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Sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan pang-
gilan-Nya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat 
kepada Tuhan, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh 
ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang 
tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu per-
oleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. 

Roma 11: 29-31 

 

Wahai Maria,
Engkau selalu menyinari 

jalan kami
Sebagai tanda
 penyelamatan 
dan harapan.

Kami mempercayakan 
diri kami kepada 

Sang Ratu Kesihatan 
untuk yang Sakit,
 Yang di kaki salib

 mengambil

bahagian dalam penderitaan
 Yesus,

Setia dan Teguh 
di dalam iman. 

Engkau pelindung
 orang-orang Romawi, 
Tahu apa yang kami 

perlukan dan 
kami percaya engkau 

akan menolong, 
agar seperti 

di Cana, Galilea, 

kami dapat kembali
 untuk bersukacita

 dan berpesta 
selepas tempoh 
percubaan ini. 
Bantulah kami, 

Bonda Kasih Ilahi,
Untuk menyelaraskan

 diri dengan 
kehendak Bapa  

Dan untuk menyahut  
kehendak Bapa

Dan untuk 
melakukan 

apa yang disabdakan
 oleh Yesus, Dia yang telah 
mengorbankan diri-Nya 
demi penderitaan kami 

dan mengangkat dukacita 
kami

memimpin kami melalui Salib,
kepada sukacita dan kebangkitan.

Amen.

Pemimpin agama dunia   
desak  kejahatan terhadap 
Uighur segera diakhiri
BEIJING: Penindasan kera-

jaan China terhadap et-
nik Uighur adalah "salah 

satu tragedi kemanusiaan paling 
mengerikan sejak Holocaust," 
ujar dua orang kardinal Asia dan 
74 orang pemimpin dunia dalam 
sebuah kenyataan bersama yang 
diterbitkan pada 8 Ogos 2020.

Kardinal Charles Maung Bo, Uskup Agung 
Yangon dan presiden Persekutuan Konferensi 
Uskup Asia, dan Kardinal Ignatius Suharyo, 
Uskup Agung Jakarta, Indonesia, adalah anta-
ra 76 penandatangan yang menyeru "doa, soli-
dariti dan tindakan untuk mengakhiri kekeja-
man besar-besaran" terhadap minoriti Muslim 
di China.

"Selepas Holocaust, dunia berkata "Tidak 
lagi sama sekali." Pada hari ini, kami mengu-
langi kata-kata itu" Tidak lagi sama sekali". 
Kami berdiri dengan orang Uighur. Kami juga 
berdiri bersama dengan penganut Buddha 
Tibet, pengamal Falun Gong dan penganut 
Kristian di seluruh China yang ditindas dan 
ini melanggar kebebasan beragama atau ke-
percayaan sejak Revolusi Kebudayaan," ujar 
kenyataan tersebut. 

"Kami menyatakan seruan untuk keadi-
lan, untuk menyiasat kejahatan ini, mengam-
bil tindakan terhadap para penganiaya dan 
membuka jalan menuju pemulihan martabat 
manusia,"ujar kenyataan itu lagi. 

Penandatangan surat itu — yang termasuk 
mantan Uskup Agung Canterbury Rowan 
Williams dan pemimpin Muslim, Yahudi, 
Buddha, dan Kristian — menyebut bahawa 
penahanan China terhadap satu juta umat Is-
lam dan kempen pemandulan paksa merupa-
kan antara bentuk "penganiayaan dan kekeja-

man besar-besaran." 
Menurut kepada pelbagai laporan, seki-

tar 900.000 hingga 1.8 juta Uighur dan etnik 
minoriti lain telah dipenjarakan di Xinjiang, 
sebuah wilayah yang terletak di barat laut 
China. Pemerintah telah mendirikan lebih dari 
1,300 kem tahanan di mana mangsa yang sela-
mat melaporkan mereka telah diseksa  malah 
dipukul dan melakukan kerja paksa.

AP melaporkan pada 29 Jun bahawa ramai 
orang Uighur dipaksa oleh pihak berkuasa 
untuk mengambil IUD atau bentuk kawalan 
kelahiran yang lain, serta dipaksa untuk mel-
akukan pengguguran dan pemandulan menu-
rut dasar perancang keluarga China. Seorang 
pakar memberitahu AP bahawa kempen itu 
adalah "genosida sepenuhnya."

Di samping itu, pihak berkuasa telah 
mengatur sistem pengawasan besar-besaran 
di wilayah ini untuk menjejak  pergerakan 
manusia, yang meliputi pengambilan sampel 
DNA dan teknologi pengecaman wajah, serta 
platform polis. Kenyataan para pemimpin 
agama itu juga menyatakan bahawa pemandu-
lan secara paksa di kalangan wanita Uyghur 
di empat wilayah prefektur yang mempunyai 
populasi tinggi penduduk Uighur adalah tahap 
genosida seperti yang dikatakan dalam Kon-
vensyen Genosida 1948.

"Tujuan jelas pihak berkuasa China adalah 
untuk membasmi identiti Uyghur. Media ne-
gara China telah menyatakan bahawa tujuan-
nya adalah untuk 'memutuskan keturunan 
mereka, memutuskan hubungan mereka, me-
mutuskan akar umbi mereka dan memutuskan 
asal-usul mereka,: tegas pernyataan itu. 

"Anggota parlimen, pemerintah dan ahli 
hukum memiliki tanggungjawab untuk meny-
iasat dan  menyelidik. Sebagai pemimpin aga-
ma, kami bukan aktivis atau pembuat undang-
undang. Tetapi kita mempunyai kewajiban 

untuk menyeru masyarakat agar bertanggung-
jawab menjaga sesama manusia dan bertindak 
ketika mereka berada dalam bahaya."

Dua puluh orang rabbi dan 19 imam menan-
datangani pernyataan itu, begitu juga wakil 
Dalai Lama di Eropah dan Uskup Agung 
Koptik-Ortodoks, Uskup Agung London iaitu 
Uskup Agung Angaelos. Penandatangan Ka-
tolik yang lain termasuk Uskup Declan Lang 
dari Clifton, UK dan Fr Nicholas King, paderi 
penaung di Universiti Oxford.

Peguam bela Hak Asasi Manusia, Benedict 
Rogers membalas kenyataan itu dengan ber-

tanya bila Sri Paus Fransiskus dan Uskup 
Agung Canterbury Justin Welby akan mem-
bicarakan mengenai keadaan Uighur di China?

Tulis Roger pada 10 Ogos lalu, "Mungkin 
mereka mempunyai alasan untuk menunggu 
sehingga sekarang. Namun kini, setelah begitu 
ramai pemimpin agama antara iman telah ber-
suara, dunia akan mencari dua pemimpin spir-
itual ini untuk mendapatkan respons mereka. 

"Ketika dunia berbicara tentang pembunu-
han beramai-ramai, dunia mengharapkan 
pemimpin agama untuk mengambil pendi-
rian."  — CNA 

Polis memantau orang-orang Islam di Masjid Id Kah selepas Solat Aidil Fitri di Kashgar, 
Xinjiang, China pada 26 Jun, 2017, tahun yang sama di mana sebilangan besar orang 
Uighur ditahan di kem tahanan di wilayah tersebut.  Gambar AFP.

Doa kepada Perawan Maria, Sang Ratu Kesihatan 
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Bunuh diri dan stigma yang 
masih belum terhapus

Kita tidak lagi memahami 
melankolis. Hari ini kita 
menyatukan semua bentuk 

melankolis menjadi satu kumpulan 
yang tidak jelas dan menyebutnya 
sebagai "kemurungan". Walaupun 
banyak kebaikan dilakukan oleh 
psikiatri, psikologi, dan profesion 
perubatan dalam hal merawat kem-
urungan namun ada sesuatu yang 
penting hilang. Melankolis adalah 
lebih daripada apa yang kita sebut 
"kemurungan". Dalam keadaan 
baik dan buruk, orang-orang kuno 
melihat melankolis sebagai hadiah 
dari Tuhan.

Sebelum psikologi dan psikiatri 
moden, melankolis dilihat tepat 
sebagai hadiah dari ilahi. Dalam 
mitologi Yunani, ia bahkan mem-
punyai tuhannya sendiri, Saturnus, 
dan ia dilihat sebagai hadiah yang 
kaya tetapi bercampur baur. 

Di satu pihak, ia boleh membawa 
emosi yang menghancurkan jiwa 
seperti kesepian yang tidak ada 
penghujungnya, obsesi yang 
melumpuhkan, kesedihan yang 
tidak dapat ditanggung, kesedihan 
kosmik, dan keputusasaan sehingga 
membunuh diri; di sisi lain, ia juga 
dapat membawa kedalaman dalam 
kebijaksanaan, kreativiti, memberi 
inspirasi puitis, belas kasihan, 
wawasan mistik, dan kepintaran. 

Tetapi tidak pada hari ini. Pada 
hari ini melankolis  telah kehilan-
gan namanya dan menjadi, seperti 
kata Lyn Cowan, seorang penga-
nalisis Jungian, "klinikal, patologi, 
dan perubatan" sehingga apa yang 

selalu dicari oleh penyair, ahli fal-
safah, penyanyi blues, artis, dan 
mistik – kini sampai bila-bila 
dipandang sebagai "penyakit yang 
dapat diubati" dan bukan sebagai 
bahagian jiwa yang menyakitkan 
yang tidak menginginkan rawatan 
tetapi ingin didengari kerana ia 
menimbulkan beban berat yang 
tidak tertanggung, iaitu, seksaan 
kesucian manusia, rasa ketidak-
mampuan, keterbatasan dan kema-
tian.

Bagi Cowan, keasyikan psikolo-
gi moden dengan gejala kemurun-
gan dan ketergantungannya a pada 
ubat-ubatan dalam merawat kem-
urungan menunjukkan "kedangka-
lan yang mengerikan dalam meng-
hadapi penderitaan manusia yang 
sebenar." 

Baginya, tindakan moden ini 
adalah menolak untuk mengenali 
kedalaman dan makna melankolis, 
merendahkan penderita dan 
melakukan kekerasan terhadap jiwa 
yang sudah dalam seksaan.

Dan itulah masalahnya ketika 
berhadapan dengan bunuh diri. 
Bunuh diri biasanya merupakan 
akibat dari jiwa yang terseksa dan 
dalam kebanyakan kes bahawa 
penyeksaan bukanlah akibat dari 
kegagalan moral tetapi melankolis 
yang menimpa seseorang pada saat 
dia terlalu rapuh, terlalu lemah, ter-
lalu terluka, juga tertekan, atau ter-
lalu lemah secara biokimia untuk 
bertahan dalam tekanan. 

Leo Tolstoy, novelis Rusia, yang 
akhirnya mati kerana bunuh diri, 

telah menulis lebih awal mengenai 
kekuatan melankolis yang kadang-
kadang mengancam untuk membe-
bankannya. 

Inilah salah satu entri buku hari-
annya: "tenaga yang menarik saya 
untuk keluar daripada kehidupan 
adalah lebih kuat, lebih penuh dan 
lebih umum daripada segala keingi-
nan yang saya ada. Itu adalah 
kekuatan seperti cita-cita lama saya 
untuk hidup, hanya mendorong 
saya ke arah yang bertentangan. Ini 
adalah aspirasi seluruh makhluk 
saya untuk keluar daripada kehidu-
pan. ''

Masih banyak yang kita tidak 
faham mengenai bunuh diri dan 
salah faham itu bukan hanya 
psikologi, tetapi juga moral. 
Pendek kata, kita secara amnya 
menyalahkan mangsa: Sekiranya 
jiwa anda sakit, itu salah anda. 

Sebahagian besarnya adalah 
bagaimana orang yang mati akibat 

bunuh diri dinilai. Walaupun secara 
terbuka kita telah semakin mema-
hami perkara ini melalui pelbagai 
pendedahan, tetapi dalam memaha-
mi bunuh diri dengan lebih terbuka 
dan kurang menghakimi secara 
moral, stigma itu tetap kekal. 

Kita masih belum dapat meneri-
ma orang yang kalah akibat kesi-
hatan mental berbanding peneri-
maan kita terhadap penyakit yang 
membinasakan fizikal. 

Kita mempunyai kegelisahan 
psikologi dan moral yang berbeza 
ketika berhadapan dengan ses-
eorang mati akibat barah, strok, 
atau serangan jantung berbanding 
penerimaan kita terhadap seseorang 
yang mati akibat bunuh diri. 
Mereka yang mati kerana bunuh 
diri, sebenarnya, adalah "kusta" 
baru kita.

Pada masa dahulu ketika tidak 
ada jalan keluar atau penyembuh 
untuk penyakit kusta selain men-
gasingkan orang itu dari orang lain. 
Pesakit itu menderita dua kali  dari 
penyakit, pertama menderita akibat 
penyakit itu sendiri dan kedua 
(mungkin lebih menyakitkan) kera-
na terasing dari sosial dan stigma 
yang melemahkan. Dia dinyatakan 
"najis" dan harus memiliki stigma 
itu. Tetapi orang yang menderita 
kusta masih mendapat penghiburan 
kerana tidak dinilai secara psikolo-
gi atau moral. Mereka tidak dinilai 
sebagai "najis" di daerah-daerah 
tersebut. Mereka dikasihani.

Walau bagaimanapun, kita hanya 
merasa kasihan kepada mereka 

yang tidak dikucilkan, secara 
psikologi dan moral. Itulah sebab-
nya kita menilai dan bukannya 
kasihan kepada seseorang yang 
mati kerana membunuh diri. Bagi 
kita,kematian dengan bunuh diri 
masih menjadikan orang "najis" 
kerana meletakkan mereka di luar 
apa yang kita anggap boleh diteri-
ma secara moral dan psikologi. 
Kematian mereka tidak disebut 
sama seperti kematian lain. Mereka 
dinilai dua kali ganda, secara 
psikologi (Sekiranya jiwa anda 
sakit, itu adalah kesalahan anda 
sendiri)  dan secara moral 
(Kematian anda adalah pengkhi-
anatan). Mati dengan bunuh diri 
lebih teruk daripada mati kusta.

Saya tidak pasti bagaimana kita 
boleh melepasi stigma ini. Seperti 
kata Pascal, hati mempunyai ala-
san. Begitu juga pantang larang 
yang kuat di dalam kita yang 
menentang bunuh diri. 

Ada sebab yang baik mengapa 
kita secara spontan merasakan cara 
kita memandang kes bunuh diri. 
Tetapi, mungkin pemahaman yang 
lebih mendalam tentang kerumitan 
kekuatan yang ada di dalam apa 
yang kita labelkan sebagai "kem-
urungan" dengan naif dapat mem-
bantu kita memahami bahawa, 
dalam kebanyakan kes, bunuh diri 
tidak dapat dinilai sebagai kegaga-
lan moral atau psikologi, tetapi seb-
agai melankolis yang telah menga-
tasi jiwa yang menderita. Hakcipta 
Terpelihara 1999-2020 @ Fr Ron 
Rolheiser 

Berita-berita seperti isteri 
didera suami atau marta-
bat wanita tidak dihormati 

bukan sahaja menjentik perasaan 
kurang senang atau marah di 
kalangan wanita. 

Tetapi, sejak dahulu lagi, wan-
ita sering dipandang rendah dan 
ditanam ke dalam pemikiran 
masyarakat bahawa wanita ada-
lah kaum yang lemah, bodoh atau 
kaum yang perlu patuh pada ke-
hendak yang kaum lelaki. Con-
tohnya, ada terdapat doa Yahudi 
ortodoks yang bermaksud, “Ter-
ima kasih Tuhan kerana Engkau 
tidak mencipta ku sebagai wani-
ta.”

 Di kalangan Gereja kita pula, 
St. Augustine percaya bahawa 
wanita tidak diciptakan melalui 
gambaran Tuhan.

Malah agak mengejutkan pula 
St. Tomas Aguinas, bapa pujanga 
Gereja kita yang termasyhur itu 
menganggap wanita sebagai "Le-
laki-lelaki yang tidak sempurna." 

Martin Luther pula pernah 
berkata, "Tuhan mencipta Adam, 
tuan bagi segenap makhluk tetapi 
Hawa telah menjahanamkannya." 
Dan jangan lupa juga di dalam 
alkitab tentang kisah 

Samson menjadi tidak berdaya 

kerana seorang wanita yang ber-
nama Delila.

Di dalam segala ungkapan 
negatif tentang kaum wanita se-
jak dahulu, di luar mahupun dari 
dalam tradisi agama kita sendiri, 
lalu kita mulai tertanya-tanya 
bagaimana pula respons Yesus 
sendiri terhadap kaum wanita 
yang diwakili oleh wanita dari 
Kanaan dalam Injil hari ini. Wan-
ita tersebut adalah wanita yang 
dipinggirkan atas dua sebab. 
Pertama dia adalah wanita yang 
berada di dunia lelaki. Kedua dia 
bukan Yahudi maka dianggap se-
bagai orang yang tidak suci.

Namun kita perlu memuji wan-
ita tersebut kerana berani menga-
tasi halangan sosial tersebut dan 
datang kepada Yesus dengan per-
mohonan untuk menyembuhkan 
anak perempuannya yang kerasu-
kan itu.

Pada mulanya Yesus menolak 
untuk membantunya kerana Dia 
menganggap misi-Nya sebelum 
Ia wafat adalah untuk pergi ke-
pada anak domba yang hilang di 
antara orang-orang Yahudi. Maka 
Yesus berkata, “Tidak patut 
mengambil roti yang disediakan 
bagi anak-anak dan melempar-
kannya kepada anjing.”

Namun wanita tersebut tidak 
berputus asa lalu membalas ala-
san Yesus tersebut dengan bijak, 
“Benar, Tuhan, namun anjing itu 
makan remeh-remeh yang jatuh 
dari meja tuannya.”

Wanita tersebut mengatakan 
kata-kata tersebut dengan penuh 
hormat tanpa rasa marah apa lagi 
benci terhadap Yesus yang men-
gungkapkan kata-kata yang boleh 
menyinggung perasaan itu.

Yesus begitu terharu akan si-
kap wanita yang sederhana dan 
penuh kepercayaan terhadap-Nya 
itu dan Dia memuji wanita terse-
but, “Ibu, besar iman mu, maka 
jadilah kepada mu seperti yang 
kau kehendaki."

Sebenarnya wanita tersebut 
bersikap lurus dan berterus terang 
dalam mengutarakan permoho-
nannya. Dalam hal ini Yesus pun 
cukup terbuka. Dia berkeputusan 
untuk menerima permohonannya 
sambil Dia sendiri menghargai 
sikap wanita tersebut.

Suatu hal lagi mengenai wanita 
Kanaan itu ialah kemampuan-
nya memahami ucapan/perkataan 
Yesus bukan seperti orang Farisi 
dan ahli taurat yang keras kepala 
dalam kebodohannya.

Melalui perhubungan Yesus 

dengan wanita Kanaan tersebut, 
kita diberi pengajaran bagaimana 
seharusnya menerima dan beker-
jasama dengan wanita sebagai te-
man seperjuangan di dalam hidup 
ini. 

Paulus sendiri telah mengajar-
kan kita bahawa di dalam Yesus, 
“Tidak ada laki-laki atau perem-
puan, kerana kamu semua adalah 
satu di dalam Kristus” (Gal 3:28).

Pada zaman yang serba cang-
gih ini, segala kisah-kisah negatif 
mengenai wanita seharusnya su-
dah lenyap ditelan zaman. Kita 
dipanggil untuk saling menghar-
gai dan menerima satu sama lain 
sebagai anak-anak Tuhan. 

Khususnya kaum lelaki, lebih 
baik bekerjasama dengan wanita 
daripada menganggap mereka 
bodoh dan sesuai menganggotai 
kelab isteri taat.

Kerjasama memerlukan 
pengambilan keputusan secara 

bersama tanpa pandang kaum le-
laki atau wanita. 

Kita perlukan sentuhan wanita 
lebih-lebih lagi segi emosi dan 
kepintaran mereka yang bersifat 
keibuan, halus, sederhana dan 
penuh cinta kasih itu.

Kita tidak nafikan wanita mem-
punyai banyak kemahiran yang 
kurang dimiliki oleh kaum lelaki, 
terutama dalam membela kehidu-
pan daripada menghapuskannya. 
Mungkin kalau pemimpin-pem-
impin dunia adalah wanita, maka 
peperangan menggunakan sen-
jata pemusnah akan berkurangan.

Maka lelaki dan wanita di-
panggil untuk berjalan bersama 
sebagai rakan kongsi di Milleni-
um yang serba digital ini sebab, 
“Tidak ada laki-laki ataupun 
perempuan, kerana kamu semua 
adalah satu di dalam Kristus 
Yesus” (Gal 3:28).— santapan 
rohani 

HARI MINGGU BIASA KE-20 
TAHUN A

Jangan mudah putus asa dalam doa

YESAYA 56:1, 6-7
ROMA 11:13-15, 29-32
INJIL MATIUS 15:21-28
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PETALING JAYA: Perintah 
Kawalan Pergerakan Pemulihan 
telah mengubah banyak rutin 
yang telah biasa kita lalukan dan 
praktik keagamaan. Begitu juga 
dalam ritus pentahbisan imamat 
dan diakon.  Dua orang diakon 
telah ditahbis ke jabatan imamat 
pada 6 Ogos lalu di Gereja St 
Francis Xavier. Mereka ialah Fa-
ther Francis Go Sheau Peng OFM 
Cap dan Father Philip Tay Kok 
How OCD manakala Seminarian 
Bonaventure Rayappan ditahbis 
menjadi Diakon. 

Ini merupakan pentahbiasan 
pertama sejak PKP, dengan bilan-
gan umat yang terhad untuk me-
raikan perayaan Ekaristi dalam 
pelbagai bahasa serta disiarkan 
secara langsung melalui media 
sosial. 

Uskup Julian Leow, selain 
mengingatkan mereka akan per-
anan dan fungsi diakon dan se-
bagai seorang paderi, prelatus itu 
juga menyeru mereka agar mere-
ka diubah serta ditransformasi 
untuk menjadi pewarta Khabar 
Gembira Tuhan lebih-lebih lagi 
mereka ditahbis pada hari Trans-
figurasi Tuhan. 

“Saudara-saudara ku terkasih, 
anda telah datang ke gunung Tu-
han dan saya percaya, anda sangat 
gembira merayakan pentahbisan 
ini. Tetapi, saya ingin mengingat-
kan kalian, anda tidak sepatutnya 
terus di gunung itu. Anda harus 
turun, menghadapi realiti dan me-
layani  umat Tuhan seperti yang 

diamanatkan. 
“Umat yang anda layani pada 

hari ini, khususnya pada musim 
pandemik ini, pada musim yang 
serba tak menentu dan ramai umat 
yang sedang gelisah dan putus 
asa. Mereka merupakan domba-
domba yang amat memerlukan 
gembala. Kita adalah orang-orang 
yang telah dipanggil dan ditahbis, 
maka, anda yang ditahbis pada 
hari ini adalah dipanggil untuk 
melayani, hadir dan membantu 
para umat dalam hidup mereka, 
khususnya pada masa mencabar 
ini. 

Uskup Agung Julian turut 
menghimbau pada diakon itu un-
tuk menurut jejak Kristus, ber-
harap dan tidak takut serta tidak 
ragu dan kekal setia kepada Kris-
tus untuk mengalami kemuliaan 
syurga. 

Paderi yang baharu ditahbis, Fr 
Tay menyatakan rasa sukacitanya 
kerana segala perjalanan Misa 
berlangsung dengan lancar. “Saya 
sangat bersyukur kerana menda-
pat sokongan dan galakan daripa-
da umat. Saya bersyukur kepada 
Tuhan dan di atas kehadiran para 
umat. 

"Saya mohon agar umat me-
neruskan berdoa untuk saya 
dalam pelayanan imamat ini,” 
kata Fr Tay. Paderi itu juga berter-
ima kasih kepada Uskup Agung 
Julian kerana memimpin pentah-
bisan tersebut pada masa yang 
sukar ini. 

Bagi Fr Go, beliau mengatakan 

pentahbisan pada musim PKPP 
merupakan pengalaman unik dan 
melangkaui dari apa yang beliau 
jangkakan. 

“Meskipun upacara pentah-
bisan ini dilaksanakan pada masa 
PKPP, ia tetap merupakan per-
ayaan penuh sukacita, hormat dan 
berkat. Luahnya lagi, "Saya amat 
berterima kasih kepada Uskup 
Agung Julian kerana mentahbis 
kami pada tempoh krisis yang 
serba sukar ini dan kerana me-
milih tarikh pada hari ini, sebagai 
peringatan kepada kami peristiwa 

penting sempena Hari Transfigu-
rasi Tuhan.  

“Saya berdoa agar Tuhan sen-
tiasa memberkati dan membimb-
ing saya untuk menjaga domba-
domba yang diamanahkan kepada 
saya. Saya berharap dapat menja-
di seorang paderi yang baik bagi 
umat dan Gereja. 

“Kini saya merasai tanggung-
jawab seorang diakon,” kata Dia-
kon Bonaventure yang ditugaskan 
di Gereja Sta Anna, Pelabuhan 
Klang. “Tugas saya adalah un-
tuk mendoakan dan bersama-

sama dengan umat Tuhan, un-
tuk mendengar dan menyokong 
mereka lebih-lebih lagi ramai di 
antara mereka telah kehilangan 
pekerjaan dan sebagainya.” Dia-
kon Bonaventure merasa sangat 
gembira kerana ditahbis dalam 
upacara yang sama dalam ritus 
pentahbisan imamat. 

Perayaan ini sungguh indah 
dan bermakna meskipun dengan 
kehadiran umat yang terhad. Na-
mun, kami akan datang kepada 
mereka dan melayani mereka,” 
kata Diakon Bonaventure. 

Pertahbisan paderi dan diakon 
yang pertama pada musim PKPP

Soalan: Dalam setiap Ekaristi, imam selalu 
menggunakan warna kasula dan stola yang ber-
beda-beda. Sebenarnya apakah yang menjadi 
dasar pemilihan warna ini. Apakah warna ini 
berkaitan dengan masa-masa Liturgi? - 
Anastasia  

Jawaban: Liturgi Gereja yang kita kenal saat ini 
merupakan buah dari sebuah perjalanan sejarah. 
Pada masa awal Gereja, Liturgi yang awal 
dilakukan oleh Para Rasul bersama Jemaat 
Perdana adalah Perayaan Ekaristi (Bdk. Kis. 2: 
42), karena Ekaristi merupakan “wasiat” Yesus, 
ketika merayakan Perjamuan Terakhir: “Inilah 
tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah 
ini menjadi peringatan akan Aku” (Luk. 22:19). 
Lebih dari itu, perayaan Ekaristi menjadi yang 
utama, kerana  Ekaristi merupakan perayaan 
karya keselamatan Kristus (Misteri Paskah) bagi 
manusia (Bdk. SC 6). Sehingga Ekaristi disebut 
sebagai sumber dan puncak hidup Gereja (Bdk. 
SC 10).

Sebagai Gereja yang bertumbuh dalam kehidu-
pan sejarah dan menghayati Misteri Paskah, per-
ayaan Liturgi berkembang seiring dengan perjala-
nan iman umat. 

Gereja yang berawal merayakan Ekaristi pada 
hari Minggu, sebagai perayaan misteri Paskah 
itu, hendak memaparkan seluruh misteri Kristus, 
dari penjelmaannya (Masa Adven), sampai pen-
antian kedatangan Tuhan dengan penuh bahagia 
(HR. Kristus Raja Semesta Alam). Sehingga, 
hadirlah dalam Gereja yang disebut sebagai 
“Tahun Liturgi” (Lih. SC 102). Kehadiran Tahun 

Liturgi ini sesungguhnya lebih tepat disebut 
undangan Gereja bagi umat beriman, supaya 
mengenali kekayaan keutamaan serta pahala 
Tuhan, ketika mengenangkan misteri penebusan 
Kristus. Gereja berharap melalui Tahun Liturgi 
ini, rahasia-rahasia misteri penebusan dapat sen-
antiasa hadir bagi umat beriman. Sehingga, umat 
dapat mencapai misteri tersebut, dan dipenuhi 
rahmat keselamatan (Bdk. SC 102).

Dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu “asal usul 
penggunaan Warna Liturgi dan pendasaran di 
balik warna itu”. Pertama, penggunaan Warna 
Liturgi dapat ditelusuri dalam sejarah Gereja. 
Awalnya, Gereja, menurut Paus Benediktus XIV 
(1675-1758) dalam De Sacro Sacrificio Missae, 
menggunakan hanya satu Warna Liturgi, yaitu 
warna putih. 

Kemudian, penggunaan Warna Liturgi mulai 
menjadi ketentuan pada masa Kepausan Bapa 
Suci Inosentius III (1160-1216), yang tertuang 
dalam De Sacro Mysterioaltaris. Sri Paus menya-
takan, ada empat Warna Liturgi pokok: putih, 
merah, hijau, dan hitam. Warna-warna inilah 
kemudian dalam perjalanan berikutnya hingga 
Konsili Vatikan II, terlebih dalam Pedoman 
Umum Misale Romawi (PUMR), menjadi suatu 
ketentuan Liturgi Gereja Katolik.

Kedua, dasar penggunaan Liturgi dan warnan-
ya sebenarnya mengacu kepada misteri yang 
sedang dirayakan dalam Liturgi dan makna 
kehidupan Kristiani sepanjang Tahun Liturgi 
(Bdk. IGMR 345).

Dalam Liturgi ketika ini, ada enam warna yang 
umum digunakan: putih, merah, hijau, ungu, 

hitam, dan merah muda. Putih digunakan pada 
Masa Paskah, Natal dan Hari-hari Raya Gereja. 
Putih digunakan juga dalam peringatan Bonda 
Maria, kerana mahu menegaskan tentang 
“kemuliaan, kemurniaan, dan sukacita”. 

Merah digunakan sepanjang tahun, ketika 
Gereja merayakan peristiwa yang berkaitan den-
gan “kemartiran”, dan secara khusus sebagai 
“lambang api roh Kudus” pada Hari Raya 
Pentakosta, dan pengorbanan Kristus pada 
Minggu Palma dan Jumat Agung. Hijau merupa-
kan warna yang khas pada Masa Biasa, sebagai 
tanda harapan iman umat. 

Ungu muncul secara khusus pada Masa Adven 
dan Masa Pra-Paskah, yang hendak menegaskan 
saat penantian, pengharapan, dan pertobatan 
umat; juga digunakan pada upacara pemakanan. 
Hitam dipakai sepanjang tahun, sebagai lambang 
perkabungan terutama dalam upacara pemaka-
man. Merah muda merupakan warna khusus 
untuk Minggu III Adven (Gaudete) dan Minggu 
ke-4 Prapaskah (Laetare).

Di balik semua itu, hal yang paling utama dan 
mendasar dalam Liturgi adalah “Kehadiran 
Kristus”. Kekayaan Liturgi, termasuk dengan 
Tahun Liturgi, lingkaran perayaan, pakaian, sim-
bol, serta warna-warna di dalamnya selalu ber-
fokus pada Kristus. Ertinya, semua bentuk dalam 
Liturgi adalah menghadirkan Kristus kepada 
umat beriman kerana “Kristus selalu mendampin-
gi Gereja-Nya terutama dalam kegiatan-kegiatan 
liturgis” (SC 7). — Father Yohanes Benny 
Suwito Dosen Teologi Institut Teologi Yohanes 
Maria Vianney Surabaya, hidupkatolik.com 

Dasar pemilihan warna kasula dan stola
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Sahabat kecil Yesus
Tuliskan doa 
Kemuliaan di bawah 
gambar Yesus. 
Kemudian 
warnakan gambar ini. 
Jadikan gambar ini 
sebagai 
penanda 
Alkitab. 

Hello adik-adik,

Apa khabar? Auntie 
amat berharap agar 
adik-adik membaca ki-
sah seorang wanita Ka-
naan yang tidak putus 
asa memohon pertolon-
gan Yesus, dalam Injil 
pada hari ini. 
Yesus bukan senga-

ja melengah-lengahkan 
waktu dalam membantu 
wanita itu tetapi Yesus 
menggunakan kesempa-
tan tersebut bagi men-
gajar orang lain bahawa 
Dia membantu sesiapa 
sahaja tanpa memandang 
latar belakang, bangsa 
atau keturunan. 
Oleh itu adik-adik, 

jangan rasa berputus 
asa jika adik-adik mera-
sakan permohonan adik-
adik belum dipenuhi Tu-
han. Teruskan berdoa, 
berharap dan percaya! 
Auntie percaya Tuhan 
selalu mendengar dan 
menyertai kita, kini dan 
sepanjang masa. Amen. 

Auntie Melly 

Seorang wanita Kanaan percaya Yesus boleh menyembuhkan anak
 perempuannya. Bantu wanita ini mencari jalan 

untuk bertemu Yesus. 

Cari SEPULUH perbezaan dalam gambar ini. 



BM 5HERALD Ogos 16, 2020 bahasa malaysia

TAMBUNAN: Kerasulan  Belia 
Paroki Holy Cross Toboh, Tam-
bunan pada 9 Ogos lalu telah 
mengadakan program Pujian dan 
Penyembahan yang disiarkan se-
cara langsung melalui Youtube. 
Ia dimulakan dengan doa pem-
bukaan dan diteruskan dengan 
lagu-lagu pujian yang merdu. 
Mengambil pembacaan pada hari 
Minggu Biasa ke-19, Injil Mat-
ius 12: 22-33, Msgr Gilbert En-
gan yang juga merupakan Paderi 
Paroki Holy Cross, telah meny-
ampaikan renungan berdasarkan 
tema Injil: Yesus Berjalan Di atas 
Air.

Beliau menekankan ayat Ma-
tius 14: 25 …giliran jaga keem-
pat malam itu, datanglah Yesus 
kepada mereka berjalan di atas 
air…Msgr Gilbert menjelaskan 
maksud “jaga keempat” di mana  
orang-orang Romawi memba-
hagikan waktu malam kepada 
empat bahagian iaitu bahagian 
pertama jam 6.00 petang, kedua 
jam 9.00 malam ,ketiga 12.00  
tengah malam, dan keempat ialah 
jam 3.00 pagi. 

Dalam Injil Matius bab 14: 
selama sembilan jam para rasul 
bergelut di dalam perahu, dengan 
ombak dan angin kencang, dan 
mereka juga harus mendayung 
perahu. Kemungkinan pada jam 
pertama mereka berfikir taufan 
akan melajukan perahu mereka, 
jam kedua mereka masih berta-
han, jam ketiga mereka sudah mu-
lai takut dan jam keempat mereka 

sudah putus asa. Tetapi pada jam 
keempat, pada masa yang ge-
tir, Yesus telah muncul. Jam jaga 
keempat juga adalah masa paling 
gelap, antara hidup dan mati. Ke-
tika inilah Yesus masuk ke dalam 
kehidupan para murid, membantu 
dan menyelamatkan mereka. Be-
gitu juga dalam kehidupan kita, 
ketika kita merasa sudah putus 
asa, ketika tidak ada harapan, 
Yesus akan tiba pada jam “jaga 
keempat” untuk menarik kita ke-
luar dari permasalahan. 

Msgr Gilbert juga memberikan 
tiga peribadi Yesus yang perlu 
dipelajari oleh belia iaitu per-
tama; Yesus amat mementingkan 
doa. Kedua; Yesus akan selalu 
membantu dan ambil peduli akan 
segala hal tentang kita. Keti-
ga; Yesus adalah seorang yang 
berkuasa dalam mengalahkan 
kuasa kegelapan. Dalam Wahyu 
13: 1 dikatakan: Aku melihat 
seekor binatang buas keluar dari 
dalam laut. “Laut” adalah gam-
baran tempat tinggal kejahatan. 

Maka dalam Injil Matius, Yesus 
berjalan di atas air yang memberi 
gambaran, Dia menginjak dan 
mengalahkan kuasa kejahatan! 

Dua orang belia juga mengong-
sikan kisah bagaimana mereka 
menghidupi iman semasa PKP. 
Salah seorang belia, Aldrin men-
gatakan sepanjang PKP, dia ban-
yak membaca Alkitab, berdoa 
Rosari dan menonton Misa dalam 
talian bersama keluarga. 

Bagi Bertrand F. Bianus, salah 
satu caranya untuk bertahan 

dalam iman semasa PKP ialah 
merayakan Misa Kudus dalam 
talian."

Katanya, "Semasa menonton 
Misa Kudus online, saya mem-
bayangkan saya berada di Ger-
eja. Saya mendengar pembacaan 
Alkitab dan homili paderi dengan 
cuba menerapkannya dalam rutin 
harian.” Selain itu, keluarga Ber-
trand juga mengamalkan doa Ro-
sari dan Kerahiman Ilahi dengan 
bergilir-gilir memimpin doa dan 
membuat renungan.

Dalam krisis pandemik yang melemaskan, 
belia Tambunan terus mamarayou Tuhan 

KUCHING: Lagu Kristian kontempo-
rari terkenal, “10,000 Reasons (Bless the 
Lord) yang ditulis oleh Matt Redman, 
dan diterbitkan pertama kali pada ta-
hun 2011 dinyanyikan oleh beberapa  
guru, pelajar, kakitangan dan rakan-
rakan Sekolah Persendirian St Joseph. 

Di bawah kendalian seorang guru 
sekolah tersebut, En. Benedict JC Lo, 
telah menghimpunkan mereka semasa 
PKPP untuk menyanyikan lagu cover 
tersebut. 

Muzik disusun oleh pelajar Tingka-
tan 5 2020, Nathan Alan, vokal dan 
video diedit oleh En. Benedict JC Lo. 
Mereka yang menyertai dalam projek 

ini, sama ada dalam nyanyian atau 
bermain pelbagai muzik harus diberi 
pujian. Mereka bekerja keras untuk 
melaksanakan projek ini, khususnya 
En. Benedict Lo. 

Penghargaan istimewa diberi-
kan kepada En. Danison Chen yang 
bermain alat muzik tradisi Orang 
Ulu, Sape. Alunan muzik Sape telah 
mengindahkan lagi alunan pujian dan 
persembahan video lagu ini. Video 
ini telah diterbitkan pada Pesta Sto 
Ignatius Loyola, pengasas kongregasi 
Serikat Yesus dan Sekolah Menen-
gah Persendirian St Joseph adalah di 
bawah kendalian para Yesuit. 

10,000 sebab untuk memuliakan Sang Pencipta
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ROMA: Sri Paus Fransiskus 
mengimbau keluarga manusia 
agar hidup dalam persekutuan 
dan harmoni satu sama lain.
Dalam audiensi umum pada 12 
Ogos, Sri Paus mengatakan iman 
Kristian menuntut umat manusia 
untuk “disembuhkan dan diubah” 
dari individualisme dan ketidak-
pedulian.

Sri Paus menekankan baha-
wa iman mendesak umat untuk 
berkomitmen secara serius dan 
aktif untuk memerangi ketidak-
pedulian atas pelanggaran marta-
bat manusia.

Sri Paus mengatakan bahawa 
ketika dunia bekerja sibuk men-
cari penyembuh untuk COV-
ID-19, manusia harus melawan 
“budaya ketidakpedulian: Uskup 
Roma itu menegaskan bahawa 

budaya ini ada dalam setiap ang-
gota keluarga manusia ketika be-
ranggapan bahawa “saya tidak 
tertarik dengan hal-hal yang tidak 
memberi manfaat kepada saya.” 

Bapa Suci memperingatkan, 
“Pandemik telah menyoroti beta-
pa rapuh dan setiap orang saling 
memerlukan. Jika kita tidak men-
jaga satu sama lain, mulai dari 
yang terkecil, mereka yang pal-
ing terpengaruh, termasuk dengan 
ciptaan, kita tidak dapat menyem-
buhkan dunia!” 

Sangti Papa mengatakan pan-
demik telah mewajibkan keluarga 
manusia untuk menyembuhkan 
tidak hanya penyakit tetapi juga 
“penyakit sosial yang lebih luas. 
Salah satunya ialah mengha-
puskan perspektif yang meng-
abaikan martabat. Ada kala, kita 

melihat orang lain sebagai objek, 
untuk digunakan dan kemudian 
dibuang.” 

“Jenis perspektif seperti ini,” 
menurut Bapa Suci, “membuta-
kan dan menumbuhkan budaya 

merendahkan martabat orang, 
menganggap manusia menjadi 
barang konsumen,” tambahnya. 
Akan tetapi Sri Paus mengatakan 
bahawa iman memaksa keluarga 
manusia untuk melihat lelaki dan 

wanita “dengan cara lain” tentang 
bagaimana Tuhan menciptakan 
manusia. Tuhan mencipta kita 
bukan sebagai objek sebaliknya 
sebagai orang yang dicintai dan 
mampu mencintai. Dia mencip-
takan kita menurut gambar dan 
rupa-Nya,” katanya.

Sri Paus menerangkan bahawa 
Sang Pencipta telah memberi ke-
luarga manusia “martabat yang 
unik, memanggil kita untuk hidup 
dalam persekutuan dengan-Nya, 
dalam persekutuan dengan sau-
dara dan saudari kita, dengan 
menghormati semua ciptaan.”

Bapa Suci  menekankan baha-
wa Sang Pencipta memberi kita 
kemampuan untuk berkembang 
biak dan menjaga kehidupan, ser-
ta untuk mengolah dan menjaga 
tanah. —  media Vatikan 

NEW DELHI: Kejahatan disebab-
kan kebencian terhadap orang-orang 
Kristian di India mengalami pen-
ingkatan secara eksponen sial pada 
bahagian pertama tahun 2020 meski-
pun lockdown kerana pandemik di-
kuatkuasa di seluruh negara tersebut. 

Dalam sebuah laporan yang ter-
bit pada bulan Julai, kumpulan  
ekumenis Persecution Relief men-
dokumentasikan 293 insiden pen-
ganiayaan antara Januari dan Jun, 
termasuk lima kes rogol dan  enam 
kes pembunuhan.

Persecution Relief merupakan 
jaringan antara-denominasi yang 
memberikan sokongan komprehen-
sif kepada orang-orang Kristian yang 
dianiaya di India.

“Dibandingkan dengan tahun lalu 
yang berjumlah 208 kes,  tahun ini 
ada kenaikan sebesar 40.87 peratus 
meskipun ada lockdown selama tiga 
bulan di negara ini.” 

Shibu Thomas, pengasas Persecu-
tion Relief, mengatakan, “Serangan 
menakutkan dan berbahaya dari na-

sionalisme dan intoleransi  agama 
semacam ini kini mencapai puncak 
baru yang tidak manusiawi,” tam-
bahnya.

Kumpulan ini mendokumentasi-
kan 2,067 kes penganiayaan terhadap 
orang Kristian di India sejak 2016. 
Laporan itu mengatakan dari 28 
negeri dan sembilan wilayah persat-
uan di India, penganiayaan terhadap 
orang Kristian berlaku di 22 negeri/
wilayah persatuan.

Uttar Pradesh merupakan negeri 
di India yang dianggap sebagai tem-
pat  yang paling tidak toleran, begitu 
juga dengan Tamil Nadu dan Chhat-

tisgarh. 
Pada bulan April, Komisi Kebe-

basan Beragama Antarabangsa  me-
masukkan India sebagai “negara 
yang sangat merisaukan” bersama 
dengan China dan Korea Utara.

“Anak-anak Kristian mati dibunuh, 
perempuan dan laki-laki dibunuh, 
ekskomunikasi sangat tinggi, ban-
gunan-bangunan gereja dibakar, para 
imam diserang, dan masih banyak 
senarai lain,” kata Thomas. Beliau 
mendesak Perdana Menteri Narendra 
Modi untuk “tidak diam atas penga-
niayaan terhadap orang Kristian yang 
intensif di India.” —  licas.news

Kejahatan terhadap penganut Kristian 
tidak menurun meskipun pandemik 

Sri Paus Fransiskus ajak umat  
lawan budaya tidak peduli 

Kerajaan Argentina beri ketenteraan 
China stesen angkasa di Patagonia 
BUENOS AIRES: Argentina secara 
rasmi memberikan China stesen an-
gkasa yang kontroversial, mula ber-
operasi dua tahun lalu di Patagonia.

Keputusan itu adalah susulan 
permintaan eksplisit dari Presiden 
China, Xi Jinping kepada rakan se-
jawatannya dari Argentina, Alberto 
Fernandez. Pada minggu yang sama 
bank pusat Argentina memperbaha-
rui pertukaran mata wang dengan 
bank pusat China dengan harga AS 
$ 18.5 bilion.

Bagi beberapa pemerhati, kedua-
dua perjanjian itu memeterai paka-
tan politik-ekonomi kedua-dunia 
negara. 

Fernandez menandatangani rang 
undang-undang yang di adopsi 
pada tahun 2015. Ia memberikan 

China pangkalan seluas 200 hektar 
di wilayah Neuquén dengan pengec-
ualian cukai selama 50 tahun. Ke-
mudahan ini dikendalikan oleh 
agensi Pelancaran Satelit dan Pen-
gendalian Jejak, yang dikendalikan 
oleh Tentera Rakyat China, dan 
hanya menggunakan tenaga kerja 
pegawai dari China.

Setakat ini, Beijing telah melabur-
kan AS $ 50 juta untuk membina 
stesen tersebut, yang merangkumi 
antena 35 meter. Kerajaan Argentina 
hanya dapat menggunakan 10 pera-
tus masa operasi peralatan pemerha-
tian ruang. 

Selain penjelajahan “damai”, 
nampaknya alasan China untuk 
pangkalan itu, pakar Eropah dan AS 
percaya bahawa kemudahan ini juga 

mempunyai tujuan lain.
Mereka memberi amaran ke-

mungkinan aktiviti pengintipan, 
sabotaj dan aktiviti ketenteraan lain 
yang dilarang di bawah perjanjian 
antarabangsa. “Konsesi itu terlalu 
menguntungkan pemerintah China,” 
kata Martín Dinatale, seorang warta-
wan dan pakar Argentina. 

Dinatale menyatakan bahawa Xi 
baru-baru ini berjanji kepada pres-
iden Argentina bahawa dia akan me-
naikkan status hubungan diplomatik 
antara kedua negara. 

Perkongsian strategik global saat 
ini akan menjadi kerjasama penuh, 
yang “memberikan manfaat yang 
lebih besar bagi kedua-dua pihak, 
tetapi juga komitmen yang lebih be-
sar”. — Asia News 

KERALA, India: Beberapa umat 
di Kerala, India telah menyalin 
Alkitab dengan tangan semasa 
lockdown di seluruh negara itu 
untuk memutuskan penyebaran 
COVID-19.

Salah seorang yang menyertai 
pertandingan itu,  Rejin Valson 
yang menyalin semula 73 kitab 
dalam Kitab Suci hanya dalam 
tempoh 113 hari.

Menulis dalam bahasa daer-
ahnya, Malayalam, Valson men-
capai prestasi tersebut untuk 
merayakan dirinya menjadi se-
orang ayah.

Katanya, semasa lockdown dia  
meluangkan waktu 3-4 jam atau 
lebih untuk menulis setiap hari

“Saya menggunakan 2.755 
lembar kertas [A4] dan 32 pena 
untuk menyalin seluruh kitab 
suci,” katanya.

Usaha itu dimulakan pada 1 
April dan selesai pada 30 Jun un-
tuk menyalin Perjanjian Lama, 
manakala Perjanjian Baru selesai 
disalin oleh beliau dalam masa 
tiga minggu. 

Valson mengatakan Perjanjian 
Lama memerlukan lebih ban-
yak konsentrasi dan sedikit be-
rat dengan beberapa nama yang 
sukar dieja dan beberapa kitab 
lebih berat daripada yang lain. 

Antara kesukaran yang dihada-
pi oleh Valson semasa menyalin 
Alkitab ialah beliau mengalami 
kesakitan jari sehingga terpaksa 
membungkus penanya dengan 
kain agar mudah dipegang dan 
untuk mengurangi rasa sakit.

“Semasa menyalin Alkitab, 
saya terlibat secara lebih reflek-
tif dengan Firman Tuhan. Saya 
benar-benar merasakan banyak 
berkat semasa membaca setiap 
halaman. Hari ini saya dengan 
bangga mengatakan bahawa 
saya telah membaca dan menu-
lis setiap kata dari tulisan suci,” 
kata Valson.

Valson juga seorang katekis 
dan anggota Gerakan Pemuda 
Katolik Kerala. Beliau mpersem-
bahkan Alkitab versi tulisan tan-
gannya kepada paroki Gereja 
Katolik St. Antonius, Karamukh, 
Trichur Kerala pada 28 Julai, 
pada hari raya St Alphonsa.

Seorang lagi peserta, Celine 
Benson, seorang guru dari Fa-
tima Girls High School di Kochi, 
menulis Perjanjian Baru semasa  
lockdown. Benson, seorang umat 
Keuskupan Cochin, mengata-
kan bahawa dia menyelesaikan 
naskah itu dalam 90 hari.

Direktor Komisi Kateketikal 
Keuskupan Cochin mengata-
kanpertandingan seumpama itu 
seringkali diadakan setiap tahun 
namun biasanya kurang penyer-
taan. Walau bagaimanapun, se-
masa tempoh lockdown, ia men-
dapat sambutan menggalakkan. 

Pertandingan itu memberi 
kesempatan kepada peserta un-
tuk menlis, merenung dan me-
renungkan bahagian-bahagian 
Alkitab. —  licas.news

Pertandingan menyalin 
Alkitab dengan tangan 

sentuh hati para peserta 

Rejin Valson dengan Alkitab 
tulisan tangannya. 
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Imam OMI di Filipina menghidupkan 
Laudato si di kebun paroki

MANILA: Menuai hasil jerih payah bu-
kanlah kata-kata kosong di sebuah paroki 
di pinggiran ibu kota Filipina -Manila- di 
mana orang-orang memetik hasil buah dan 
sayuran yang tumbuh dalam bekas plastik 
yang digantung.

Setelah Misa hari Minggu pagi, umat 
paroki akan memetik sayur selada segar 
yang ditanam pada batu apung – batuan 
vulkanik yang sangat ringan dan berpori – 
yang direndam dalam larutan air.

Beberapa orang mungkin bertanya-tanya 
bagaimana lada dapat tumbuh di dalam be-
kas yang tidak bertanah, di tengah-tengah 
halaman tempat letak kereta paroki?

“Ini bukan sihir dan bukan rahsia,” kata 
Pastor Eduardo Vasquez, pastor paroki 
Bonda Maria Rahmat Suci di Keuskupan 
Kalookan.

Imam dari tarekat Oblat Maria Imaku-
lata (OMI) itu menggunakan hidroponik, 
suatu kaedah menanam tanaman tanpa 
tanah dengan menggunakan larutan nutrisi 
mineral, di kebunnya. Dia telah melakukan 
eksperimen dengan pelbagai metode me-
nanam sayuran dan buah-buahan di kom-
pleks paroki selama beberapa bulan.

“Saya ingin membuktikan bahawa me-
nanam sayuran di perkotaan atau di rumah 
anda sendiri sangat mungkin dilakukan, 
meskipun tidak ada halaman belakang atau 
sebidang tanah,” katanya.

Projek perkebunan kota, yang disebutnya 
“Projek  Berkat,” dimulai setelah pemer-
intah Filipina menguatkuasa lockdown di 
ibu kota negara itu untuk menghentikan 
penyebaran virus corona pada bulan Mac.

“Semasa lockdown, banyak keluarga 
miskin yang saya kunjungi mengeluh ba-
hawa mereka tidak memiliki cukup ma-
kanan untuk dimakan atau tidak ada wang 
kerana kehilangan mata pencarian,” kata 
Pastor Vasquez.

Imam itu mengatakan dia menyedari 
bahawa dengan krisis ekonomi tersebut, 
“orang perlu kembali ke dasar dan beran-
dal dengan apa yang diberikan oleh alam 
untuk bertahan hidup.”

Dibantu oleh sesama paderi Oblat, Pas-
tor Vasquez mengembangkan program 
yang bertujuan membantu keluarga miskin 

mendapatkan makanan mereka sendiri.
“Saya memerlukan sebuah prototaip 

dan tempat di mana saya dapat menunjuk-
kan kepada umat bahawa bercucuk tanam 
dapat dilakukan di kawasan bandar, maka 
saya memulakannya di kawasan paroki,” 
katanya kepada LiCAS.news.

Pastor Vasquez mencabut semua tana-
man hias di sekitar halaman paroki dan 
menggantinya dengan tanaman yang dapat 
dituai dan dimakan.

“Saya menyedari bahawa kami harus 
kreatif kerana kami tidak memiliki cukup 
tanah di sini,” katanya. “Kami memiliki 
kompleks gereja yang besar, tetapi tanahn-
ya semuanya berbatu,”katanya.

Imam itu mendesak staf dan sukarela-
wan gereja untuk mengumpulkan bekas-
bekas plastik dan tin kosong untuk diguna-
kan sebagai tempat menanam. Keemudian 
mereka mulai mempersiapkan “tanah yang 
baik”.

“Mempersiapkan tanah yang baik 
mencerminkan kehidupan kita sendiri,” 
kata imam itu. “Tanah yang baik ada-
lah campuran unsur organik dari kompos 

sekam padi berkarbonat dan lapisan tanah 
bahagian atas.”

“Dalam hidup kita, kita memiliki pen-
galaman dan penderitaan yang kelam. Ada 
saat-saat kita kelelahan, kita berdarah, dan 
kita mengalami kesakitan. Tetapi itu yang 
menjadikan kita orang yang baik,” katan-
ya.

Dalam waktu beberapa bulan, imam itu 
berhasil mengubah parokinya menjadi pu-
sat perkebunan perkotaan yang dikunjungi 
orang untuk belajar bagaimana menanam 
makanan mereka sendiri di rumah mereka.

Imam itu mampu menanam pelbagai 
buah dan sayuran antara lain pisang, se-
lada, tomato, bayam, okra, anggur, dan 
pelbagai tanaman herba.

Sayuran yang memanjat dan merambat, 
seperti bayam malabar, pare, kacang aspar-
agus, labu, ditanam di dinding gereja dan 
bangunan lainnya.

“Sayuran ini juga dapat dijadikan deko-
rasi. Jadi, daripada menggunakan tanaman 
rambat hias lain, kami menanam tana-
man yang dapat kami makan, ”kata Pastor 
Vasquez.

Dia membangun rumah kaca kecil tem-
pat menyemai bibit sebelum ditanam di 
pasu gantung dan tanah. 

Sebuah rumah kaca kecil didirikan di 
samping biara tempat benih ditanam sebe-
lum dipindahkan ke dalam pasu gantung 
dan tanah. Imam itu juga memperkenalkan 
prosedur ‘vermikomposting’ sederhana, 
yang dapat dilakukan setiap rumah dengan 
sampah organik di rumah.

Di paroki juga ada beberapa ekor ayam, 
seperti ayam kampung dan Silkie, atau 
ayam Tionghoa, yang kotorannya diguna-
kan sebagai baja. 

Pada 26 April, paroki telah membahagi-
kan pasu sayur gantung kepada keluarga-
keluarga miskin di komuniti perkotaan.

Pastor Vasquez secara teratur mengun-
jungi mereka tidak hanya untuk bersilatuh-
rami dengan umat, tetapi juga dengan tana-
man mereka.

“Ramai umat paroki dan pengunjung 
ingin membeli pasu plastik buatan ” kata 
imam itu. “Kami tidak menjual, sebaliknya 
mengajar mereka cara menanam sayuran 
di dalam pasu ini.” — LiCAS.news.

Pastor Eduardo Vasquez, OMI merawat tanamannya di halaman paroki Bunda Maria Rahmat Suci di Keuskupan Kalookan.

MEDAN, Indonesia: “Mukjizat itu nyata” 
adalah lagu rohani yang diterbitkan pada 
tahun 2007 dan dinyanyikan oleh Maria 
Shandi. Lagu itu menurut Vikaris Judisial 
Keuskupan Agung Medan (KAM) yang juga 
“juru bicara dan moderator Kuria KAM”, 
Father Benyamin Purba OFMCap dapat me-
nyentuh kita “kerana maknanya yang sangat 
mendalam” dan “setiap kata dalam lagu itu 
dapat memberikan motivasi baharu bagi ke-
hidupan kita.”

Pastor Benyamin mencatat, mukjizat 
kerap dan pernah terjadi pada zaman Yesus, 
sepanjang zaman pewartaan para rasul atau 
misionari, “dan kini di KAM, mukjizat itu 
terjadi!”

Beliau menceritakan kisah Uskup Agung 
Medan, Msgr Kornelius Sipayung OFMCap 
yang dimasukkan ke hospital kerana positif 
Covid-19, Fr Benyamin menegaskan, kead-
aan Bapa Uskup stabil sejak 18 Julai  “dan 

kini kembali ke rumah tinggal uskup, dan 
masih empat hari lagi melakukan kuarantin 
di rumahnya.”

Juga dijelaskan dalam pengumuman rasmi 
yang disiarkan oleh Komsos KAM dan Ra-
dio Maria Medan 6 Ogos 2020 itu bahawa 
Vikjen Pastor Michael Manurung OFMCap 
“stabil sejak 23 Julai  dan telah kembali ke 
rumah uskup” dan Setiausaha Jenderal Pas-
tor Frans Borta Rumapea OCarm “stabil dan 
kuarantin di rumah  sejak 24 Julai .”

Juga diumumkan, pada 6 Ogos 2020, ru-
mah uskup dan pejabat uskup yang ditutup 
kini “secara perlahan dibuka untuk pekerja 
dan tetamu yang sangat terbatas.” Pada ke-
tika ini, keuskupan itu mendahulukan keg-
iatan atau pertemuan online. Menurut Pas-
tor Benyamin, penghuni lain dalam rumah 
uskup itu juga berada dalam keadaan stabil. 

“Tujuh orang penghuni rumah uskup serta 
uskup sendiri telah tamat tempoh kuarantin 

namun mereka  tetap waspada, agar tidak 
tertular virus corona lagi atau dijangkiti se-
mula, kerana yang sembuh harus melaku-
kan beberapa hal yang ditetapkan mengikut 
prosedur perubatan Indonesia,” jelas imam 
itu.

Kerana ketidakmungkinan bersua dan 

berjabat tangan, Uskup Agung Medan ber-
sama saudara-saudari di rumah uskup itu 
meminta semua umat “mempersatukan 
diri dalam Perayaan Ekaristi dan Perayaan 
Sabda hari Minggu 9 Ogos di tempat mas-
ing-masing, untuk bersyukur atas mukjizat 
nyata.” — PEN@Katolik/paul c pati

Mukjizat itu nyata: Uskup Agung Medan dan empat 
paderi sembuh dari Covid-19 
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PENGINJILAN: Dunia Maritim: Kita 
berdoa untuk mereka yang bekerjaan 
hidup di lautan, seperti para kelasi, 

nelayan dan keluarga mereka. 
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Penziarah doa agar Covid-19 dipatahkan 
pada Hari SP Maria Diangkat ke Syurga
KENINGAU: Meskipun dalam suasana 
SOP, Pesta Bonda Maria Di angkat ke Syur-
ga di Keuskupan Keningau memberi banyak 
sentuhan rohani bukan sahaja kepada para 
penziarah tetapi mereka yang menonton pro-
gram-program persiapan Pesta Bonda Maria 
Di angkat ke Syurga.

Dalam Surat Pastoralnya bertarikh 9 Ogos 
2020, Uskup Cornelius Piong telah mengu-
mumkan mengenai program Mini Ziarah ke 
Pusat Ziarah Keluarga Kudus Nulu Sosopon 
selama enam hari yang  bermula 9 -14 Ogos.  
Intensi khusus program ziarah ini ialah: 

a. Supaya Covid-19 dapat dipatahkan 
dengan segera dan kesihatan seluruh  dunia 
dapat dipulihkan. 

b. Perlindungan dan keadilan Pilihan 
Raya DUN Negeri Sabah yang akan diada-
kan dalam masa yang terdekat ini. 
Mini Ziarah ini melibatkan seluruh KKD, 

KUK dan Zon serta Komuniti di Paroki Kat-
edral St Francis Xavier (KSFX). Program ini 
dimulakan oleh Tim Sukacita pada 9 Ogos 
2020 dengan berdoa Rosari sambil berarak 
melalui Bukit Nulu Sosopon menuju ke Gro-
to Besar Bonda Maria dari Lourdes.  

Mini Ziarah ini juga turut disiarkan secara 
live melalui media sosial setiap hari iaitu jam 
9.00 pagi dan 3.00 petang untuk mengajak 
umat yang tidak berkesempatan bersama-sa-
ma dalam program ini untuk berdoa Rosari. 

Selain itu Komisi Komunikasi Sosial 

(KOMSOS) Keuskupan Keningau turut me-
nyiarkan pelbagai input rohani setiap hari 
sepanjang Mini Ziarah ini seperti Katekesis 
Dogma Bonda Maria yang disampaikan oleh 
Katekis Patrick Marius dan  Father David 
Gasikol.

Turut disiarkan juga perkongsian dan ke-
saksian  beberapa orang umat dan religius 
tentang peranan Bonda Maria dalam kehidu-
pan keluarga, komuniti serta peribadi mere-
ka sendiri.

Sepanjang Mini Ziarah ini umat perlu me-
matuhi SOP yang telah disediakan oleh team 
pelaksana. Pada kemuncak Mini Ziarah ini 
ianya melibatkan komuniti dan Zon seramai 
150 umat yang akan berarak sambil berdoa 
Rosari dan membawa ikon Bonda Maria dari 
kaki bukit ke puncak PZKKNZ dan diakhiri 
dengan Misa Kudus yang akan dipimpin 
oleh Uskup Cornelius Piong.

KENINGAU: Salah satu pengisian program 
persiapan Pesta Santa Perawan Maria Diang-
kat ke Syurga di Keuskupan Keningau ialah 
perkongsian umat dan religius, pengalaman 
hidup mereka yang telah diubah dan dibantu 
melalui bantuan doa kepada Bonda Maria, 
Penolong orang Kristian yang abadi.

Perkongsia-perkongsian daripada umat 
dan religius itu disiarkan dalam Facebook 
Keuskupan Keningau bermula 9 Ogos se-
hinggalah kemuncak perayaan pada 14 
Ogos.

Salah seorang yang memberi perkongsian 
ialah Sdra Apolonaris Luron dari Paroki 
Sook. Berikut merupakan perkongsian dari-
pada beliau: 

"Bukan mudah memaafkan seorang isteri 
yang lari meninggalkan suami dan anak-
anak tanpa pesan. Inilah yang terjadi kepada 
Sdra Apolonaris Luron baru-baru ini. 

Semasa PKP fasa pertama, beliau men-
galami masalah keluarga yang tidak terdu-
ga. Sang isteri meninggalkan rumah tanpa 
sebarang pesan. Akibatnya Apolonaris di-
landa perasaan murung, risau dan pelbagai 
negatif. Pada masa itu, ramai sahabat yang 
memberi sokongan tetapi tidak kurang juga 
memberi cadangan agar beliau meminta 
bantuan bomoh. 

Apolonaris yang pernah menghadiri Sem-

inar Bonda Maria 
sebelum PKP, ter-
ingat akan pesan 
penceramah baha-
wa berdoa kepada 
Bonda Maria amat 
berkesan. 

Beliau kemu-
diannya, meng-
hubungi pencer-
amah utama 

seminar itu, Sr Judith Benedict FSIC untuk 
meminta nasihat. Sr Judith telah berpesan 
kepada Apolonaris agar berdoa Rosari 20 
dekad. 

“Pada mulanya saya tidak fokus dan ban-
yak mengalami gangguan. Untuk mematah-
kan “gangguan” ini, saya berpuasa dan tidak 
berputus asa untuk terus berdoa Rosari,” 
kata Apolonaris. 

Setelah beberapa ketika berdoa dan berde-
vosi kepada Bonda Maria, Apolonaris tidak 
putus berdoa akan keselamatan isterinya dan 
semoga hati isterinya dapat tersentuh untuk 
menghubungi anak-anak. Dan pada suatu 
hari, tanpa disangka, meskipun masih tidak 
mahu memberitahu keberadaannya, ister-
inya telah menghubungi anak-anak mereka.   

Apolonaris juga merasai buah-buah ber-
doa rosari ini, bukan sahaja dia merasai 

ketenangan tetapi fikiran yang jahat mulai 
jernih dan anak-anaknya juga mulai ikut 
berdoa Rosari. 

Dan kini, berdoa Rosari sudah menjadi 
rutin harian mereka. Walaupun Apolon-
aris sibuk dengan pekerjaan dan menjaga 
anak-anak, tetapi Apolonaris tidak berasa 
terbeban dan tenang menghadapi apa sahaja 
cabaran kerana  sumber kekuatannya men-
galir dari doa Rosari. 

Pada suatu hari, pihak polis telah meng-
hubungi Apolonaris kerana mereka telah 
menjejaki kedudukan isterinya. Apolonaris 
mengikuti pihak polis untuk berjumpa den-
gan isterinya. 

“Jika mengikut emosi, tidak mungkin 
saya dapat menerima apa yang isteri saya 
lakukan. Tetapi di atas naungan Roh Ku-
dus dan berkat doa Bonda Maria, hati saya 
tenang untuk memaafkan perbuatan isteri 
saya,” kata Apolonaris tenang. 

Tindakan Apolonaris juga mengejutkan 
pihak polis yang mahu perkara itu dibi-
carakan di mahkamah tetapi Apolonaris 
tidak melakukan sebarang dakwaan. Bagi 
Apolonaris, Bonda Maria telah melakukan 
sesuatu yang luar biasa kepada peribadinya 
dan keluarganya, kini dia membalas kasih 
sayang Bonda Maria itu dengan mengam-
puni isterinya.

KUALA LUMPUR: Sebagai sahutan ke-
pada rayuan masyarakat antarabangsa  bagi 
membantu para mangsa letupan di Bei-
rut, Lubnan (lebanon), Yang Mulia Uskup 
Agung Julian Leow, Uskup Agung Kuala 
Lumpur telah membenarkan untuk menge-
luarkan RM50,000,00 dari Tabung Bencana 
Keuskupan Agung sebagai membantu kerja-

kerja bantuan kemanusiaan bagi mereka yang 
terkesan akibat letupan dahsyat pada 4 Ogos 
2020 di pelabuhan Beirut.

Keuskupan Agung Kuala Lumpur juga me-
minta semua umat beriman untuk mendoakan 
para korban dan rakyat Lubnan. 

Pada  petang 4 Ogos 2020, letupan bergan-
da berlaku di pelabuhan Beirut. Lebih ratusan 

orang maut dann sekurang-kurangnya 4,000 
orang tercedera manakala lebih 250,000 
orang kehilangan rumah oleh letupan ini.

Letupan kuat tersebut berpunca dari 2,750 
tan metrik ammonium nitrat yang telah 
dirampas oleh pemerintah Lubnan daripada 
sebuah kapal terbiar dan disimpan di pelabu-
han tanpa langkah keselamatan selama enam 

tahun sebelumnya.
Pada 7 Ogos lalu, Sri Paus Fransiskus juga 

telah menyumbang 250,000 euro sebagai 
tanda solidariti dengan rakyat Lubnan dan 
langkah awal membantu para mangsa letu-
pan ammonium nitrat di pelabuhan Beirut, 
Lubnan serta membantu bangunan-bangunan 
Gereja yang terkesan. 

Keuskupan Agung KL derma RM 50,000 kepada para 
mangsa letupan Lubnan 

Bonda Maria, Penolong umat Kristian yang abadi

Tim Sukacita, tim pertama yang memulakan Mini Ziarah, bergambar dengan Bapa Uskup 
Cornelius Piong. 


