Ia akan mengambil masa enam 
bulan untuk mengembara sejuta 
batu dari bumi, mencari tempat di 
angkasa, dan dari situ, akan meng-
hantar gambar kembali ke bumi. 

Gambar-gambar itu akan men-
jadi item yang tidak pernah dilihat 
sebelum ini. Harapannya ialah ia 
akan membolehkan kita melihat 
lebih jauh ke angkasa daripada 
yang pernah kita lihat sebelum ini, 
iaitu melihat ke hujung alam 
semesta kita yang masih berkem-
bang, terus ke zarah pertama yang 
keluar daripada letupan asal, 
Kosmologi, permulaan masa dan 
alam semesta kita.

Para saintis menganggarkan 
bahawa alam semesta kita bermula 
13.7 bilion tahun yang lalu. Setakat 
yang kita tahu, sebelum itu tidak 
ada apa-apa, seperti yang kita faha-
mi pada hari ini (kecuali Tuhan). 

Kemudian, daripada kekosongan 
ini,  berlaku letupan (Letupan 
Besar) yang darinya membentuk 
segala-galanya di alam semesta ter-
masuk planet bumi.  Seperti mana-
mana letupan, bahagian yang pal-
ing berkait rapat dengan daya pele-
tus adalah bahagian yang terlontar 
paling jauh.

Oleh itu, apabila penyiasat cuba 
menentukan punca letupan, mereka 
amat berminat untuk mencari dan 
meneliti kepingan yang paling 

rapat dengan kuasa asal letupan, 
dan secara amnya kepingan itu 
telah diterbangkan jauh.

Kuasa Kosmologi masih berteru-
san dan bahagian-bahagian alam 
semesta kita yang paling berkait 
rapat dengan permulaannya masih 
didorong lebih jauh ke angkasa. 
Para saintis adalah penyiasat, 
menyiasat letupan asal itu.

Apa yang diharapkan oleh 
Teleskop Angkasa James Webb 
adalah agar dapat melihat beberapa 
bahagian asal daripada letupan 
yang tidak dapat dibayangkan itu, 
yang melahirkan alam semesta kita 
kerana bahagian-bahagian ini bera-
da di sana pada awalnya, pada asal-
usul segala yang wujud. 

Dengan melihat dan menelitinya, 
sains berharap untuk lebih mema-
hami asal-usul alam semesta kita.

Melihat kepada keterujaan yang 
dirasakan oleh para saintis menge-
nai teleskop baharu ini dan harapan 
mereka bahawa ia akan menunjuk-
kan kepada kita gambar zarah dari 
awal masa, ini dapat membantu 
kita memahami mengapa Sang 
Penginjil, Yohanes, menghadapi 
masalah untuk menahan semangat-
nya apabila dia bercakap tentang 
Yesus surat pertamanya. 

Dia teruja tentang Yesus kerana, 
antara lain, Yesus ada di sana pada 
permulaan alam semesta dan seme-
mangnya pada permulaan segala-
galanya. 

Bagi Yohanes, Yesus adalah 
teleskop mistik, melalui Dia, kita 

mungkin melihat letupan purba 
yang mencipta alam semesta, kera-
na Dia berada di sana ketika ia ber-
laku.

Izinkan saya menguraikan per-
mulaan Surat Pertama Yohanes (1, 
1-4) kerana dia mungkin menulis-
nya untuk generasi khususnya di 
kalangan kita yang ingin tahu kita 
tentang asal-usul alam semesta kita:

Anda perlu memahami tentang 
siapa dan apa yang saya katakan:

Yesus bukan hanya orang yang 
luar biasa yang melakukan bebera-
pa mukjizat  bahkan yang bangkit 

daripada kematian.
Kita bercakap tentang seseorang 
yang berada di sana pada asal-

usul penciptaan, yang 
diriNya adalah asas untuk 

penciptaan itu,
yang bersama Tuhan ketika 

“Letupan Besar” berlaku,
dan juga sebelum itu. 

Hebatnya, kita sebenarnya dapat 
melihat Dia dalam daging, dengan 

mata manusia,
Tuhan yang mencipta “Letupan 

Besar”, berjalan di antara kita!
Kita sebenarnya menyentuh 

tubuh-Nya.
Kita sebenarnya bercakap den-

ganNya dan mendengar Dia ber-
cakap,

Dia yang berada di sana pada 
asal-usul alam semesta kita,

di sana apabila “Letupan 
Besar” berlaku!

Sesungguhnya Dialah yang telah 
menarik suis untuk 

mematikannya,
dengan rancangan dalam fikiran 

tentang ke mana Dia harus 
pergi,rancangan yang 

merangkumi kita.
Adakah anda ingin menyiasat 

lebih mendalam tentang apa yang 
berlaku pada asal usul kita?

Nah, Yesus adalah teleskop mis-
tik untuk dilihat.

            Lagipun, Dia ada 
pada awalnya dan 

tanpa disedari, 
kita dapat melihat, 

mendengar, dan menyentuh dia 
secara fizikal!

Maafkan keterujaan saya, 
tetapikita perlu berjalan 

dan bercakap dengan 
seseorang yang berada 

di sana pada 
awal masa.

Terdapat pelbagai jenis pengeta-
huan dan kebijaksanaan, bersama-
sama dengan jalan yang berbeza 
untuk mengakses setiap satu dari-
padanya. Sains adalah salah satu 
daripada jalan yang penting itu. 
Sudah terlalu lama teologi dan 
agama tidak seiringan. 

Itu adalah (dan kekal) kesilapan 
tragis kerana sains mempunyai 
pengasas yang sama dan niat yang 
sama seperti teologi dan agama. 

Teologi dan agama adalah  
salah apabila mereka berusaha 
untuk mengurangkan kepentingan 
sains atau tuntutannya terhadap 
kebenaran. 

Malangnya, sains sering mem-
balas budi dan melihat teologi dan 
agama sebagai musuh dan bukan-
nya sebagai rakan sekerja. 

Sesungguhnya, kedua-duanya 
memerlukan satu sama lain, tidak 
terkecuali dalam memahami asal 
usul dan maksud alam semesta 
kita.

Bagaimana kita memahami asal 
usul dan maksud alam semesta 
kita? Sains dan Yesus. 

Sains sedang menyiasat asal-
usul tersebut dalam kepentingan 
memberitahu kita bagaimana ia 
berlaku dan bagaimana ia berlaku, 
manakala Yesus (yang berada di 
sana ketika ia berlaku) lebih ber-
minat untuk memberitahu kita 
mengapa ia berlaku dan apa 
m a k s u d n y a .  —  H a k c i p t a 
Terpelihara 1999-2022 @ Fr Ron 
Rolheiser 

Ada sebuah cerita tentang 
sorang pemuda yang mene-

mui seketul berlian yang mahal 
harganya. 

Setiap hari dia mengoreknya 
dari dalam tanah, tempat di mana 
dia menemui berlian tersebut 
lalu melihatnya dengan penuh 
kemegahan berjam-jam lamanya, 
sebelum menguburkanya kemba-
li. 

Salah seorang temannya, 
secara tidak sengaja, telah meli-
hat apa yang dilakukannya setiap 
hari, lalu mencuri batu berlian 
tersebut. Sang pemuda tersebut 
sangat sedih sehingga tidak 
mahu makan dan minum kerana 
berliannya telah dicuri orang. 

Lalu salah seorang saudaranya 
yang baik hati menasihatinya, 
“Janganlah terlalu sedih, kubur-
kanlah seketul batu hitam sebe-
sar berlianmu itu. Tidak ada 
bezanya juga sebab walaupun 
engkau memperoleh berlianmu 
ini,  engkau kuburkan juga 
sehingga sinarnya tidak dapat 
dinikmati oleh sesamamu.”

Memang ada kebenarannya 
bahawa kita bagaikan berlian 
yang tertanam di dalam tanah, 
hitam dan tidak bercahaya dis-
ebabkan oleh dosa.  Tetapi 
Kristus telah datang menyucikan 

kita melalui pengorbanan dan 
kematian-Nya di kayu salib. Atas 
sebab inilah, “…kita telah 
dikuburkan bersama-sama den-
gan Dia oleh baptisan dalam 
kematian supaya, sama seperti 
Kristus telah dibangkitkan dari 
a n t a r a  o r a n g  m a t i  o l e h 
kemuliaan Bapa, demikian juga 
kita akan hidup dalam hidup 
yang baru” (Rm 6:14).

Baptisan, iaitu Sakramen ini-
siasi, merupakan asas kehidupan 
kita sebagai pengikut Kristus. 
Maka oleh itu kita perlu berusa-
ha untuk meningkatkan kehidu-
pan iman kita terhadap Kristus, 
iaitu kehidupan iman yang 
semakin dewasa dari semasa ke 
semasa.

Maka di dalam perjalanan 
iman kita setiap hari di dunia 
fana ini, kita sangat memerlukan 
empat keperluan asas berikut ini 
– Kristus, Gereja, pertaubatan 
dan belas kasih (= ikhsan).

 1. Kristus Yesus adalah satu-
s a t u n y a ,  “ … y a n g  a k a n 
menyelamatkan umat-Nya dari 
dosa  mereka” (Mat 1:21). 
Sebab, “Keselamatan tidak ada 
di dalam siapapun juga selain 
di dalam Dia, sebab di bawah 
kolong langit ini tidak ada 
nama lain yang diberikan kepa-

da manusia yang olehnya kita 
dapat diselamatkan” (Kis 4:12). 

Yesus merupakan dasar, per-
mulaan  dan  pengakhi ran 
kehidupan kita sebagai seorang 
Kristian. 

Dia membimbing kita kepada 
Tuhan serta telah mengarunia-
kan kita karuni Roh Kudus 
supaya kita mendapat bahagian 
daripada kebangkitan-Nya. 

Dan tentunya kita juga telah 
dikurniakan ibu-Nya sebagai 
ibu kita juga. Memang kita 
tidak sanggup meminta apa-apa 
lagi daripada-Nya namun kita 
disedarkan bahawa tanpa Dia, 
kita tidak boleh berbuat apa-
apa (lih. Yoh 15:5).
 2. Gereja. Melalui pembapti-
san, kita bersatu dengan Tubuh 
Kristus, umat Tuhan dan kita  
mendapat bahagian di dalam 
kepaderian dan misi Kristus. 

Kita juga disegarkan oleh 
Gereja melalui Ekaristi dan 
sakramen-sakramen yang lain, 
melalui Sabda Tuhan serta 
bimbingan daripada para peng-
ganti para rasul serta persatuan 
komuniti umat beriman.
3. Pertaubatan. Kehidupan baru 
sesudah dibaptis, boleh menja-
di lemah malah dicemari den-
gan dosa. Maka kita sentiasa 

dipanggil untuk bertaubat, 
mengubah sikap sebagaimana 
Kristus sentiasa memanggil 
kita untuk terus mengamalkan 
sikap bertaubat dan keraplah 
mengaku dosa dalam Sakramen 
Perdamaian.
4. Belas kasihan. Di dalam 
Katekismus Gereja Katolik, 
belas kasihan ini dinyatakan 
sebagai: “Kebajikan Tuhan, 
dengannya kita mengasihi 
Tuhan di atas segala-galanya 
demi diri-Nya sendiri dan kera-
na kasih kepada Tuhan, kita 
mengasihi sesama seperti diri 
kita sendiri” (no.1822). 

Ini bererti bahawa belas 
kasih merupakan sesuatu yang 
tidak ternilai harganya kerana 
ianya, “…menutupi segala 
sesuatu, percaya segala sesuatu, 
mengharapkan segala sesuatu, 
sabar menanggung segala 
sesuatu” (1 Kor 13:7).
Di dalam Katekismus Gereja 

Katolik mengatakan bahawa 

orang yang dibaptis telah: “…
dilahirkan kembali menjadi 
anak-anak Tuhan, mereka wajib 
mengakui di muka orang-orang 
beriman, yang telah mereka teri-
ma daripada Tuhan melalui 
Gereja serta untuk mengambil 
bahagian dalam kegiatan aposto-
lik dan misionari umat Tuhan” 
(no.1270).

Sesungguhnya, karunia pem-
baptisan yang kita terima adalah 
seperti berlian yang sangat 
mahal harganya.” Sebab seperti 
kata orang, berlian adalah untuk 
selamanya!

Maka pembaptisan kita juga 
merupakan suatu mercu tanda 
yang tidak boleh dihapuskan lagi 
dan bersifat kekal serta ianya 
merupakan kelahiran kembali 
bagi kita, sebab Yesus pernah 
berkata, “Jika seorang tidak dila-
hirkan dari air dan Roh, ia tidak 
dapat masuk ke dalam Kerajaan 
Tuhan” (Yoh 3:5). — santapan 
rohani

PESTA PEMBAPTISAN TUHAN (C)
 YESAYA 40:1-5,9-11;      
TITUS 2:11-14, 3:4-7;      

INJIL LUKAS 3:15-16,21-22

Pembaptisan, ‘mercu tanda’ yang tidak dapat dihapuskan
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Tanya
Jawab Soalan: Sejak bila bermulanya tradisi pembap-

tisan dalam agama Yahudi? Dalam Perjanjian 
Lama, saya tidak menemui adanya pembaptisan 
sebaliknya pembaptisan yang dilakukan oleh 
Yohanes Pembaptis di dalam Perjanjian Baru. 

Katekismus Gereja Katolik menyebutkan bebera-
pa pra-tanda pembaptisan dalam Perjanjian Lama. 
Simbolisasi air menjadi kata kunci di dalamnya, 
sebagaimana dinyatakan dalam doa pemberkatan 
air baptis di malam Paskah, “Engkau memilih air, 
supaya ia menunjuk pada rahsia pembaptisan”.

Dituliskan dalam Katekismus tersebut bagaima-
na saat penciptaan, air sebagai sumber kehidupan 
dan kesuburan, bahkan seakan “dinaungi” oleh 
Roh Kudus (Lih. Kej. 1:2). Demikian pula air 
menjadi tanda pemurnian dan penyelamatan, sep-
erti dalam kisah Nuh, penyeberangan Laut Merah 
dan Sungai Yordan, saat umat Israel memasuki 
tanah terjanji.

Petrus dalam suratnya menyebut peristiwa 
Nuh dengan perahunya, yang menyelamatkan 
sejumlah orang dari air bah, sebagai kiasan akan 
pembaptisan, yang kini bukan diselamatkan oleh 
perahu namun oleh kebangkitan Kristus (Lih. 1 
Ptr. 3:20- 21). Demikian Paulus memakai gamba-
ran penyeberangan bangsa Israel di Laut Merah 
dengan mengatakan, “Mereka semua telah dibap-
tis dalam awan dan dalam laut” (1 Kor. 10:1-2). 
Malahan Yunus saat diselamatkan dari gelombang 

air laut, dia mengucap syukur atas penyelamatan 
Tuhan (Lih. Yun. 2:5-6), sesuatu yang oleh Lukas 
dipakai sebagai gambaran akan kebangkitan (Lih. 
Luk. 11:19-32).

Tradisi Perjanjian Lama memiliki kisah tentang 
pembasuhan dengan air sebelum seseorang ma-
suk ke dalam Khemah Suci (Lih. Kel. 40:12.30-
32). Sebelum seorang imam masuk ke dalam 
tempat kudus diharuskan pula dia membasuh 
tubuhnya dengan air (Lih. Im. 16:4). Membasuh 
tubuh dengan air menjadi bagian dari tradisi un-
tuk membersihkan diri dari kenajisan, pun kerana 
membawa atau menyentuh sesuatu yang dipan-
dang najis (Lih. Im. 11:24-40; 14:1-8; 15:1-13; 
Bil. 19:1-24). Pembasuhan juga selalunya digu-
nakan sebagai metafor tentang pembersihan diri, 
dalam kategori moral dan spiritual. 

Ritual pembersihan diri kemudian berkembang 
di kalangan umat Israel. Ritual tersebut tidak saja 
menjadi sebahagian dari ibadat, ia juga punya ciri 
eskatologis, penantian akan pemulihan sejati dari 
Tuhan.

Penggunaan air sebagai sarana penyucian dan 
sumber kehidupan juga dipraktikan oleh kaum 
Eseni, kelompok umat Yahudi yang berfokus 
pada ulah kesalehan. Mereka tinggal di Qumran, 
memisahkan diri dari kaum Yahudi lain. Mereka 
menjalani upacara pembasuhan air sebagai tanda 
menuju suatu kehidupan yang murni dan kedam-
baan akan rahmat yang menyucikan.

Demikian pula di kalangan Yahudi menjalank-
an ritual ini semasa menerima penganut agama 
Yahudi ke kalangan mereka. 

Dari sini kita dapat meneliti kata baptis sebagai  
pembasuhan dengan air bagi penyucian atau pen-
gampunan dosa (Lih. Mat. 3:11; Luk. 3:16). 

Sesungguhnya, kata baptis belum dipakai 
dalam tradisi Perjanjian Lama akan tetapi praktik 
pembasuhan air sudah lama dijalankan, sebagai 
sebahagian dari ritual keagamaan. Semua itu di-
maksudkan sebagai usaya pemurnian atau penyu-
cian, yang kemudian digelar oleh tradisi Gereja 
sebagai pembaptisan. Pada awal Injil dikisahkan 
tentang adanya tradisi baptisan Yohanes. Berbeza 
dengan tradisi pembasuhan Yahudi, yang dilaku-
kan sendiri, baptisan Yohanes sebagai ritual pem-
bersihan dilakukan oleh orang lain, yang dilaku-
kan sekali sahaja dalam hidup. 

Baptisan tersebut memerlukan orang bertobat 
sehingga kedatangan kerajaan tuhan. Yesus jua 
menerima pembaptisan itu, bahkan beberapa mu-
rid Yesus juga sebelumnya dibaptis dan mengi-
kuti Yohanes.

Namun pembaptisan Yesus tersebut adalah se-
bagai peristiwa penyataan diri Tuhan serta pen-
gakuan akan identiti diri-Nya sebagai Putera Tu-
han. Baptisan Yohanes bukanlah model atau dasar 
bagi baptisan Kristiani, sebaliknya langkah awal 
menuju pembaptisan Kristus. — hidupkatolik.
com

Sejak bila bermulanya tradisi pembaptisan?

Katolik bergegas hulur bantuan 
kepada mangsa banjir 
KUALA LUMPUR: Paroki Katolik dan 
perkumpulan bantuan yang dikendalikan  
oleh gereja di Malaysia telah bergegas men-
ghulurkan bantuan kepada para mangsa 
banjir besar yang menyebabkan sekurang-
kurangnya 50 maut dan memaksa beribu-
ribu orang meninggalkan rumah mereka.

Hujan lebat pada pertengahan bulan Dis-
ember lalu telah mengakibatkan  pening-
katan berbahaya paras air sungai di tujuh 
negeri di Malaysia, menyebabkan lebih 
125,000 orang dipindahkan. 

Antara kawasan yang paling teruk ter-
jejas ialah Selangor. Badan amal Kato-
lik, Caritas Malaysia telah melancarkan 
Tabung Bantuan Banjir Nasional untuk 
mengutip derma bagi membantu komuniti 
yang terjejas. Kempen ini akan berlang-
sung sehingga 22 Jan.

Sementara itu, Gereja-gereja Katolik di 
sekitar lembah Klang turut bertindak segera 
membantu mangsa banjir. Gereja menjadi-
kan dewan komunitinya sebagai tempat 
perlindungan sementara bagi mereka yang 
kehilangan tempat tinggal akibat banjir.

Individu dan organisasi dari gereja Kato-
lik, kumpulan antara agama, persatuan dan 
badan korporat menghantar bantuan berupa 

makanan, pakaian, tilam dan bantal. Malah 
sekumpulan Muslim menghantar sumban-
gan untuk membantu kanak-kanak yang 
dilanda banjir. Kumpulan sukarelawan 
telah menyelaraskan usaha bantuan banjir 
termasuk catuan makanan.

Di Cheras, Paroki St Francis of Assisi 
(SFA) melalui Mission Beyond Borders un-
tuk membantu para mangsa banjir di Hulu 
Langat. 

“Pada 22 Disember lalu, kami dimak-
lumkan penduduk di Hulu Langat sangat 
memerlukan makanan. Tanpa berlengah. 
Mission Beyond Borders segera mengatur 
600 paket makanan panas dari Q Bistro 
kepada mereka yang memerlukan,” kata 
paderi paroki SFA, Fr Andrew Manickam 
OFM Cap.

Kemudian, pada hari Krismas 25 Dis, 
Mission Beyond Borders sekali lagi me-
nyediakan makanan kepada keluarga dan 
individu yang terjejas. 

Hari kedua tahun baharu 2022, kumpulan 
ini menyediakan dapur gas, tilam, bantal, 
selimut dan pelbagai keperluan yang dider-
makan oleh umat paroki dan Resorts World 
Genting.

Misi ini meneruskan bantuan amal mere-

ka pada 4 Januari, dengan kerjasama ma-
hasiswa dari Universiti Malaya, memban-
tu 30 keluarga di Taman Sri Muda, Shah 
Alam serta memastikan tidak ada orang 
yang terkecuali, sakit atau kelaparan ketika 
dilanda musibah.

Fr Andrew mengucapkan terima kasih 
kepada semua penderma dan mengatakan 
bahawa Mission Beyond Borders akan 
diteruskan agar mereka yang terjejas dapat 
segera kembali pulih.

Di Melaka, meskipun Gereja St Francis 
Xavier tidak terjejas akibat banjir baru-ba-
ru ini, namun umat paroki aktif membantu 
dalam inisiatif pembersihan khususnya di 
kawasan kejiranan sekitar Taman Merdeka 
dan Angkasa Nuri, kata Paderi Parokinya, 
Fr Moses Rayappan. 

Fr Moses juga membuka seminari Good 
Shepherd bagi mereka yang memerlukan. 

Di Alor Gajah, Melaka, banjir yang me-
nenggelami kawasan itu akhirnya surut 
tetapi 10 buah rumah yang ditenggelami 
air memerlukan bantuan. 

Dua daripada pemilik rumah itu merupa-
kan umat Chapel St Anne. Beberapa indi-
vidu tampil dengan sumbangan makanan, 

kain dan wang tunai untuk membantu me-
nampung keperluan segera keluarga.

Di Segamat, Johor, menurut Philip Pa-
kiam, seorang ahli St Vincent De Paul 
(SVDP) dari Gereja St Philip, memantau 
sekitar kawasan yang terjejas bagi dari 
masa ke masa, untuk mengenal pasti indi-
vidu atau komuniti yang memerlukan ban-
tuan.  

Malah, Tunku Mahkota Johor (TMJ), 
Tunku Ismail Idris ibni Sultan Ibrahim 
melawat Segamat dan meminta semua 
agensi kerajaan dalam keadaan berjaga-
jaga terhadap kemungkinan banjir di ka-
wasan itu ketika hujan mulai turun bermula 
1 Januari lalu. 

Di Sabah, antara daerah yang terkesan 
banjir ialah Kota Marudu. Lebih 520 kelu-
arga telah terjejas dan ditempatkan di pu-
sat-pusat perlindungan. Gereja Katolik St 
Theresa Kota Marudu telah menyediakan 
perlindungan untuk 142 mangsa.

Banjir di Kota Marudu disebabkan ke-
naikan paras air Sungai Kanarom dan Sun-
gai Bandau, menyebabkan lebih 1,474 ter-
paksa meninggalkan rumah masing-masing 
demi menyelamatkan diri.
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada Hari Minggu ini, 
kita merayakan Pesta Pembaptisan 
Tuhan.
Bagi adik-adik yang sudah dibap-

tis, auntie ingin menjelaskan kem-
bali makna Pembaptisan kita.
Dengan menerima Sakramen Pem-

baptisan, kita dianugerahkan ban-

yak rahmat pembaptisan. Salah 
satunya ialah rahmat kekuatan 
menjadi anak-anak Tuhan dan kes-
elamatan. Ketika kita berdoa, kita 
tidak sendirian sebaliknya ditemani 
oleh para kudus, malaikat dan doa 
kita didengar oleh Bapa di Syurga.
Melalui pembaptisan, kita juga 

diutus menjadi 'garam' dan 'terang' 
dunia iaitu menjadi saksi sukacita 

Tuhan kepada orang lain khususnya 
di kalangan rakan-rakan kita yang 
belum mengenal Kristus.
 Adik-adik, Yesus tidak berdosa 

tetapi Dia merendahkan diri untuk 
dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. 
Pembaptisan Yesus mengingatkan 
kita akan ajakan untuk menyucikan 
diri dari dosa dan kejahatan. 
Adik-adik, Sakramen Pembap-

tisan memberi tanda bahawa kita 
menjadi milik Kristus selam-laman-
ya. Oleh itu, mari kita melaksana-
kan misi Pembaptisan yang dikurni-
akan kepada kita iaitu mewartakan 
Yesus khususnya di kalangan rakan-
rakan kita yang masih belum men-
genal Kristus. 

Auntie Melly

Lengkapkan petikan Injil di bawah dengan 
merujuk kepada Injil Lukas 3: 21-22 

PEMBAPTISAN

PENGURAPAN 
ORANG SAKIT

PERKAHWINAN

IMAMAT

EKARISTI

PENGAKUAN

KENABIAN

KRISMA

EMAUS

PERTOLONGAN KEKUDUSAN

Isikan TUJUH 
Sakramen Gereja 

yang betul pada 
gambar ini: 
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MADRID: Tiga pelajar perem-
puan sekolah di Sepanyol 
memberitahu dunia ten-

tang panggilan mereka untuk mem-
promosikan penjagaan terhadap 
alam sekitar dan menjaga ciptaan di 
sekolah serta komuniti mereka.

Tiga kanak-kanak itu, Daniela, Ines dan 
Lucia dari Sekolah Rendah San Ignacio de 
Loyola mengatakan guru mereka menggalak-
kan dan menyedarkan mereka tentang per-
lunya mengambil berat tentang planet serta 
sumber-sumber alam. Kemudian ketiga-tiga 
kanak-kanak ini mula berbincang, bertukar 
serta mengembangkan idea yang berbeza 
bagaimana mereka boleh menjaga ciptaan 
Tuhan melalui tindakan kecil. 

“Kami sedar bumi sedang sakit dan kita 
perlu mengubah situasi ini. Akronim “DIL” 
sepadan dengan huruf pertama nama setiap 
gadis yang mempromosikan inisiatif ini, yang 
bertujuan bermula dari sekolah mereka 
sendiri untuk meningkatkan kesedaran ten-
tang tindakan, walaupun kecil, yang perlu 
untuk dipromosikan dan dilaksanakan untuk 
menjaga kita bersama. 

Dengan menggunakan akronim “DIL” iai-
tu singkatan huruf pertama nama mereka, 

kanak-kanak ini memulakan kempen sosial 
mereka dengan poster, meskipun ia dianggap 
komunikasi cara ‘lama’ tetapi mereka yakin ia 
masih berkesan. 

“Orang ramai berhenti dan melihat poster 
itu, mereka membacanya dan mungkin berka-
ta: “Saya suka, saya akan memberitahu pela-
jar saya” atau “ini adalah perkara yang baik, 
saya akan memberitahu rakan atau sepupu 
saya yang berminat dalam topik ini.” 

"Dengan satu poster, ia sudah cukup un-
tuk menyedarkan seluruh dunia tentang niat 
kita dan menekankan keperluan mendesak 
bahawa planet kita memerlukan penjagaan," 
kata tiga orang kanak-kanak yang mendapat 
sokongan padu daripada ibu mereka. 

Dengan pensil, warna dan kreativiti, Dan-
iela, Inés dan Lucía mahu poster-poster yang 
dilukis oleh mereka dipasang di luar sekolah, 
“agar  warga tua dan muda, semua orang, da-
pat membaca dan menghargai mesej kami .”

Tema poster-poster mereka berfokus kepa-
da tindakan-tindakan kecil yang, jika dikongsi, 
dipromosikan dan diamalkan oleh ramai, 
boleh memberi impak yang besar. 

Mereka mencadangkan tindakan kecil mis-
alnya menjaga kebersihan ruang komunal 
seperti mengutip kertas atau sampah yang 
dibuang oleh orang lain.

Kedua, mengelakkan penggunaan yang 
tidak perlu, menggelak dari membazir ma-
kanan sebaliknya “memberi makanan pelu-
ang kedua” Misalnya, sisa makanan boleh di-
gunakan untuk menyuburkan kebun di rumah 
atau pihak sekolah membuka kebun untuk 
diusahakan oleh pelajar sendiri.

Ketiga, cara pelupusan bateri dan produk 
toksik. DIL menegaskan keperluan untuk 
mengetahui tahap toksik setiap item dan 
memisahkannya daripada produk lain. DIL 

berharap agar semua orang mula menanam 
sikap memisahkan produk-produk bertoksik 
bagi mengelakkan pencemaran alam khu-
susnya air. 

Bagi Daniela, Ines dan Lucia, usaha kecil 
mereka ini merupakan tanda sokongan ter-
hadap ensiklik Laudato Si Sri Paus Fransiskus 
kerana bagi mereka, “planet ini adalah rumah 
kita bersama, rumah untuk semua orang, oleh 
itu, kita harus melindunginya bersama-sama.” 
— Vatican News 

Panggilan paderi, religius berkurangan, Gereja fokus merasul kaum muda 
WARSAW: Gereja Katolik di Poland 
menumpukan usaha untuk mendekati 
golongan muda pada 2022. Uskup Artur 
Miziński, setiausaha agung para Uskup 
Poland, berkata bahawa terdapat “kep-
erluan mendesak” untuk meningkatkan 
komunikasi antara Gereja dan generasi 
muda. “Ini adalah satu cabaran untuk se-
luruh Gereja sejagat,” katanya.

“Terdapat keperluan mendesak untuk 
mencari dan memperkenalkan cara ba-
haru untuk menjangkau golongan muda 
dengan pesan Injil. Oleh itu, komuniti-
komuniti dan pergerakan Katolik, diseru 
untuk memenuhi matlamat ini.”

Salah satu usaha dalam mencapai mat-
lamat itu ialah menggunakan teknologi 
komunikasi baharu untuk mendekati ke-
hidupan harian dan hal ehwal golongan 
muda.

Uskup Artur yang merupakan uskup 
auksilier Keuskupan Agung Lublin men-
gatakan ada kebimbangan meningkat 
di kalangan pemimpin Gereja tentang 
sekularisasi di Eropah, yang mempen-
garuhi kehadiran dan panggilan kaum 
muda dalam Gereja Katolik. 

Menurut laporan “Gereja di Poland” 
yang diterbitkan Mac 2021, amalan 
agama di kalangan orang muda telah 
berkurangan dalam hampir 30 tahun ini. 
Gereja mengumumkan pada Oktober 
bahawa calon paderi yang mendaftar di 
seminari Poland juga telah berkurangan 
hampir 20% pada 2021, berbanding ta-
hun sebelumnya.

Meskipun 91.9 peratus daripada ham-
pir 38 juta penduduk Poland mengata-
kan mereka adalah ahli Gereja namun 
umat Katolik yang kerap menghadiri 

Misa tidak sampai 37 peratus. 
Oleh itu, “pembentukan dan penjag-

aan pastoral untuk kaum muda” ada-
lah salah satu daripada tiga keutamaan 
Gereja sempena tahun 2022 di samping 
membantu mereka yang memerlukan 
dan menyahut seruan proses sinodal Sri 
Paus Fransiskus di peringkat Keusku-
pan.” 

Prelatus itu  menambah bahawa ke-
hidupan Katolik terus terjejas oleh COV-
ID-19. Poland telah merekodkan lebih 
empat juta kes coronavirus dengan lebih 
97,000 kematian. Pandemik juga akan 
menjadi cabaran bagi tahun 2022. 

Oleh itu, Uskup Artur mengingatkan 
kepentingan mewujudkan keadaan se-
lamat ketika mengikuti Misa, pemben-
tukan rohani kumpulan kecil, dan dalam 
kehidupan masyarakat. — CNA 

Bermula dari aksi kecil, 
tiga kanak-kanak kembangkan 

idea selamatkan bumi 

Tiga kanak-kanak perempuan, Daniela, Ines dan Lucia menyahut panggilan untuk 
menjaga alam ciptaan Tuhan. 
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Semua orang harus menghormati 
doktrin semua agama 
BANGKOK: Seorang sami Bud-
dha Thailand yang terkenal me-
nyeru orang ramai di seluruh du-
nia untuk memahami kepercayaan 
masing-masing supaya dapat 
“berkongsi dan menghormati” 
agama lain.

Dalam temu bual dengan Li-
CAS News, sami Buddha kanan 
Phramaha Thongrattana Thavorn, 
berkata “tidak perlu bagi agama 
yang berbeza untuk menentang 
atau bersaing antara satu sama 
lain.” Sami Thai itu adalah ahli 
Gerakan Focolare, sebuah organ-
isasi antarabangsa yang mempro-
mosikan  perpaduan dan persau-
daraan sejagat.

Beliau menggunakan nama Itali 
“Luce Ardente” yang secara harf-
iah diterjemahkan sebagai “cahaya 
yang bersemangat”, nama yang di-
berikan kepadanya oleh pengasas 

Focolare Chiara Lubich semasa 
pertemuan di Itali lebih seperem-
pat abad yang lalu. “Kita harus 

menghormati doktrin semua aga-
ma,” kata ketua agama itu ketika 
ditanya bagaimana pendidik bukan 

Katolik boleh menyahut seruan Sri 
Paus Fransiskus untuk mengajar 
toleransi dan keharmonian. 

Dalam Global Compact on Edu-
cation, pemimpin Gereja Katolik 
menggesa para pendidik mempro-
mosikan pembangunan menye-
luruh kanak-kanak bukan sahaja 
untuk menguasai kemahiran yang 
diperlukan tetapi juga “kemurnian 
hati” demi memberi kesan positif 
kepada dunia.

Di Thailand yang kebanyakan-
nya beragama Buddha, sekolah 
Katolik telah tercatat dalam seja-
rah, memainkan peranan penting 
dalam membangunkan belia, teru-
tamanya dalam bahasa Inggeris 
dan pandangan tentang masyarakat 
global. “Kita boleh bersatu tanpa 
kehilangan identiti kita,” kata Luce 
Ardente. “Anda harus tetap setia 
kepada diri sendiri semasa kita 

berkongsi bumi ini dalam persa-
habatan sejagat kita.”

“Sekarang adalah era globalisa-
si. Kita mesti berfikiran terbuka," 
tambahnya. 

Pemimpin agama Buddha itu 
berkata agama tidak boleh diband-
ingkan yang lebih baik atau lebih 
buruk. “Kita mesti meneroka dan 
mengalami agama dengan lebih 
mendalam. Kemudian kita boleh 
membawa keindahan agama mas-
ing-masing,” katanya.

Katanya, hanya melalui kefaha-
man agama yang mendalam, ma-
nusia dapat merasai keamanan dan 
kedamaian. 

“Kongsi keindahan dalam hidup 
kita dengan orang di sekeliling 
kita. Janganlah kita bertelagah. 
Sayangi semua orang. Sayangi se-
mua orang dengan seikhlasnya.” 
— LiCASnews.com 

Harapan keluarga diteguhkan selepas 
saksikan patung Maria ‘tidak terbakar’
COLORADO: Di tengah-tengah 
kepulan asap rumah keluarganya 
yang baharu diubah suai di Louis-
ville, Colorado, yang musnah akibat 
kebakaran pada 30 Disember, Tom 
Greany menemui harapan mela-
lui simbol kepercayaan Katoliknya 
yang mendalam. 

Patung Maria yang diletakkan 
di dalam rumah oleh Tom dan is-
terinya Kat, tidak terjejas oleh api 
kecuali jelaga yang menutupi seb-

elah kanannya.
“Malah patung itu juga tidak 

jatuh,” katanya seperti yang dilapor-
kan dalam Berita Katolik. Beberapa 
jam selepas kebakaran melanda 
komuniti pinggir bandar Louisville 
dan Superior, kira-kira 20 batu barat 
laut Denver. Tom menulis bahawa 
patung Maria yang tidak terbakar 
itu mengingatkannya tentang iman 
yang memberikan perlindungan.”

Keluarga Tom adalah antara ratu-

san keluarga yang kehilangan tem-
pat tinggal dalam kebakaran hutan 
yang dipacu angin. 

Dianggarkan 50 daripada 55 ru-
mah telah musnah dan ratusan kelu-
arga kehilangan tempat tinggal.

Keuskupan Agung Denver mel-
aporkan di laman webnya bahawa 
dua paroki — St. Louis di Louis-
ville dan Sacred Heart of Mary di 
luar Boulder — telah dipindahkan 
ketika api melarat, tetapi tidak ro-
sak.

Kebakaran hampir sampai ke 
Sacred Heart, tetapi terhalang oleh 
jalan raya. Kedua-dua paroki serta 
Paroki Universiti St. Thomas Aqui-
nas di Boulder dan Paroki Immacu-
late Conception di Lafayette, timur 
laut Louisville, membantu keluarga 
yang terjejas.  Keganasan api ke-
bakaran itu “mengejutkan semua 
orang,” kata Uskup Agung Denver 
Samuel J. Aquila yang dengan cepat 
menubuhkan dana kecemasan pada 
31 Disember. — CNS 

Tiga acara penting 
2022 di Roma yang 

ditunggu-tunggu

KERALA: Naib Presiden India 
mengecam ucapan berunsur ke-
bencian terhadap agama lain ker-
ana ia mewujudkan perpecahan 
dalam masyarakat. Beliau mene-
gaskan bahawa setiap orang mem-
punyai hak untuk mengamalkan 
kepercayaan mereka di negara ini.

“Amalkan agama anda tetapi 
jangan menyalahgunakan dan 
terlibat dalam ucapan dan tulisan 
kebencian,” kata Naib Presiden 
M. Venkaiah Naidu pada acara 
yang dianjurkan di Mannanam, 
Kerala pada 3 Januari, sempena 
ulang tahun kematian ke-150, 
St Kuriakose Elias Chavara, 
seorang reformasi rohani, pen-
didikan, sosial, dan budaya yang 
berasal dari komuniti Katolik di 

negeri selatan India.
Paderi abad ke-19 dari Gereja 

Katolik ritus Syro-Malabar, India, 
telah dibeatifikasi oleh Sri Paus 
Yohanes Paulus II pada 8 Febru-
ari 1986 dan diisytiharkan sebagai 
kudus oleh Sri Paus Fransiskus  
pada 23 November 2014. Menin-
ggal dunia pada tahun 1871 dan 
perayaan liturginya jatuh pada 3 
Januari.

Naib Presiden berusia 72 tahun 
itu, yang berasal dari  Andhra 
Pradesh, menyatakan bahawa uca-
pan  dan penulisan kebencian ada-
lah bertentangan dengan budaya, 
warisan, tradisi, hak perlemba-
gaan dan etos negara. 

Beliau mengambil teladan dari 
St Kuriakose bahawa walaupun 

identiti dan visi orang kudus itu 
terbentuk dari iman Katoliknya, 
namun layanan sosial tidak terhad 
kepada kemajuan dan pemban-
gunan komuniti Kristian sahaja. 
Orang kudus itu melayani dan 
terbuka kepada semua orang khu-
susnya dalam bidang pendidikan 
serta kesihatan kerana percaya 
semua orang adalah saudara dan 
saudari sejagat. — media Vatikan 

ROMA: Walaupun pandemik coro-
navirus terus menjejaskan ramai 
orang di seluruh dunia, permulaan 
tahun kalendar baharu adalah masa 
sesuai untuk menantikan acara 
akan datang yang menggembira-
kan. 

Di Roma, Vatikan merancang 
tiga acara antarabangsa yang di-
harapkan menyegarkan harapan 
orang-orang Kristian. Namun, ia 
tetap mengambil langkah berjaga-
jaga dan diadakan secara langsung 
agar lebih ramai umat dapat meny-
ertainya secara maya.

Berikut adalah tiga acara Roma 
yang boleh dinantikan oleh umat 
Katolik pada tahun 2022. 

Pertama, upacara kanonisasi Be-
ato Charles de Foucauld dan enam 
orang yang diberkati lain pada 15 
Mei. Upacara ini dilakukan selepas 
dua tahun upacara kanonisasi tera-
khir iaitu St. John Henry Newman 
dan empat yang lain diwartakan 
sebagai kudus pada Oktober 2019.

Kanonisasi ialah pengakuan Sri 
Paus terhadap seorang lelaki atau 
wanita kudus berada di syurga – 
merupakan upacara yang diberkati 
untuk Gereja.

Beato Charles pernah menjadi  
askar, menjadi pengembara yang 
kemudiannya menjadi biarawan 
Trappist dan misionari Katolik un-

tuk umat Islam di Algeria.
Acara kedua, Pertemuan Ke-

luarga Sedunia Ke-10, pada 22-26 
Jun, yang menawarkan mana-mana 
keluarga Katolik untuk mengambil 
bahagian. 

Ia merupakan kali ketiga Roma 
menganjurkan perhimpunan anta-
rabangsa itu, yang bermula pada 
1994. Kira-kira 2,000 orang akan 
menghadiri edisi 2022, yang berte-
ma “Cinta keluarga: panggilan dan 
jalan menuju kekudusan.”

Kardinal Angelo De Donatis, vi-
karis Roma berkata: “Memilih kota 
yang menyimpan kenangan Rasul 
Petrus dan Paulus sebagai tempat 
utama untuk pertemuan itu menon-
jolkan panggilan asal Gereja Roma 
yang ‘mengetuai persekutuan Ger-
eja.’ Pertemuan Keluarga Sedunia 
juga akan menandakan berakhirnya 
Tahun Keluarga Amoris Laetitia.

Acara ketiga ialah beatifikasi 
Yohanes Paulus I pada 4 Sept oleh 
Sri Paus Fransiskus di Basilika Sto 
Petrus.

Digelar “Sri Paus yang terseny-
um,” prelatus itu meninggal dunia 
tanpa diduga pada 28 September 
1978, selepas 33 hari memegang 
takhta Sto Petrus. 

Biar pun singkat, keutamaan kar-
yanya ialah meneruskan kerja Kon-
sili Vatikan II. — media Vatikan 

Naib Presiden India mahu 
akhiri ucapan kebencian 

Sami Budhha Phramaha Thongrattana Thavorn bersama Sri Paus 
Fransiskus dalam sebuah acara. Gambar: LiCASnews.com.

Naib Presiden India, 
M. Venkaiah Naidu

Gambar ilustrasi: Sri Paus Fransiskus beramah mesra dengan sebuah 
keluarga di Vatikan. Gambar: Media Vatikan. 



St. Julianus dan St. Basilissa adalah pasan-
gan suami isteri. Mereka hidup pada awal 

abad keempat. Cinta akan iman mendorong 
mereka melakukan sesuatu yang gagah berani: 
mereka mengubah rumah mereka menjadi 
sebuah rumah sakit. Dengan demikian, mere-
ka dapat merawat mereka yang sakit dan 
miskin yang memerlukan pertolongan mereka.

St. Julianus merawat pesakit lelaki, manaka-
la St. Basilissa merawat pesakit perempuan. 
Pasangan tersebut menemui Yesus dalam diri 
orang-orang yang mereka layani. Mereka 
melakukan apa yang mereka lakukan itu kera-
na kasih, bukan kerana wang atau mempunyai 
agenda tertentu. 

Tidak banyak yang diketahui mengenai 
kehidupan pasangan tersebut. Namun demiki-
an kita tahu, bahawa St. Basilissa wafat 
setelah mengalami penganiayaan dahsyat ker-
ana  imannya. Julianus hidup lebih lama. 
Beliau melanjutkan karya pelayanan kasihnya 
terhadap mereka yang sakit setelah kematian 
isterinya. Julianus juga wafat sebagai martir. 
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Kenali 
Santo Anda 
St. Julianus & 
St. Basilissa
~ 9 Januari ~

St Hilary dari Poitiers
~ 13 Januari ~

Pada awal abad 
Kristian, ramai 

orang yang belum 
percaya kepada Tu-
han. Mereka percaya 
bahawa ada banyak 
tuhan yang hebat. 

Pada tahun 315, Hi-
lary dilahirkan dalam 
sebuah keluarga yang 
demikian di Poitiers, 
Perancis. Keluarganya kaya-raya maka Hi-
lary mendapat pendidikan yang baik. Melalui 
pembelajaran, Hilary tahu bahawa seorang 
manusia harus berlatih  kesabaran, lemah 
lembut, adil dan sebanyak mungkin melaku-
kan kebajikan-kebajikan lain. 

Melalui pembelajaran, Hilary juga yakin 
bahawa hanya ada satu Tuhan yang Kekal 
dan Maha Pengasih. Hilary mula membaca 
Kitab Suci dan ketika membaca tentang 
Musa dan semak yang terbakar, dia sangat 
terkesan bagaimana Tuhan menyebut Diri-
Nya Sendiri: AKU ADALAH AKU. Ketika 
Hilary habis membaca seluruh Kitab Suci, 
beliau mohon untuk dibaptis serta mengamal-
kan imannya dengan taat dan saleh sehingga 
terpilih menjadi Uskup. 

Namun, kaisar suka mencampuri urusan-
urusan Gereja. Hilary menentang kaisar maka 
dia dibuang negara. Di tempat pembuangan-
nya, Hilary tekun mengamalkan prinsipnya 
terutama mengekalkan kesabaran. 

Dia juga menulis buku-buku tentang iman 
dan semakin masyhur. Para musuh mendesak 
kaisar untuk memulangkannya kembali ke 
kota asalnya maka Hilary dipulangkan ke Poi-
tiers pada tahun 360. Di situ dia tetap menulis 
dan mengajar iman kepada ramai orang. Hi-
lary wafat pada usia 52 tahun. Buku-bukunya 
memberikan pengaruh besar kepada Gereja 
hingga sekarang ini. Itu sebabnya dia diberi 
gelaran  Pujangga Gereja.

ROMA: Memakai pelitup muka semasa 
Misa "adalah pengorbanan kecil yang boleh 
kita bawa ke mezbah sebagai persembahan 
yang diberkati Tuhan demi kebaikan semua 
anak-anaknya,” kata Fr Roberto Colombo, 
seorang ahli genetik dan ahli Akademi Ke-
pausan untuk Kehidupan.

Memandangkan varian omicron COV-
ID-19 melanda Itali dan kerajaan meng-
gubal langkah yang lebih ketat terhadap 
mereka yang tidak divaksinasi, uskup Itali 
menegaskan kembali  bahawa sijil vaksina-
si tidak diperlukan untuk menghadiri Misa, 
tetapi semua umat harus memakai pelitup 
muka, mengekalkan penjarakan sosial dan 
menerima Komuni hanya di tangan. 

Fr Colombo, yang mengajar di Universiti 
Katolik Sekolah Perubatan Sacred Heart di 
Milan dan merupakan ahli Jawatankuasa 
Bioetika Kebangsaan Kerajaan Itali, berka-
ta memakai pelitup muka di gereja adalah 
“tanda amal pastoral” dan langkah yang 
diperlukan untuk menjaga gereja. 

Fr Colombo berkata peraturan untuk 
liturgi awam telah dilaksanakan oleh kera-
jaan dan pihak berkuasa gereja pada Mei 
2020 — selepas hampir dua bulan tanpa 

perayaan Misa — mencapai matlamat un-
tuk menjaga kesihatan orang ramai tanpa 
meletakkan beban yang tidak wajar kepada 
paroki atau individu.

Banyak keuskupan memerlukan paderi 
dan pekerja pastoral lain untuk divaksinasi 
sepenuhnya jika mereka ingin melayani.

"Sebagai tambahan demi kebaikan ber-
sama, dalam komuniti Kristian, kita ter-
dapat juga mempunyai amal pastoral yang 

meminta semua orang – paderi  dan umat 
beriman - memberi perhatian khusus dalam 
memakai pelitup muka dengan betul,” ka-
tanya. 

“Sudah tentu, ia boleh menjadi tidak se-
lesa, terutamanya untuk orang tua, tetapi 
ini adalah pengorbanan kecil yang boleh 
kita bawa ke mezbah sebagai persembahan 
yang berkenan kepada Tuhan demi kebai-
kan semua anak-anak-Nya.” — CNS

Memakai pelitup 
muka, pengorbanan 
kecil untuk Tuhan 

LIVERPOOL, England: Kardinal Michael 
Fitzgerald, bekas presiden Dewan Kepau-
san Vatikan untuk Dialog Antara Agama, 
telah dilantik sebagai OBE — atau Pega-
wai Perintah Empayar British — oleh Ratu 
Elizabeth pada 31 Disember di atas “perkh-
idmatan beliau dalam Kerjasama Antara 
Agama dan Gereja.” 

 “Saya menghargai dan berterima kasih 
atas anugerah ini, khususnya pelayanan 
saya dalam hubungan antara agama yang 
dilakukan terutamanya di luar U.K,” ka-
tanya kepada CNA pada 3 Januari.

Kardinal yang telah bersara itu mendedi-
kasikan hidupnya untuk mengeratkan 
hubungan antara Kristian dan Islam. Beliau 
yang berusia 84 tahun, adalah ahli komunti 

apostolik yang dikenali sebagai White Fa-
thers, diasaskan pada tahun 1868 oleh Kar-
dinal Perancis Charles Lavigerie untuk me-
wartakan Injil di Afrika.

Kardinal itu memberitahu CNA bahawa 
orang Kristian harus berusaha  mendengar 
mereka yang mengalami prejudis. “Saya 
fikir adalah penting untuk kita mendengar 
orang ramai dan kita cuba memahami, ker-
ana sukar untuk bercakap tentang diskrimi-
nasi kaum,” katanya.

Senarai kepujian yang mengiktiraf sum-
bangan kepada masyarakat British diterbit-
kan dua kali setahun: pada Tahun Baharu 
dan pada hari lahir rasmi permaisuri pada 
bulan Jun.

Seorang lagi Katolik yang diiktiraf oleh 

permaisuri pada 31 Disember ialah Tony 
Blair, perdana menteri Britain dari 1997 
hingga 2007. 

Blair, yang diterima masuk ke dalam Ger-
eja selepas meninggalkan jawatan, dilantik 
sebagai Rakan Kesatria Ordo Garter Yang 
Paling Mulia, perintah kesatria yang paling 
senior. — CNA

Karya dialog antara agama seorang 
kardinal diiktiraf Ratu England 

YANGON: Beratus-ratus rumah dan tempat 
ibadat terus dibakar di Thantlang, sebuah 
bandar yang terletak di negeri Chin yang 
berpenduduk majoriti Kristian. 

Pekan itu telah lengang selepas empat bu-
lan pertempuran sengit, tetapi Tentera Bur-
ma yang dikenali sebagai Tatmadaw terus 
membakar rumah dan gereja, kata Pertubu-

han Hak Asasi Manusia Chin (CHRO).
Pada 30 Disember tahun lalu, gereja As-

sembly of God dan salah satu bangunan Per-
satuan Thantlang of Baptist Churches telah 
dibakar bersama dengan lebih 50 bangunan 
lain, kata kumpulan hak asasi manusia itu.

Laporan itu berkata, askar Batalion Infan-
tri Ringan 222, 269, dan Divisyen Infantri 

Ringan 66 bertanggungjawab terhadap ke-
bakaran itu, yang bermula dari empat blok 
berbeza dan berlangsung selama hampir 
sembilan jam.

Kumpulan International Christian Con-
cern juga melaporkan bahawa seorang 
remaja berusia 16 tahun, ditangkap pada 
malam Krismas ketika ke sebuah pergunun-
gan doa di Hakha. Tempat itu juga dipenuhi 
tentera yang berjalan di jalanan untuk men-
genal pasti penduduk bandar yang disyaki 
melakukan aktiviti anti-junta.

Seorang lagi remaja ditahan tanpa bicara 
dan mungkin diseksa di bawah tahanan LIB 
266, kata laporan itu.

Kekejaman yang dilakukan oleh Tatmad-
aw terhadap gereja dan orang awam tidak 
boleh dibiarkan, kata kumpulan hak asasi 
Kristian itu sambil menyeru masyarakat 
antarabangsa “untuk mengambil langkah 
berkesan bagi menghentikan junta sebelum 
lebih banyak nyawa yang tidak bersalah ter-
korban.” — LiCASNews.com 

Junta terus bakar rumah ibadat di Myanmar 



Fr Alex Sipanul rai Ulang Tahun Imamat ke-45 

BUKIT PADANG, Seramai 40 
umat dari Gereja Mary of Immacu-
late Conception menghadiri Proses 
Konsultasi Sinodal pada 12 Disem-
ber 2021. 

Ia dimulakan dengan upacara 
Pentakhtaan Alkitab yang dipimpin 
oleh Father Paul Lo. Ini diikuti den-
gan pembacaan yang diambil dari 1 
Korintus 12:12-31 dan Injil Lukas 
4:16 -21. 

Fr Lo kemudian menyampaikan 
penjelasan singkat tentang Sinod 
Uskup dan sejarahnya sebelum 
membahas lebih jauh mengenai 
Sinod 2023. Menurut Fr Lo, Sri 
Paus Fransiskus menginginkan 
sesuatu yang baharu. 

Sinod para Uskup kali ini meli-
batkan keuskupan tempatan, di 
mana semua paroki dan umat ter-
libat dalam proses konsultasi. Kata 
“sinodal” berasal  dari bahasa Yu-
nani iaitu “Sin” ( bersama) dan 
“Odos” (Berjalan) - ini adalah un-

tuk menjadi imej gereja mulai seka-
rang.

Fr Lo mencerminkan hal ini 
dalam Injil Lukas Bab 24, di mana 
dua orang murid dalam perjalanan 
ke Emaus yang turut disertai oleh 
Yesus, dan mereka berkongsi den-
gan Yesus semua kegembiraan, 

harapan, kekecewaan dan bagaima-
na Tuhan menukarkan kesedihan 
mereka kepada kepercayaan dan 
sukacita melalui Ekaristi. 

Fr Lo menekankan bahawa ada-
lah penting bagi semua paroki di 
peringkat akar umbi untuk terlibat 
dalam proses itu. Beliau juga meng-

ingatkan para peserta bahawa pros-
es sinodal bukan untuk mengubah 
ajaran gereja sebaliknya memberi 
peluang kepada umat untuk berba-
hagi pengalaman iman sesuai den-
gan karunia dan karisma panggilan 
masing-masing.

Dalam sesi yang dikendalikan 

oleh Datuk Patrick Tan, para peser-
ta diberikan masa untuk menjawab 
dua soalan yang menumpukan ke-
pada Persekutuan, Partisipatif dan 
Misi. 

Setiap kumpulan diberi masa 
untuk menjawab soalan-soalan ini 
dalam perbincangan. Kemudian,  
seorang wakil daripada setiap kum-
pulan melaporkan hasil perbincan-
gan tersebut.  

Apabila proses konsultasi selesai, 
para pemimpin dan wakil yang hadir 
diseru  untuk membawa proses kon-
sultasi itu kepada komuniti mereka 
serta menganjurkan sesi yang sama 
secara fizikal atau maya. Mereka di-
maklumkan bahawa tarikh akhir pe-
nyerahan laporan adalah pada atau 
sebelum 31 Mac 2022. 

Semua laporan yang diterima 
kemudiannya akan diproses dan di-
majukan kepada Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu pada akhir April 
2022. — sumber CS 

MADSIANG, Penampang: Sebe-
lum menutup tirai tahun 2021, Fr 
Alex Sipanul, 73, menyambut ul-
ang tahunnya sebagai paderi yang 
ke-45 bersama komuniti paroki di 
Gereja Katolik Madsiang pada 30 
Dis lalu.

Misa Kudus dipimpin oleh 
Uskup Agung John Wong, dan 
dibantu oleh Fr Alex sendiri, serta 
paderi pembantu Fr Jack Sigam 
dan Diakon Lasius Gantis.

Fr Alex berkata sepanjang 45 ta-
hun pelayanannya sebagai paderi, 
Tuhan sentiasa menyertai dia dan 
dia bersyukur atas kesetiaan Tu-
han.

Di dalam Misa ini juga, seramai 

96 calon telah hadir dan menerima 
Sakramen Penguatan.

Fr Alex berkata kepada semua 
penerima Krisma semoga ada di 
kalangan calon lelaki yang di-
panggil menjadi paderi, dan di 
kalangan calon perempuan pula, 
menjadi religius sister.

Misa Kudus juga dihadiri oleh 
para penanggung dan ibu bapa 
calon, yang menjadikan jumlah 
kehadiran kurang dari 200 umat, 
sesuai dengan peraturan SOP.

Kepada umat, Fr Alex sempat 
mengingatkan mereka agar pada 
tahun baru ini, bukan sahaja pergi 
ke ladang, tetapi juga mengambil 
masa untuk berdoa bersama-sama 

dan hadir ke Gereja.
Di dalam ucapannya, Uskup 

Agung John Wong berterima kasih 
kepada Fr Alex atas pelayanannya 
di ladang Tuhan dan cintakasihn-
ya kepada Gereja tempatan.

Perayaan ulang tahun imamat 
ke-45 untuk Fr Alex diteruskan 
dengan makan malam di dewan 
terbuka.

Menariknya makan malam 
tersebut dihiburkan dengan ku-
giran tempatan bernama JJ Ever 
Green Group yang membawa 
lagu-lagu Kadazan lama atau 
‘Songkotoun’ sesuai dengan keg-
emaran Fr Alex sendiri.  — Linda 
Edward, Catholic Sabah 

Proses sinodal tidak bermaksud 
ubah ajaran Gereja 

KUCHING:  Rancangan untuk 
mengadakan Pelayanan Krismas 
Bersama tahunan anjuran Per-
satuan Gereja-Gereja di Sarawak 
(ACS) terpaksa dibatalkan pada ta-
hun 2020 berikutan penularan wa-
bak COVID-19.

Bagaimanapun, ACS memutus-
kan bahawa acara yang meraikan 
persaudaraan Kristian itu harus di-
hidupkan semula pada tahun lalu 
dengan mematuhi SOP.  

Pelayanan Krismas Bersa-
ma ‘maya’ 2021 dengan tema 
‘HARAPAN’ telah dianjurkan 
oleh ACS dengan kerjasama Pe-
layanan Belia ACS dan Gereja 
Roman Katolik sebagai tuan ru-
mah. Ia disiarkan secara langsung 
melalui YouTube dan Facebook 
Keuskupan Agung Katolik Kuch-

ing pada 22 Disember.
Pengerusi ACS, Uskup Agung 

Katolik Simon Poh yang mengalu-
alukan audiensi maya memetik In-
jil Lukas 2:10-11 tentang sukacita 
yang diwartakan oleh malaikat ke-
pada para gembala bahawa, “Hari 
ini di kota Daud, Juruselamat telah 
lahir bagimu; Dia ialah Kristus, Tu-
han.’ 

“Dalam masa Krismas dan tahun 
baharu 2022, semoga kita tidak 
ditawan dengan ketakutan. Maka, 
saya mengajak anda semua untuk 
berdoa bersama-sama." 

"Marilah kita berganding bahu 
untuk keamanan dan keharmonian 
di negara kita dan di dunia."

"Marilah kita menerima mesej 
yang diberitakan oleh malaikat 
semasa kelahiran Yesus, ‘Jangan 

takut,’ sambil memuji Tuhan, “Ke-
muliaan bagi Tuhan di syurga yang 
mahatinggi, dan damai sejahtera 
bagi semua orang yang berke-
hendak baik.’

“Semoga HARAPAN, KE-
TENANGAN dan KEGEMBI-
RAAN Tuhan dan Penyelamat kita 
kekal bersama keluarga kita,” ucap 
Uskup Agung Simon Poh. 

Acara itu turut menampilkan doa 
yang dipimpin oleh Uskup Agung 
Simon Poh (Gereja Katolik), Uskup 
Danald Jute (Gereja Anglikan), 
Uskup Bonnie Sedau (Sarawak 
Iban Annual Conference), Mejar 
Francis Ng (Salvation Army), Pas-
tor Edmund Liah (Gereja Seventh- 
Day Adventis) dengan pelbagai 
persembahan dari perkumpulan 
belia. — sumber Today’s Catholic 

Tahun 2022, jangan jadi tawanan ‘ketakutan’

Gambar ilustrasi: Pelayanan Krismas dihidupkan secara maya dengan 
tema Harapan. 

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(JANUARI)    

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

Januari 9, 2021 EDARAN DALAMAN SAHAJA


