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i permulaan tahun ini, kita disambut dengan berita baik dan
harapan melalui satu wahyu yang biasa, penuh takzim namun
menakjubkan - Tuhan telah mencipta manusia! Perkataan
'epifani' berasal dari bahasa Yunani epiphaneia yang bermaksud
penampilan yang luar biasa, manifestasi atau wahyu. Dilahirkan dalam
keadaan yang serba kekurangan dan rendah hati, pada malam yang gelap
dan tenang, Jesus telah didedahkan kepada kita sebagai ‘terang dunia’
(Yohanes 8:12) dan pembawa janji untuk menyelamatkan semua manusia
dari jerat dunia. Nabi Yesaya meramalkan bagaimana cahaya ini akan
memancarkan dan memperkasakan dunia melalui Firman-Nya. Dalam
cahaya-Nya semua orang akan melihat cahaya (Mazmur 36:9) kerana
melalui Epifani Kristus menyatukan dirinya dengan manusia.

Kerana dengan emas kekuatan seorang raja ditandai,
dengan kemenyan kehormatan
Tuhan, oleh murai penguburan
tubuh; dan kerananya mereka
mempersembahkan emas
sebagai Raja, kemenyan
sebagai Tuhan, mur sebagai
Manusia.
- St. Yohanes Krisostomus
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Tiga orang bijaksana, orang-orang majus bangsa lain datang
memberi penghormatan, membawa hadiah-hadiah yang
bersesuaian dengan seorang raja. Ini menyedarkan diri kita
satu kesedaran yang menakjubkan di mana mereka mewakili
kita semua dan kita disaran untuk berbuat demikian. Bersatu
sebagai satu umat Tuhan, kita harus berasa tergesa untuk
mencari-Nya dengan mendalami hati diri kita dan
mengiktiraf-Nya di hati. Pada masa yang sama, kita harus
memberi-Nya kepujian dengan ‘menurun di lutut kita’
sepertimana orang-orang majus lakukan, memberi kepujaan
kepada-Nya. Perbuatan sedemikian mengakui kerajaan-Nya di
sini dan di akhirat - Dia adalah Imanuel: Tuhan bersama kita,
pada setiap masa.

Baca dan gambarkan keselesaan yang boleh kita perolehi
daripada bacaan hari ini! Tuhan memberikan kita harapan yang besar
melalui perjanjian dalam keselamatan-Nya kerana kita "sekarang berkongsi
warisan yang sama ... dan merupakan satu bahagian dari badan yang sama
....". Kita juga boleh mengambil dua persamaan dari bacaan pertama untuk
kajian dan aplikasi kehidupan kita: Pertama, orang-orang majus yang
membawa hadiah mendesak kita untuk berﬁkir, bagaimana kita boleh
membawa hadiah kepada Tuhan dengan menggunakan kurniaan yang
diberikan kepada kita dalam masa, kepakaran dan pengalaman, kekayaan
duniawi ... untuk berkhidmat kepada orang lain. Kedua, kita memerhatikan
bahawa orang-orang majus yang "kembali ke negara mereka sendiri
dengan laluan yang berbeza". Ini menunjukkan bahawa dalam pertemuan
dan perjalinan perhubungan dengan Yesus, kita tidak akan kembali ke
laluan yang sama. Bukankah itu satu pemikiran yang menyelesakan dan
memberi inspirasi? Lebih daripada itu, ia adalah satu pengalaman epifani
pada peringkat individu dan sosial untuk semua umat Katolik! ✟
EDARAN DALAMAN SAHAJA
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Wahyu yang Biasa
Namun Menakjubkan!

A

had ini adalah minggu yang pertama kita melihat pakaian hijau bertenaga kembali ke
tempat kudus kita. Hijau adalah warna yang membawa harapan, ia dilihat sebagai alam
semulajadi di mana pertumbuhan dan permulaan kehidupan selepas musim gugur diikuti
musim sejuk yang kering. Inilah harapan yang sama menyerupai perjalanan kita sebagai orang Kristian
– sebuah perjalanan yang diketuai oleh Kristus dan diriwayatkan oleh tahun liturgi Gereja, dengan
Masa Biasa membawa kita di sepanjang jalan yang diperintahkan kepada Salib Kristus dan melampaui
Ruang Atas di mana Roh Kudus turun kepada para rasul, ke dunia dengan harapan kedatangan
Kerajaan Tuhan.
Pada hari ini, hari Ahad pertama ini, kita menerima mesej yang membawa harapan dan juga amaran.
Dalam Injil hari ini, Rasul Yohanes menceritakan pengalaman Yesus dengan murid-murid-Nya yang
pertama dengan Yesus memulakan hubungan dengan pertanyaan, "Apa yang kamu cari?" Jawapan
kita kepada soalan asas ini mendeﬁnisikan pemuridan kita sendiri. Dalam perjumpaan kita dengan
Kristus, untuk mereka yang mempunyai senarai panjang perkara yang mereka ingin cari, mereka
mungkin akan kehilangan perkara penting yang diberikan oleh Kristus. Dalam keinginan kita untuk
memuaskan hawa nafsu dan harapan kita, kita mungkin terjatuh ke dalam perangkap sebagai murid
yang mengamalkan ajaran Kristian, sebelum kita terlebih dahulu memahami intipati sebenar
pemuridan. Sebaliknya, Andrew dan murid yang tidak disebutkan namanya, hanya berusaha untuk
meluangkan masa bersama Yesus dan membiarkan Dia memimpin jalannya.
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Ia adalah penting bila penginjil menyebutkan jam pertemuan itu – jam kesepuluh - jika satu hari
diumpamakan seumur hidup, ini akan menjadi titik paling jauh dari jam di mana Tuhan mati di Salib –
jam kesembilan. Bagi murid-murid baru ini, bagi kita, kita ada seumur hidup berjalan bersama Kristus,
mendengar, belajar erti pemuridan sejati, sebelum kita berharap bahawa kita benar-benar dapat
memahami apa yang telah kita cari dari awal perjalanan. Dan yang penting, jangan tergesa-gesa
mendahului diri sendiri dalam perjalanan ini.
Andrew cepat berkongsi berita penting bahawa dia telah menemui Mesiah bersama abangnya, Simon.
Penganutan iman ini, yang dipetik dari Simon dalam Sinoptik apabila ditanya oleh Yesus, "Tetapi siapa
saya bagi kamu?" memang merupakan prasyarat pemuridan. Walau bagaimanapun, ia hanya satu
permulaan, kerana terdapat beratus-ratus "mesiah" masing-masing mempunyai mesej dan tujuan
mereka sendiri namun hanya ada satu Tuhan Yesus Kristus. Mengiktiraf kebesaran-Nya, kesucian-Nya,
bahkan hubungan-Nya dengan Tuhan, tidak bermakna bahawa murid-murid benar-benar memahami
sebab kedatangan-Nya. Ini adalah permulaan, satu permulaan yang baik, tetapi akhirnya soalan
"Siapa Yesus kepada saya?" tidak bermakna sebelum kita menjawab soalan, "Siapa Yesus?"
Dan bagaimana kita mencari jawapan kepada soalan itu? Dengan mengikuti pimpinan Kristus, dengan
mendengar ﬁrman-Nya, dengan belajar dalam semangat kerendahan yang jinak. Dan kita mesti
membawa harapan yang pertama ini bersama kita semasa kita berjalan dengan Kristus, dan tidak
bertindak dengan mendadak seperti juga beberapa murid yang merasakan pengetahuan mereka lebih
baik daripada Rabbi mereka, atau kehilangan sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh semua orang ketika
masa datang untuk menjaga rahsia Mesiah ini. Harapan ini, seperti suar, yang akan mengarah jalan kita
ketika dalam kegelapan kesukaran dan penderitaan mengaburkan jalan ke depan. Harapan ini, seperti
percambahan bunga pertama dalam musim bunga, yang akan menggalakkan kita apabila ketakutan
bahawa musim sejuk yang merosakkan hidup kita tidak akan berhenti. Semoga harapan ini, kita berdoa,
yang akan memajukan kita untuk mengikuti Kristus ke Salib dan seterusnya, ke tempat itu, di mana Dia
hidup dan memerintah dengan Bapa dalam perpaduan Roh Kudus, selama-lamanya. Amen.✟
EDARAN DALAMAN SAHAJA
BUL 02/2018
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Warna yang membawa

Harapan

A

pakah yang memberikan harapan sebegitu besar yang mendorong kita, seperti murid-murid
pertama dalam Injil hari ini, untuk meninggalkan semua yang kita ketahui, semua yang kita
cintai, untuk mengikuti Kristus? Kita kerap mendengar cerita ini maka kita cenderung
menurunkan kepentingan perbuatan keimanan yang dilakukan oleh murid-murid yang telah
meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Mereka mempunyai keluarga, pekerjaan yang
mulia dan menguntungkan, dan memainkan peranan penting dalam komuniti. Namun, semuanya
ditinggalkan demi janji seorang manusia.
Kita diberitahu dalam Katekismus bahawa Harapan Kristian "adalah kebajikan ilahi yang olehnya kita
rindukan Kerajaan surga dan kehidupan abadi sebagai kebahagiaan kita, dengan berharap kepada
janji-janji Kristus dan tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi bantuan rahmat Roh
Kudus."(Katekismus Gereja Katolik 1817). Harapan adalah dialog antara Tuhan dan jiwa yang mempunyai
keinginan yang begitu besar sehingga tidak ada kegembiraan duniawi yang dapat memuaskannya. Di
sini, Kristus memulakan dialog yang membawa harapan ini dengan mengumumkan bahawa "Waktunya
telah genap ... dan Kerajaan Tuhan sudah dekat." Jika pengisytiharan ini tidak membawa rasa harapan
dan kegembiraan kepada anda, maka mungkin hidup anda baik dan cintamu terhadap 'kerajaan sendiri'
telah mengaburkan harapan anda terhadap sesuatu yang lebih besar di dalam Kerajaan Tuhan.
Tuhan memanggil kita semua di mana saja kita berada dalam kehidupan kita. Dan dalam kehidupan
kita, kita sepatutnya mendengar dan menjawab panggilan Tuhan. Apabila hidup membawa kesedihan
dan penderitaan, kita lebih mudah menerima mesej harapan yang disampaikan oleh Kristus. Kami
inginkan kehidupan yang lebih baik, satu kegembiraan yang meringankan beban yang kita tanggung di
dunia. Walau bagaimanapun, sebaliknya sering berlaku iaitu semasa dalam kestabilan dan
kemakmuran. Pada masa itu, kebahagiaan masih wujud di sana dan juga sekarangnya, kepuasan dalam
pencapaian kita, dan harapan untuk kemajuan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Kami mempunyai
kecenderungan untuk meyakinkan diri-sendiri dan berdikari, ingatkan jikalau kerajaan Tuhan menjadi
kenyataan sekarang, ia menjadi satu keaiban untuk melepaskan semua kesenangan yang kita nikmati.
Apabila kita menurunkan kerajaan Tuhan ke tahap kita dan, dalam doa kita, kita hanya bercita-cita
untuk mencapai kegembiraan yang lebih besar dalam kehidupan ini, maka kita telah menghapuskan
harapan kedatangan Kristus untuk kita semua.
Murid-murid yang pertamanya mungkin hidup dengan baik dan bahagia, tetapi kita dapat melihat dari
respons mereka kepada panggilan Kristus, bahawa mereka mempunyai perspektif tertentu. Sebagai
nelayan, mereka mengetahui bahawa kemakmuran mereka tidak bergantung kepada kemahiran
mereka sahaja, tetapi pada sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri; bahawa kepercayaan
diri mempunyai batasnya apabila air pasang surut membawa mereka ke dalam perairan yang lebih
dalam dan tidak dapat diakses, atau ketika ribut kencang mengancam kehidupan dan nyawa mereka
sendiri. Mereka akan menyedari bahawa kejayaan mereka adalah rahmat dan kemakmuran mereka
adalah hadiah yang boleh dirampas daripada mereka dengan mudah. Adakah kita sama dengan apa
yang dinyatakan? Apabila Kristus memanggil murid-murid yang pertama ini, mereka dipanggil untuk
perkara yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Dia memanggil mereka untuk menyertai-Nya,
dalam misi penyelamatan-Nya. Dia memanggil mereka untuk menuju ke harapan itu yang berasakan
pada kegembiraan, di mana kehidupan mereka akan diberkati; kegembiraan yang kita dijemput untuk
mengalami selama-lamanya.
Seperti semua kebaikan teologi, harapan diperolehi daripada tindakan manusia yang dikuduskan oleh
rahmat Ilahi. Dan seperti yang kita semua inginkan kebahagiaan, maka kita mesti mendedikasikan
pencariannya pada Tuhan, dan melihat dalam karunia itu satu kebahagiaan yang melampaui pemahaman
kita, sebagaimana panggilan Kristus kepada kita hari ini. Menjawab panggilan itu mungkin tidak selalu
membawa kegembiraan dalam pengertian konvensional dan duniawi - seperti para-para martir yang tak
terhitung jumlahnya yang pengorbanannya Gereja kita berasaskan, yang sebaliknya berlaku - tetapi
apabila kegembiraan kita adalah Kristus Sendiri, semua keseronokan duniawi kehilangan kilauannya dan
boleh ditinggalkan - seperti mana murid-murid meninggalkan jaring mereka, keluarga mereka,
kehidupan mereka - ketika kita mengikuti sumber semua kegembiraan ke sumber dan puncaknya. ✟
EDARAN DALAMAN SAHAJA
BUL 03/2018
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HARAPAN

yang Membimbing
Saya

H

ari itu merupakan hari Sabat dan tempat itu dinamakan atas keselesaan semasa
orang-orang Yahudi berehat pada hari Sabat iaitu Kapernaum, semperna Nabi Nahum.
Persamaan ini bukan satu kebetulan tetapi sesuatu kenabian, merujuk kepada Yesus
Kristus dan misi-Nya.

Hari Sabat merupakan hari rehat bagi orang-orang Yahudi, untuk mengenangkan bagaimana Tuhan
Sendiri berehat selepas penciptaan langit dan bumi, pembebasan orang Ibrani dari penawanan di
Mesir, dan harapan terhadap kedatangan zaman Mesianik dan kehidupan di dunia untuk datang.
Istirahat ﬁzikal yang ditetapkan oleh Undang-undang menunjuk ke akhir hayat rohani, di mana
kedatangan zaman Yesus dan juga Hari Sabat pada masa kini, telah menjadi kusam dikaburi
kepentingan duniawi manusia. Mungkin atas sebab inilah, Yesus memilih hari Sabat di Kapernaum,
dan di tempat lain, untuk menerangi umat-Nya melalui perkataan dan tindakan-Nya.
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Dalam konfrontasi dengan roh jahat, Yesus dipanggil sebagai "Tuhan Yang Maha Kudus" dan bukan
gelaran Mesianik tradisional, tetapi suatu yang jauh lebih besar daripada gelaran yang diingini oleh
raja-raja di duniawi. Tujuan Tuhan Yang Maha Kudus adalah untuk menyucikan hari Sabat,
mengembalikan dan menyempurnakan maknanya sepenuhnya. Dan Dia menunjukkan maha
kuasa-Nya ke atas kuasa kejahatan. Dengan menghalaukan kuasa kejahatan daripada orang-orang,
Yesus mengembalikan jiwa yang diseksa ke kedamaian, menebus kita daripada dosa dan
memulihkan keamanan di antara manusia dan Tuhan. Namun, di samping keajaiban serta
mukjizat-mukjizat lain yang dilakukan di Kapernaum, mereka masih bersikap apatis dalam rohani.
Ini membawa kepada pengutukkan Yesus terhadap kota itu, "Dan engkau Kapernaum, apakah
engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang
mati! Kerana jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota
itu tentu masih berdiri sampai hari ini." (Matius 11:23)
Adakah kita juga dikutuk atas sikap apatis rohani kita dalam mengekalkan kekudusan Hari Tuhan?
Tuhan telah mengisytiharkan hari ini sebagai hari istirahat, bukan sekadar daripada pekerjaan tetapi
untuk kemuliaan Tuhan. Misa yang diwajibkan oleh undang-undang Tuhan bukanlah satu perbuatan
untuk memenuhi kewajiban kita sahaja, tetapi ia merupakan penyembahan kepada Tuhan yang telah
menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, serta pendamaian hubungan kita dengan-Nya. Dalam
perjamuan kudus, pernyertaan kita dalam jamuan itu bukanlah satu perbuatan simbolik sahaja di
kalangan sahabat, tetapi ia merupakan persekutuan dengan Tubuh Kristus, Gereja-Nya, dan Kristus
sendiri, menaikkan kita ke Perjamuan Anak Domba, dengan harapan kita bersatu dengan Orang-Orang
Kudus untuk meneruskan ibadah yang kita mulakan di sini untuk selama-lamanya.
Jadi, bagaimana anda menyambut hari Ahad anda? Adakah anda meniru perlakukan orang-orang Farisi
dan ahli-ahli Kitab, yang hanya memenuhi kewajipan anda semata-mata? Adakah mukjizat Tuhan
dalam Ekaristi, di mana Tuhan Yang Kudus datang kepada kita untuk menberikan kita kesucian,
memberikan anda inspirasi dengan keajaiban, atau anda menyambutnya tanpa mendalami
keajaiban-Nya? Dengan menjelangnya hari Ahad, diiringi dengan janji untuk merehatkan yang letih,
renungan pada istirahat itu seharusnya menjadi harapan terbesar kita: untuk bertemu dengan Kristus;
untuk dibersihkan dan disembuhkan kelukaan daripada dosa-dosa kita; untuk menerima ﬁrman-Nya
dan badan-Nya; dan untuk mengalami kedamaian yang kekal di Kerajaan-Nya. ✟
EDARAN DALAMAN SAHAJA
BUL 04/2018
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