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Mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanji-
an, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka 
adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan 
Mesias dalam keadaan-Nya sebagai manusia, yang ada di 
atas segala sesuatu. Ia adalah Tuhan yang harus dipuji d  
sampai selama-lamanya. Amin!

Roma 9: 5

Apa pun situasi, arahkan 
hati anda kepada Yesus!
KENINGAU: Mengalami pengalaman-
pengalaman yang menakutkan dan meri-
saukan boleh membawa kita tenggelam 
dalam keadaan ketakutan dan lumpuh jika 
tumpuan dan perhatian kita lebih kepada 
masalah-masalah yang kita hadapi daripa-
da kepada Yesus, Penyelamat! ujar Uskup 

Cornelius Piong dalam Surat Pastoralnya 
bertarikh 9 Ogos 2020 dengan tema: Jangan 
takut arahkan hatimu kepada Yesus dan per-
cayalah kepada-Nya. 

Uskup Cornelius merujuk kepada pen-
galaman-pengalaman "merisaukan" ini 
adalah seperti pandemik Covid-19, kead-

aan ekonomi yang merisaukan, kehilangan 
pekerjaan dan Pilihan Raya Negeri Sabah 
—sama ada ia akan berjalan dengan adil 
atau tidak?  

Uskup Cornelius menjelaskan dalam apa 
pun keadaan hidup, kita harus "mengam-
bil sikap dan budaya datang kepada Yesus, 

mendengar Sabda-Nya dan melakukan ke-
hendak-Nya (Luk. 6:47-48)."

Dalam surat pastoral ini juga Bapa Uskup 
mengumumkan beberapa program rohani 
yang penting. 

Baca isi kandungan penuh Surat Pastoral 
Bapa Uskup Cornelius di bawah: 

Sebagai pengikut dan murid 
Yesus saya percaya kita selalu 
mendengar nasihat dari para 

pemimpin Gereja supaya dalam 
mengikuti Yesus kita perlu sentia-
sa mengarahkan pandangan kita 
kepada Yesus agar kita selamat 
dalam perlindungan dan kasih-
Nya.

Pengalaman Santo Petrus dan murid-
murid Yesus dalam Injil hari ini (9/8/2020) 
memberi pengajaran kepada kita bagaimana 
sikap jangan takut, mengarahkan hati kepada 
Yesus dan percaya kepada-Nya menyelamat-
kan Petrus dan murid-murid  dari bahaya 
maut di tengah lautan.

Seperti dialami Petrus kita juga tentu per-
nah mengalami bagaimana pengalaman-
pengalaman dalam hidup yang menakut-
kan boleh membawa kita tenggelam dalam 
keadaan ketakutan terus dan lumpuh jika 
tumpuan pandangan dan perhatian kita lebih 
kepada masalah-masalah yang kita hadapi 
daripada kepada Yesus, Penyelamat.

Pada masa ini pandemik Covid-19 sangat 
merisaukan banyak orang. Keadaan ekono-
mi tidak menentu dan ramai orang kehilan-
gan pekerjaan. Masa depan anak-anak meri-
saukan ibu bapa.

Kita di Sabah pada masa ini sedang ber-
sedia menghadapi Pilihan Raya. Banyak hal 
yang merisaukan para pemimpin dan rakyat. 
Apakah pilihan raya akan dijalankan secara 
adil dan demokrasi atau masih seperti biasa 
di mana kuasa wang digunakan untuk mem-
beli undi serta lain-lain perbuatan dan strate-
gi yang tidak adil dan tidak jujur.

Sebagai pengikut dan murid Yesus kita 
perlu yakin bahawa Dia menyertai dan men-
dampingi kita dalam apa pun keadaan yang 

kita hadapi sepanjang perjalanan hidup dan 
iman kita.

Gereja sebagai saluran kehadiran Yesus 
sentiasa membantu menyedarkan dan men-
dorong kita umat-Nya supaya sentiasa men-
garahkan pandangan hati kita kepada Yesus. 

Dari segi Penyembahan kita digalakkan 
berdoa, ikut serta dalam perayaan Misa Ku-
dus, Adorasi, Saat Teduh, Ibadat Sabda dan 
Komuni, Kelompok Doa, Devosi, dll agar 
Roh Kudus dapat menolong, mengajar dan 
mengingatkan kita ajaran Yesus (Yoh. 14:26)

Dari Segi Pembentukan Iman, kita ada 
Sabda Tuhan untuk dibaca, didengar dan 
direnungi. Kita ada ajaran Gereja, Seminar, 
Rekoleksi, Retret, kursus, dll agar kita mem-
punyai iman yang segar, bersaksi dan tahan 
uji.

Dari segi Tanggungjawab Sosial, kita 
sebagai anggota-anggota Gereja mela-
lui Sakramen Pembaptisan turut serta dalam 
Kenabian, Rajawi dan Imamat Yesus. Kita 
dituntut turut serta dalam memperjuangkan 
keamanan, keadilan dan cinta kasih. Seperti 
garam dan cahaya kita membawa pengaruh-
pengaruh yang baik dan nilai-nilai kerajaan 
Tuhan di mana kita berada, (Mat. 5:13-16; 
25:40), agar hati, fikiran dan tindakan kita 
didorong oleh kasih Yesus.

Dengan sentiasa berbangga dengan iden-
titi kita sebagai Umat “berjalan bersama 
dalam Yesus Kristus”, Komited dengan Misi 
kita hidup mengutamakan Tuhan, dan keper-
luan sesama serta alam ciptaan Tuhan; yakin 
bahawa hanya Yesuslah Jalan, Kebenaran 
dan Hidup, sudah tentu hidup kita sentiasa 
terarah kepada Yesus. Oleh itu marilah kita 
tetapkan arah pandangan hidup kita kepada-
Nya (Yoh. 14:6). Semoga kita tidak terped-
aya oleh tipu muslihat setan- jalan, kebohon-
gan dan kematian (Yoh. 8:44).

Dalam  apa pun keadaan hidup yang kita 
hadapi sama ada ianya berkaitan politik, 
penyakit,  bencana alam, dsb, marilah kita 
mengambil sikap dan budaya datang kepada 
Yesus, mendengar Sabda-Nya dan melaku-
kan kehendak-Nya (Luk. 6:47-48). Sikap ini 
akan menyatukan kita dengan Yesus dan Roh 
Kudus-Nya agar kita dapat memahami dan 
melakukan yang baik dan benar dalam setiap 
keadaan yang kita hadapi (Yoh.15:4-5).

Kebahagiaan adalah Kekitaan

+ Uskup Cornelius Piong 
9 Ogos 2020 

Perlindungan dan keadilan Pilihanraya Dun Negeri  Sabah — intensi doa 
Uskup Cornelius sempena  Hari Raya Perawan Maria Diangkat ke Syurga 

KENINGAU: Meskipun di tengah-tengah 
kerisauan pandemik Covid-19, Keuskupan 
Keningau yakin dengan SOP dan kerjasa-
ma umat akan dapat menangkis penularan 
Covid-19.

Dalam Surat Pastoral Uskup Cornelius, 9 
Ogos 2020, bulan Ogos telah diisi dengan 
pelbagai program rohani yang penting.

Uskup Cornelius juga menyelitkan inten-
si khas sempena Hari Raya Kenaikan Per-
awan Maria Ke Syurga yang bakal diraikan 
di Keuskupan Keningau pada 14 Ogos ini. 

Uskup bumipuyera itu mengangkat in-
tensi doa agar Covid-19 dapat dipulihkan 
dan juga perlindungan serta keadilan Pili-
han Raya Dun Negeri Sabah, yang akan 
diadakan tidak lama lagi. 

Berikut merupakan senarai program 
yang telah dijadualkan pada bulan Ogos di 

Keuskupan Keningau: 
1.11/8/2020 — Perayaan Santa Clare, 

anjuran Sisters Poor Clare. Misa Kudus 
jam 6.00 petang di RRKKT disusuli den-
gan fellowship (secara Potluck).

2.14/8/2020 — Pesta Bonda Maria di-
angkat ke syurga. Doa Rosari jam 5.30 
petang disusuli Misa Kudus jam 6.45 
petang, bertempat di Pusat Ziarah Kelu-
arga Kudus, Nulu Sosopon (PZKKNS). 
Program Mini Ziarah ke PZKKNS ber-
mula pada 9/8/2020 hingga 14/8/2020, 
Sila rujuk jadual giliran kumpulan anda 
masing-masing yang diselitkan dalam 
Risalah Mingguan KSFX (LOM, KKD, 
Komiti). 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 
diadakan dalam masa yang terdekat ini.  
3. 15/8/2020 — Perayaan Ulang Tahun 

ke13 Adorasi 15 Jam di RRKKT. Misa 
Kudus jam 8 pagi disusuli dengan Ado-
rasi bertempat di RRKKT.
Semua program dan aktiviti yang akan 

dijalankan haruslah mematuhi SOP yang 
sudah ditetapkan. 

Pada 30 Julai lalu, Dewan Undangan 
Negeri (DUN) Sabah telah dibubarkan 
berkuat kuasa hari ini. Pembubaran itu diu-
mumkan oleh Ketua Menteri, Datuk Seri 
Mohd Shafie Apdal pada sidang media 
khas pada pagi tersebut. 

Beliau yang juga Presiden Parti Warisan 
Sabah (WARISAN), berkata permohonan 

pembubaran itu sudah diperakukan Yang 
di-Pertua Negeri Sabah, Tun Juhar Mahir-
uddin, pada pagi hari tersebut. 

Uskup Cornelius dalam Surat Pasto-
ralnya (9 Ogos 2020) mengatakan, "Ban-
yak hal yang merisaukan para pemimpin 
dan rakyat. Apakah pilihan raya akan di-
jalankan secara adil dan demokrasi atau 
masih seperti biasa di mana kuasa wang 
digunakan untuk membeli undi serta lain-
lain perbuatan dan strategi yang tidak adil 
dan tidak jujur."

Prelatus itu menasihati bahawa dalam 
menghadapi masa ini ialah dengan yakin 
dan percaya dengan kehadiran Yesus. Be-
liau juga mengingatkan umat bahawa "kita 
adalah garam dan cahaya yang membawa 
pengaruh baik dan nilai-nilai kerajaan Tu-
han di mana sahaja kita berada!"  
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Tinggalkan ketakutan 
yang sia-sia

Baru-baru ini dalam sebuah 
wawancara radio, saya dit-
a n y a  s o a l a n  i n i : 

"Sekiranya anda berada di ran-
jang kematian anda, apa yang 
ingin anda tinggalkan sebagai 
kata-kata perpisahan anda?" 
Soalan itu membuatkan saya ter-
kejut. Apa yang ingin saya 
tinggalkan sebagai kata terakhir 
saya? Padas waktu itu, saya tidak 
mempunyai banyak masa untuk 
merenung, maka saya saya men-
gatakan: “Jangan takut. Hiduplah 
tanpa rasa takut. Jangan takut 
mati. Yang paling penting, jangan 
takut kepada Tuhan! "

Saya seorang Katolik yang taat, 
dilahirkan oleh ibu bapa yang 
sangat hebat, belajar agama dari-
pada beberapa orang guru yang 
sangat berdedikasi, dan saya 
mempunyai peluang istimewa 
untuk mempelajari teologi di 
beberapa kuliah terbaik di dunia. 

Namun, saya memerlukan lima 
puluh tahun untuk membebaskan 
diri daripada sejumlah ketakutan 
agama yang melumpuhkan dan 
menyedari bahawa Tuhan adalah 
satu-satunya orang yang anda 
tidak perlu takut. 

Sepanjang hidup saya, saya 
mempercayai kata-kata yang kel-
uar dari mulut Tuhan lebih dari 
tiga ratus kali dalam tulisan suci 
dan merupakan kata-kata awal 
yang keluar dari mulut Yesus 
setiap kali Dia bertemu seseorang 
untuk pertama kalinya setelah 
kebangkitan-Nya: Jangan takut!

Sudah lima puluh tahun dalam 
perjalanan hidup saya bagi meya-
kini, untuk mempercayainya. 
Sepanjang hayat saya, saya hidup 
dalam ketakutan yang sia-sia  ter-
hadap Tuhan, dan banyak perkara 
lain. Sebagai seorang anak muda, 
saya mempunyai ketakutan ter-
tentu terhadap Tuhan. 

Saya mempunyai pandangan 
gerun dan salah faham yang 
menunjukkan betapa Tuhan itu 
garang disebabkan ajaran agama 
yang tegas.  

Saya terus tinggal dalam keta-
kutan yang sama tentang kema-
tian, bertanya-tanya ke mana jiwa 
pergi setelah meninggalkan jasad, 
berfikir adakah ia akan berkeli-
aran dalam cakerawala gelap, 
dihantui dalam kegelapan yang 
tidak berkesudahan itu, masih 
menderita kerana mereka tidak 
sempat melakukan sesuatu yang 
sepatutnya dilakukan ketika di 
dunia. Saya tahu bahawa Tuhan 
itu cinta, tetapi cinta itu juga 
mempunyai sisi garang, menakut-
kan, menuntut keadilan.

Ketakutan itu sebahagiannya 
berada di bawah sedar semasa 
saya remaja. 

Saya membuat keputusan untuk 
memasuki kehidupan religius 
pada usia tujuh belas tahun dan 
kadang-kadang tertanya-tanya 
adakah keputusan itu dibuat 
secara bebas dan bukan kerana 
k e t a k u t a n  p a l s u .  N a m u n , 
mengimbas kembali lima puluh 
tahun lalu, saya tahu bahawa 

bukan ketakutan yang memaksa 
saya, tetapi rasa tulus dipanggil, 
dipengaruhi oleh contoh hebat ibu 
bapa saya dan para biarawati 
Ursuline yang mengajar saya ten-
tang agama, bahawa hidup ses-
eorang bukan miliknya sendiri, 
yang dipanggil untuk melayani. 
Tetapi ketakutan dalam agama 
tetap kuat dalam diri saya.

Jadi, apa yang menolong saya 
melepaskannya? Ini tidak berlaku 
dalam sehari atau tahun; itu 
adalah kesan kumulatif dari 
potongan lima puluh tahun yang 
bersekongkol bersama. 

Ia bermula dengan kematian 
ibu bapa saya ketika saya berusia 
dua puluh dua tahun. Setelah 
menyaksikan ibu dan ayah saya 
meninggal dunia,  saya tidak lagi 
takut mati. Ini adalah kali perta-
ma saya tidak takut dengan 
mayat kerana mayat-mayat ini 
adalah ibu dan ayah saya yang 

saya tidak takut.
Ketakutan saya terhadap Tuhan 

berkurangan secara beransur-
ansur setiap kali saya berjumpa 
dengan Tuhan dengan jiwa saya 
yang telanjang dalam doa dan 
menyedari bahawa rambut anda 
tidak menjadi putih ketika anda 
benar-benar terdedah di hadapan 
Tuhan; sebaliknya anda menjadi 
tidak takut. 

Ketakutan saya juga berkurang 
ketika saya melayani orang lain 
dan belajar apa kasih sayang 
ilahi, ketika saya belajar dan 
mengajar teologi, kerana dua 
diagnosis barah memaksa saya 
untuk merenungkan kematian 
saya sendiri, dan sebagai teladan 
kepada sebilangan rakan sekerja, 
ke luarga ,  dan  rakan-rakan 
bagaimana seseorang dapat hidup 
dengan lebih bebas.

Secara intelektual, sebilangan 
tokoh telah banyak membantu 
saya: John Shea menolong saya 
menyedari bahawa Tuhan bukan-
lah undang-undang yang harus 
dipatuhi, tetapi tenaga empati 
tanpa batas yang meninginkan 
kita bahagia; Robert Moore 
menolong saya untuk memper-
cayai bahawa Tuhan selalu 
memandang kita dengan gembira; 
Charles Taylor menolong saya 
untuk memahami bahawa Tuhan 
mahu kita berkembang; kritikan 
anti-agama yang pahit terhadap 
ateis seperti Frederick Nietzsche 
membantu saya melihat di mana 
konsep Tuhan dan agama saya 

sendiri memerlukan penyucian 
besar-besaran; dan seorang yang 
saya anggap abang, yang juga 
seorang misionari dan paderi,  
terus mengganggu teologi saya 
dengan pertanyaan-pertanyaan 
yang tidak masuk akal seperti, 
apakah jenis ketakutan yang 
Tuhan ingin kita takut kepada-
Nya? Tetapi ia banyak memberi-
kan saya cebisan-cebisan pema-
haman dan pengetahuan. 

Apa kepentingan kata-kata tera-
khir? Ia boleh menjadi sangat 
bermakna atau mungkin juga 
kurang penting. . Kata-kata tera-
khir ayah saya kepada kami 
adalah "berhati-hati", tetapi dia 
merujuk kepada perjalanan 
pulang dari hospital di atas salji 
dan ais. 

Kata-kata terakhir tidak selalu 
bermaksud meninggalkan mesej 
penting, ia boleh sahaja mengenai 
mengucapkan  selamat tinggal 
atau mendesah kesakitan dan 
keletihan yang tidak dapat diden-
gar; tetapi kadang-kadang ia 
boleh menjadi warisan anda.

Memandangkan peluang untuk 
meninggalkan keluarga dan 
rakan-rakan saya dengan bebera-
pa kata terakhir, saya berpendapat 
bahawa setelah saya pertama kali 
mengucapkan selamat tinggal, 
saya akan mengatakan ini: Jangan 
takut. Jangan takut hidup atau 
mati. Lebih-lebih lagi jangan 
takut kepada Tuhan. – Hak cipta 
Terpelihara @ Fr Ron Rolheiser 
1999-2020

Kisah Injil minggu ini san-
gat menarik dan dramatik 
– Yesus berjalan di atas air. 

Bukan air yang tenang tetapi di 
atas air yang bergelora. Saya per-
nah bertanya kepada para peserta 
kursus katekis mengapa Yesus ber-
jalan di atas air? Semua diam. Na-
mun ada seorang yang agak lucu 
orangnya menjawab dengan muka 
selamba, “Sebab Yesus tidak pan-
dai berenang.”

Apapun andaian kita mengapa 
Yesus berjalan di atas air, yang je-
las Yesus mempunyai mesej dan 
tujuan tertentu bagi kita pada hari 
ini. Apabila Yesus berjalan di laut 
Galilea sekitar jam tiga pagi, para 
murid-Nya menyangka Dia adalah 
hantu.

Tetapi Petrus mengenali-Nya 
lalu mohon agar dia dibenarkan un-
tuk dapat berjalan di atas air untuk 
merasakan sendiri mukjizat terse-
but. Sikap Petrus tersebut sungguh 
manusiawi sama seperti kita ingin 
melihat sendiri tanda-tanda dan 
mukjizat dari Tuhan sendiri.

Inilah sebabnya mengapa banyak 
tempat yang ada penampakan dan 
banyak mukjizat terjadi didatangi 
oleh banyak orang Kristian dan bu-
kan Kristian, untuk mengalami dan 
melihat sendiri keajaiban tersebut.

Kisah tentang nabi Elia dalam 
bacaan pertama tadi merupakan 

gambaran sikap kita yang suka 
pada hal-hal yang ajaib. Tindakan 
bahawa apabila Tuhan menyu-
ruhnya ke gunung Karmel, kerana 
Dia akan melewati tempat tersebut, 
Elia berharap akan terjadi suatu 
kuasa syurgawi di mana terdapat 
pelbagai kejadian aneh yang ter-
jadi. Namun Tuhan tidak muncul 
melalui ribut petir, gempa bumi 
atau cahaya yang bergemerlapan. 
Dia datang melalui angin sepoi-se-
poi bahasa bagaikan bisikan yang 
sangat halus, sangat sederhana dan 
sangat tenang.

Pesan diterima oleh nabi Elia 
tersebut juga ditujukan kepada 
kita semua. Bahawa Tuhan tidak 
kita temui hanya melalui kejadian-
kejadian yang hebat, dramatik dan 
yang mengujakan tetapi melalui 
kehidupan harian kita yang seder-
hana yang biasanya membuat kita 
terlepas pandang akan kehadiran 
Tuhan di hadapan mata kita. 

Pesan kedua sehubungan dengan 
Injil tadi adalah mengenai iman 
kepercayaan. Ketika Petrus merasa 
ketakutan disebabkan ribut dan 
ombak yang besar itu, maka iman-
nya mulai goyah sehingga Yesus 
mengecamnya: “Hai orang yang 
kurang percaya, mengapa engkau 
bimbang?” (ay 31). Namun bukan-
kah kita pun seringkali bersikap 
seperti Petrus? Apabila segalanya 

berjalan baik, kita lupa pada Tu-
han? Tetapi apabila masalah men-
impa kehidupan kita silih berganti 
bagaikan gempa dan tsunami, baru 
kita ingat Tuhan?

Fr. Albert Cylwicki di dalam 
bukunya His Word Resounds 
menulis: “Selagi Petrus menum-
pukan perhatiannya kepada Tu-
han, segalanya berjalan dengan 
lancar. Tetapi segera dia melupa-
kan tentang Yesus dan bimbang 
tentang angin tersebut, dia mulai 
tenggelam. Mungkin inilah yang 
dikatakan iman itu. Kita tetap men-
umpukan tumpuan kepada Tuhan 
walau apa pun yang terjadi di seki-
tar kita!”

Pada zaman Matius, melihat ki-
sah Petrus pada hari ini sebagai 
gambaran pengalaman komuniti 
Kristian di zamannya. 

Mereka bagaikan para rasul di 
dalam perahu tersebut. Mereka 
mengalami pelbagai tekanan hidup 
yang tidak bersahabat dengan 
mereka. Mereka takut kerana Yesus 
tidak bersama dengan mereka. Na-
mun walaupun Dia tidak bersama 
dengan mereka, tetapi secara mis-
teri, Dia tetap berada di antara 
mereka menguatkan iman mereka 
dan membimbing mereka di dalam 
misi kehidupan mereka.

Jadi, sebenarnya tiada sebab 
mengapa mereka takut dan kurang 

semangat sebaliknya mereka sebe-
narnya mempunyai banyak alasan 
untuk bersyukur sebab Yesus sen-
tiasa berada bersama-sama mereka. 

Sebagai komuniti Kristian yang 
hidup pada zaman kita ini, mung-
kin kita pun merasakan pengala-
man seperti komuniti Matius di 
zamannya itu. 

Hidup bergerak dengan cepat 
sehingga kita merasakan kita tidak 
sanggup lagi untuk mengejarnya. 
Angin berubah meniup begitu kuat 
sekali sehingga kita tidak dapat 
menempatkan diri kita sesuai den-
gan tuntutan zaman. Fikiran anak-
anak generasi baru begitu dipen-
garuhi oleh dunia digital sehingga 
kita yang masih berada di dunia 
analog tidak sesuai lagi dengan du-
nia yang sudah bersifat global wa-
laupun melakukan secara lokal.

Kita mula merasakan bahawa 
kemajuan teknologi mula meming-
girkan Tuhan di tepi kehidupan dan 

bukan lagi di tengah-tengah kehidu-
pan.

Di kebanyakan belahan du-
nia kita ini dilaporkan sudah ramai 
umat Kristian mula tidak menga-
malkan iman kepercayaan mereka. 
Sementara media dan komunikasi 
moden berlumba-lumba menyebar 
luas nilai-nilai sekular yang ber-
tentangan dengan moral Kristian, 
dibawa masuk langsung ke dalam 
rumah kita melalui alat-alat yang 
canggih seperti radio, TV, telefon, 
ipad, iphone, Internet dan macam-
macam lagi.

Pada zaman moden ini, kita bera-
sa kalah, terumbang ambing di anta-
ra iman dan kebimbangan. Tetapi 
jangan sampai kita tenggelam pula. 
kerana kerisauan sebaliknya bera-
nilah memohon, “Tuhan, selamat-
kanlah kami.” Dan Tuhan pasti 
menjawab, “Aku menyertai kamu 
senentiasa sampai akhir zaman” 
(Mat 28:20). — santapan rohani  

HARI MINGGU BIASA KE-19 
TAHUN A

Berjalan dengan yakin ke arah Yesus

1RAJA 19:9A11-13A;
ROMA 9:1-5;

INJIL MATIUS 14:22-23



BM 3bahasa malaysia

Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Fax: 

03-20268293
Email: 

editor@herald.com.

Tanya
Jawab

HERALD Ogos 9, 2020

RANAU: Syabas kepada  Ruangan Kateke-
sis bersama Father Nicholas Stephen yang 
terus bersiaran secara langsung melalui me-
dia sosial Facebook Cahaya Kinabalu dan 
Youtube. 

Rancangan yang mempunyai tiga seg-
men itu merupakan salah satu usaha Komisi  
dan Komiti Kateketikal di Sabah untuk 
menjangkau para pelajar Pertemuan Min-
ggu Gembira (PMG) dan para Katekumen 
(IKD) dan pelajar lain yang duduk di ru-
mah memperdalamkan pengetahuan agama 
mereka. 

Ruangan bersama Fr Nicholas diadakan 
tiga kali seminggu bermula jam 7.00 malam 
pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat dan mem-
punyai tiga segmen iaitu Ruangan Hati ke 
Hati Seorang Gembala, Ruangan Keluarga 
dan Ruangan Bersama Kanak-kanak.

Pada awal bulan Ogos 2020, Ruangan 
Dari Hati ke Hati Seorang Gembala telah 
mencapai Siri ke-20. Dalam segmennya 
yang disiarkan secara langsung di Youtube 
dan Facebook: Cahaya Kinabalu, pada 28 
Julai, Siri ke-19, Fr Nicholas mengucap 
syukur kepada Tuhan kerana sentiasa mem-
berinya kekuatan bagi meneruskan siaran 
langsung itu.

Menjawab soalan, yang ada kaitannya 
dengan "norma baharu" di mana ada umat 
yang menyatakan perasaan takut atau agak 
janggal kembali merayakan Misa di  Ger-
eja selepas tiga bulan ditutup demi memu-
tuskan penularan coronavirus. Menurut Fr 
Nick, perasaan bimbang, takut atau tidak 
selesa adalah perasaan yang normal. Tidak 
perlu rasa terkejut, katanya. 

Beliau mengatakan umat perlu menerima 
norma baharu ini dengan perlahan-lahan 
dan hati terbuka. SOP yang dikenakan 
adalah untuk keselamatan semua orang, 
khususnya umat dan paderi. Dalam krisis 
pandemik ini, jangan mementingkan diri 

kerana semua orang terjejas dan peraturan 
yang dikenakan oleh Kerajaan serta ger-
eja adalah demi keselamatan untuk semua 
orang.

Beliau juga mengingatkan bahawa umat 
Katolik adalah Bait Gereja yang hidup. Jadi 
jika ada orang yang mengatakan Gereja 
tidak ada hala tuju atau membuang masa, 
bermakna ia merujuk kepada umat itu 
sendiri. Gereja bukanlah bangunan seba-
liknya umat. 

Mengenai sikap dalam pelayanan, Fr 
Nick menyeru umat agar meneladani Bonda 
Maria. Paderi itu menegur sikap sesetengah 
umat yang mengambil kesempatan mel-
ayani kerana mahu “melarikan diri” seba-
gai contoh seorang pelajar menggelak dari 
tanggungjawab mengulang kaji lalu meny-
ibukkan diri dengan pelbagai aktiviti Ger-
eja. 

“Jangan lakukan pelayanan sebagai 
pekerjaan sebaliknya sebagai kebaktian 
yang merendahkan diri. Kita melayani 
kerana Tuhan dan sesama. Kita melayani 
kerana Dia amat mencintai kita dan mahu 
semua orang mengetahui Khabar  Gembira-
Nya.  Melayani Tuhan bermakna, kita juga 
memberikan diri kita dibimbing oleh Tu-
han dan seperti Yesus yang mengutamakan 
orang yang miskin dan memerlukan.”

Fr Nick juga menjawab pertanyaan men-
genai pemakaian pelitup muka di kalangan 
paderi dan pewarta. Fr Nick menjelaskan 
bahawa peraturan SOP dari Keuskupan 
Agung mewajibkan paderi dan pewarta me-
memakai pelitup muka, kecuali pada baha-
gian Liturgi tertentu.

Pewarta tidak perlu memakai pelitup 
muka semasa membaca Kitab Suci tetapi 
perlu memakai pelitup muka semula se-
lepas membaca. Lagipun jarak di antara 
ambo dan umat adalah jauh.

Begitu juga dengan paderi bahawa mere-

ka tidak perlu memakai pelitup muka ketika 
membacakan Injil, menyampaikan homili 
serta ketika makan roti dan minum anggur 
dalam Liturgi Ekaristi.

Dalam segmen ke-19 ini juga, disiarkan 
video nyanyian belia yang diketuai oleh 
Sr Tauria, “Make me a channel of Your 
peace”. Video itu turut menampilkan Rey 
Kimara, bekas juara Bintang RTM 2007 
dan kini merupakan seorang penyampai ra-
dio Vokfm. Sebagai seorang yang menge-
nali Rey secara peribadi iaitu sejak Fr Nick 
bertugas di Paroki Tuaran, beliau menga-
takan Rey memberikan contoh yang baik 
dalam mewartakan Khabar Gembira Tu-
han melalui populariti dan bakatnya, sejak 
beliau masih belum dikenali, sehinggalah 
sekarang. 

Melalui Slaid, Fr Nick juga memaparkan 
kepentingan dan kekuasaan Ekaristi menu-
rut pandangan beberapa orang Sri Paus dan 
orang kudus. 

Antaranya, Santo Sri Paus Yohanes Pau-
lus II, seorang influencer dan inspirasi ber-

juta belia untuk kembali ke Gereja. Santo 
itu sangat mementingkan Ekaristi kerana 
baginya, Yesus benar-benar hadir dalam 
Ekaristi dan kesegaran serta kekuatan yang 
mengalir dari Ekaristi dapat meneguhkan 
jiwa umat dari tipu daya kuasa kejahatan. 

Menurut, kesaksian Fr Nick, semasa mula 
bertugas di Ranau, dia mempromosikan 
Saat Teduh kerana sedar, umat mempunyai 
pelbagai kesukaran dan beban. 

Dengan Saat Teduh, mereka dapat hen-
ing, berbicara dengan Tuhan dan mendapat 
penghiburan serta penyembuhan. Mukjizat 
dari Saat Teduh ini, Fr Nick melihat semak-
in ramai umat dan kanak-kanak mencintai 
Ekaristi dan kedatangan ke Gereja juga se-
makin bertambah. 

Dalam salah satu slaidnya juga, Fr Nick 
memperkenalkan seorang muda yang bakal 
menjadi Santo iaitu Carlo Acutis. Fr Nick 
mendapat inspirasi oleh calon Santo ini 
kerana Carlo merupakan pewarta Khabar 
Gembira dan Ekaristi yang sangat aktif  
melalui Internet.

Mencintai Ekaristi mengubati 
kepahitan hati

KGK 2559 "Doa adalah pengangkatan jiwa 
kepada Tuhan, atau satu permohonan kepada 
Tuhan demi hal-hal yang baik".

Dari mana kita berbicara, kalau kita berdoa? 
Daripada ket inggian kesombongan dan 
kehendak kita ke bawah atau “dari jurang” 
(Mzm 130:1) hati yang rendah dan penuh sesal?

Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan 
(Bdk. Luk 18:9-14). Kerendahan hati adalah 
dasar doa, kerana “kita tidak tahu bagaimana 
sebenarnya harus berdoa” (Rm 8:26).

Supaya mendapat anugerah doa, kita harus 
bersikap rendah hati: Di hadapan Tuhan, manu-
sia adalah seorang pengemis.

Itulah sebuah pemahaman tentang erti doa 
daripada ajaran Gereja Katolik. Berdoa adalah 
getaran hati suara nurani yang menyapa Tuhan. 
Sebuah permohonan dan syukur kepada Tuhan.

Oleh kerana itu tidaklah dapat dinafikan baha-
wa berdoa merupakan suatu bagian penting bagi 
orang beriman.

Tanpa doa iman kita akan lemah tanpa daya, 
kering dan berbeban berat, tetapi dengan berdoa 
iman kita dikuatkan, diteguhkan, ditopang hing-
ga kukuh kuat tak tergoyahkan.

Maka kebiasaan berdoa bagi umat Katolik 
sangatlah penting bermula daripada anak-anak 
hingga orang tua dan datuk dan nenek tidak 
terkecuali wajib berdoa.

Namun berdoa bagaimana yang benar secara 
Katolik? Itulah yang menjadi pokok persoalan 
kita. Ramai orang Katolik berdoa tidak sesuai 

dengan iman Katolik. Doanya panjang berjela, 
intensi tidak berisi dan kesulitan dalam men-
gakhiri doanya.

Lalu bagaimana berdoa secara benar dan 
Katolik? Menurut pengalaman rohani St Theresa 
dari Lisieux, doa adalah:

"For me, prayer is a surge of the heart; it is a 
simple look turned toward heaven, it is a cry of 
recognition and of love, embracing both trial 
and joy" (Bagi saya, doa ialah sebuah gelora, 
sentakan dalam hati, sebuah penglihatan kem-
bali untuk ke depan menuju takhta syurgawi, 
sebuah jeritan pengetahuan akal budi dan cinta 
yang memeluk kedua-duanya dalam suatu 
cubaan dan sukacita (bdk. St. Therese of 
Lisieux, Manuscrits autobiographiques, C 25r.).

Berdoalah menurut pola "Doa Bapa Kami".

Bapa kami yang di syurga, Dikuduskanlah 
nama- Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah 
kehendak- Mu di bumi seperti di syurga. 
Berikanlah kami pada hari ini makanan 
kami yang secukupnya dan ampunilah kami 
akan kesalahan kami, seperti kami juga 
mengampuni orang yang bersalah kepada 
kami; dan janganlah membawa kami ke 
dalam pencubaan, tetapi lepaskanlah kami 
dari pada yang jahat. [Kerana Engkaulah 
yang empunya Kerajaan dan kuasa dan 
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.] 
(Matius 6:9- 13).

Dalam doa Bapa Kami ada tiga pokok penting 
yang mendapat perhatian saat kita hendak doa:

1). Menyebut nama Tuhan dengan atributnya 
(kemahakuasaan Tuhan). Menyapa Tuhan seba-
gai Bapa yang sungguh dekat di hati manusia. 
Dia yang tidak jauh namun ada dan tinggal di 
antara kita sebagai Bapa kita. Memohon data-
ngnya kerajaan-Nya di dunia.

2). Intensi (permohonan) kita kepada Tuhan 
Bapa iaitu rezeki setiap hari, kesihatan jiwa dan 
badan.

3) Menutup doa dengan memohon agar 
dikuatkan iman kita sehingga tidak jatuh dalam 
pencubaan.

4) Terakhir setiap doa yang benar dan katolik 
ditutup dengan rumusan panjang lengkap bersi-
fat triniti Tuhan Bapa, Putera dan Roh Kudus, 
atau rumusan pendek kristologis, iaitu "... Demi 
Kristus Tuhan dan Pengantara kami." Pola doa 
Bapa Kami juga memberikan contoh kepada kita 
untuk berdoa secara benar dan sungguh Katolik. 

"Prayer is the raising of one's mind and heart 
to God or the requesting of good things from 
God." But when we pray, do we speak from the 
height of our pride and will, or "out of the 
depths" of a humble and contrite heart? 

He who humbles himself will be exalted; 
humility is the foundation of prayer. Only when 
we humbly acknowledge that "we do not know 
how to pray as we ought," are we ready to 
receive freely the gift of prayer. "Man is a beg-
gar before God.” (CCC, 2559) — katolisitas

Mengapa kita harus berdoa? 
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Sahabat kecil Jesus

Cari SEPULUH perbezaan pada gambar di bawah. 

15 Ogos merupakan Hari Raya Besar Santa Perawan Maria Diangkat 
Ke Syurga. Sekarang Bonda Maria berada di syurga. Dia adalah Ratu 

Syurga dan Bumi.  Dia adalah Bonda Gereja, bonda kepada orang-
orang Kristian terutama yang selalu meminta pertolongan doanya. 

Lukiskan bunga-bunga ros atau bintang berwarna-warni pada gambar 
Bonda Maria ini. 

Petrus berseru dan menjawab Dia: “Tuhan, apabila Engkau itu, 
suruhlah aku datang kepadaMu berjalan di atas air.” Kata Yesus: 
“Datanglah!” Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas 
air mendapatkan Yesus (Matius 14:28-29)

Hello adik-adik,

Apa khabar? Kead-
aan kita pada masa 
sekarang tidak be-
gitu baik. 

Mungkin, kita rasa 
sangat gembira ker-
ana dapat kembali ke 
sekolah tetapi ada 
beberapa berita ba-
hawa jangkitan cov-
id-19 berlaku di be-
berapa buah sekolah 
yang menyebabkan 
kita berasa risau un-
tuk ke sekolah. 

Yesus berkata ke-
pada kita dalam In-
jilnya pada hari ini, 
"Aku ini. Jangan ta-
kut!" 

Apabila adik-adik 
berasa  takut atau 
bimbang, ingatlah 
agar segera ber-
doa kepada Yesus, 
memohon perlindun-
gan dan agar pande-

mik ini segera bera-
khir. 

Pada masa yang 
sama, adik-adik juga 
harus mematuhi 
SOP, jaga kebersi-
han diri, memakai 
pelitup muka jika 
berada di luar rumah 
dan menjaga jarak 
sosial. 

Ketika takut maka 
biasanya kita men-
cari Tuhan agar 
melindungi, me-
nyelamatkan hidup 
kita. 

Auntie amat ber-
harap, adik-adik 
terus akrab dan 
memerlukan Yesus 
sepanjang masa, bu-
kan hanya ketika 
dalam ketakutan 
atau dalam kesusa-
han sahaja! 

Salam Sayang
Auntie Melly 
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SOOK: Busking selalu dikaitkan 
dengan persembahan muzik jala-
nan. Ramai artis di Malaysia lahir 
daripada busking, di mana bakat 
mereka terserlah dan dihargai.

Pada 2 Ogos lalu, para belia 
Kerasulan Belia Paroki Roh Ku-
dus Sook, telah mengendalikan 
program dalam talian yang di-
namakan, “Busking Prayer” yang 
disiarkan secara langsung mela-
lui Youtube dan Facebook. 

Siaran ini juga menampilkan 
para penari rebana dan beberapa 
segmen penggambaran yang di-
lakukan di luar gereja Roh Ku-
dus. 

Program ini diisi dengan doa-
doa, lagu-lagu pujian dan te-
mubual dengan dua orang belia 
tentang bagaimana mereka meng-
hidupi iman pada masa pande-
mik ini.  

Williani Rynn mengongsikan 
tiga perkara yang menghidup-
kan imannya dan keluarga iaitu 
berdoa Rosari bersama keluarga, 
menyertai Ibadat Sabda bersama 
keluar atau dalam kumpulan ke-
cil bersama KKD dan menonton 
Misa Kudus dalam talian.

Williani juga mengongsikan 

bahawa beliau amat merindui 
rakan-rakan sepelayanan dan 
berharap agar pada masa krisis 
kesihatan ini, iman belia tidak 
tertidur sebaliknya semakin akr-
ab dengan Yesus.

Bagi Arnoldy Albert pula, be-
liau mengakui hidupnya berubah 
secara drastik sejak PKP lalu. 
Tetapi beliau bersikap optimis 
dan sentiasa berhubung atau 
mengadakan mesyuarat dengan 
rakan-rakan sepelayanan melalui 
media sosial. 

Arnoldy juga salah seorang pe-
serta SYD-5 yang seharusnya 
diadakan pada bulan Julai lalu 
namun akur ia ditunda demi kes-
ejahteraan semua belia.

Beliau menyeru belia Paroki 
Sook agar mengambil masa ini 
bagi berdoa kepada Tuhan, agar 
penyakit Covid-19 ini segera be-
rakhir. Katanya, Covid-19 tidak 
seharusnya menjadi penghalang 
bagi belia untuk terus bersaksi. 

Di dalam segmen yang lain iaitu 
semasa Doa Permohonan, para 
belia meminta campur tangan 
Roh Kudus untuk memulihkan 
bumi dari pandemik Covid-19 dan 
kekuatan iman bagi para belia. 

KBK Roh Kudus Sook, 
berbusking dalam memuji Tuhan 

VATIKAN: Sri Paus  Fransiskus 
menyampaikan kegelisahan 
fikirannya untuk kaum muda 
di tengah-tengah pandemik 
covid-19. 

“Dari segalanya, saya paling 
memikirkan kaum muda. Santo 
Antonius Padua, yang begitu 
kuno namun moden dan cemer-
lang dalam wawasannya, dapat 
menjadi model bagi generasi 
baharu untuk diteladani, agar  
perjalanan iman anak muda  
dapat berbuah,” ujarnya.

Pernyataan Sri Paus ini ditu-
jukan kepada Generalat Ordo 
Fransiskan Koncentual (OFM 
Konv) Brother Carlos Alberto 
Trovarelli, menandai kesem-
patan peringatan 800 tahun 
pertobatan St.Antonius Padua.  
Dalam surat yang diterbitkan 

di laman resmi ofmconv.net 
pada 3 Jun, Sri Paus  Fransis-
kus mengenang bagaimana 
pemuda kelahiran 1995 di Lis-
bon, Portugal ini memutuskan 
untuk mengubah hidupnya. 
Keputusan itu diambil setelah 
mengetahui kesucian lima mar-
tir Fransiskan yang terbunuh 
kerana iman di Maroko. 

“Dalam perjalanan fizikal dan 
spiritual yang dimulai 800 ta-
hun lalu, orang kudus ini pergi 
ke Maroko untuk mengalami 
Injil di bawah jejak para martir 
Fransiskan,” tulis Bapa Suci.

Kemudian santo yang di-
juluki “lidah emas” ini men-
darat di Sicili setelah kapalnya 
karam di pantai Itali. Peristiwa 
ini digambarkan Sri Paus  juga 
sebagai keadaan yang terjadi 

pada masa ini di kalangan 
pelarian. 

Dari Sicili, orang kudus ini 
berkelana bersama Santo Fran-
siskus Asisi ke Itali dan Per-
ancis. Setelah itu ia pindah ke 
Padua di mana jenazahnya di-
makamkan. 

“Saya berharap bahawa per-
ingatan yang berharga ini dapat 
membangkitkan, khususnya 
para Fransiskan dan devosan 
St.Antonius Padua di seluruh 
dunia sebuah keinginan untuk 
mengalami kegelisahan suci 
yang sama di mana ia men-
dorong Santo itu menempuh 
jalan-jalan dunia dengan ber-
saksi melalui kata dan perbua-
tan demi kasih kepada Tuhan,” 
tulis Sri Paus . – hidupkatolik.
com

St. Antonius Padua jadi “Influencer” kaum muda
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TAKHTA SUCI: Menjelang doa 
Angelus,  2 Ogos 2020,  Sri Paus 
Fransiskus menyampaikan kateke-
sis  tentang mukjizat Yesus dalam 
penggandaan roti (Mat 14: 13-21) 
dan mendorong umat untuk men-
dapatkan kekuatan dari Ekaristi dan 
untuk menunjukkan belas kasihan 
dan kelembutan terhadap orang-
orang yang memerlukan. 

Sri Paus  mengatakan orang-
orang pergi mendengarkan Yesus di 
tempat yang sepi, kerana “kata-kata 
dan gerakan-Nya dapat memulih-
kan dan membawa harapan.” Ke-
tika matahari terbenam dan mereka 
yang hadir mulai mencari makanan, 
Yesus memberi tahu para murid-
Nya untuk memberi mereka sesuatu 
untuk dimakan. “Yesus ingin meng-
gunakan situasi ini untuk mendidik 
teman-teman-Nya, baik dulu mahu-
pun sekarang, tentang logika Tuhan,  
logika mengambil tanggung jawab 

untuk orang lain,” kata Sri Paus .
Yesus, tidak meninggalkan mu-

rid-murid-Nya sendirian ketika 
mereka mengatakan hanya ada lima 
roti dan dua ikan. Dia mengam-
bil roti itu, memecahkannya, dan 
memberikannya kepada para murid 
untuk dibahagi-bahagikan. “Den-
gan gerakan ini, Yesus mengung-
kapkan kekuatan-Nya bukan den-
gan menunjuk-nunjuk sebaliknya 
dengan amal kasih dari kemurahan 
hati yang menunjukkan kasih hebat 
Bapa kepada anak-anak-Nya yang 
lemah dan memerlukan,” kata Sri 
Paus.

Sri Paus  kemudian mengatakan, 
Yesus memahami kelemahan dan 
batasan kita.

“Yesus memelihara kita dengan 
firman-Nya dan memberikan rezeki 
berlimpah.”

Kemudian Sri Paus  mengatakan, 
penggandaan roti memiliki nada 

Ekaristi yang jelas. Unsur pent-
ingnya adalah hubungan antara ma-
kanan untuk kehidupan kekal iaitu 
roti Ekaristi dan  makanan kita se-
hari-hari, yang kita perlukan  untuk 
bertahan hidup.

Sebelum mempersembahkan diri-
Nya kepada Bapa sebagai Roti kes-
elamatan, Yesus memastikan ada 

makanan bagi mereka yang mengi-
kuti-Nya dan bersama-sama dengan 
Dia, yang tidak sempat menyiapkan 
bekal.” Ini, kata Sri Paus , menun-
jukkan bahawa tidak ada pertentan-
gan antara spiritual dan material.

Menurut Sri Paus, kasih sayang 
dan kelembutan Yesus bagi orang 
ramai itu, adalah manifestasi konk-

rit dari cinta yang peduli dengan 
keperluan orang.” Maka, Bapa 
Suci mendesak semua orang untuk 
mendekati meja Ekaristi dengan 
meneladani sikap belas kasihan 
Yesus. “Belas kasihan bukanlah 
perasaan material semata,” kata Sri 
Paus 

“Belas kasih sejati adalah men-
derita bersama, mengambil pend-
eritaan orang lain menjadi pender-
itaan kita.”

Sri Paus  juga mendorong semua 
orang untuk bertanya kepada diri 
sendiri apakah kita memiliki belas 
kasih ketika kita membaca berita 
tentang perang, kelaparan, atau pan-
demik? Apakah saya mengalami 
belas kasih untuk orang-orang itu? 
Sesungguhnya, belas kasih, lan-
jut Sri Paus, adalah “percaya akan 
cinta Bapa yang tak terbatas dan 
bererti berani berbahagi.” — media                    
Vatikan 

KOTA VATIKAN: Setelah api be-
sar mencetuskan letupan memati-
kan di Beirut, Sri Paus Fransiskus 
meminta doa dan usaha bersatu 
untuk membantu Lebanon men-
gatasi “krisis serius ini.”

“Marilah kita berdoa untuk para 
mangsa dan anggota keluarga 
mereka, dan marilah kita berdoa 
untuk Lubnan agar dengan usaha 
semua orang dalam masyarakat 
— politik dan agama – negara itu 
dapat menghadapi saat yang amat 
tragis dan menyakitkan ini dan, 
dengan bantuan pihak antara-
bangsa masyarakat, krisis serius 
ini dapat diatasi,” ujar Sri Paus 
pada 5 Ogos, pada akhir audi-
ensinya dengan umat umum. 

Pada pagi selepas letupan dah-
syat yang menggegarkan kawasan 
pelabuhan bandar itu pada 4 Ogos, 
sekurang-kurangnya 100 orang di-
laporkan mati, lebih  4,000 yang 
lain cedera, dan lebih 100 orang 
hilang. Pekerja penyelamat terus 
mencari mangsa yang masih hidup 
di bawah runtuhan.

Presiden Lubnan, Michel Aoun 
mengatakan letupan itu disebab-
kan oleh ribuan tan ammonium 
nitrat yang tersimpan di gudang 
yang terbakar.

Gelombang kejutan dari let-
upan itu meratakan struktur 
berdekatan, memecahkan cermin  
dan menggegarkan bangunan di 
seluruh kota di negara Meditera-
nia yang sudah pun hancur oleh 
coronavirus dan krisis kewangan 

terburuknya sejak perang sau-
dara 1975-1990.

Laporan terbaharu dari Pro-
gram Makanan Sedunia PBB 
mengatakan bahawa hampir 50% 
warganegara Lubnan — bersama 
dengan 63% pelarian Palestin 
dan 75% pelarian Syria di negara 
itu – bimbang para pelarian itu  
tidak akan mendapat makanan 
yang mencukupi. — media                  
Vatikan 

Belas kasihan bererti berani 
berbahagi, mengutamakan orang lain 

Uskup Agung Jepun tegaskan kembali 
bebaskan dunia dari senjata nuklear 
TOKYO: Para pemimpin ger-
eja Katolik di Jepun dan Amerika 
Syarikat  kembali menyerukan 
genjatan senjata nuklear pada 
minggu ini dalam memperingati 
75 tahun serangan bom atom pada 
akhir Perang Dunia II.

Para pemimpin gereja mengata-
kan akan sangat ideal jika Ameri-
ka Syarikat dan Jepun “benar-be-
nar berdamai satu sama lain dan 
bekerja sama untuk penghapusan 
senjata nuklear.”

“Sekiranya masih ada pemikiran 
bahawa senjata diperlukan untuk 
mencipta perdamaian, akan sukar 
untuk mengurangi jumlah senjata 

nuklear, apalagi untuk mengha-
puskan senjata nuklear,” kata 
Uskup Agung Nagasaki, Mitsuaki 
Takami dari Nagasaki. 

Berbicara dalam webinar pada 
3 Ogos,  Uskup David J. Malloy 
dari Rockford, Illinois, dan Uskup 
Agung Takami menegaskan kem-

bali seruan konferensi para uskup 
dari kedua-dua negara untuk 
menghapus senjata nuklear.

Uskup Malloy mengatakan ba-
hawa dunia harus “mencari sarana 
untuk pelucutan senjata penuh dan 
saling menguntungkan berdasar-
kan komitmen dan kepercayaan 
bersama yang perlu dipupuk dan 
diperdalam.

Bom atom menghancurkan kota 
Hiroshima pada 6 Ogos 1945 dan 
tiga hari kemudian menghancur-
kan kota Nagasaki. Pemboman 
nuklear itu telah membunuh 
110,000 – 210,000 orang. —                     
licasnews.com  

ROMA: Sri Paus Fransiskus telah 
menerbitkan video berisi intensi 
doanya untuk bulan Ogos yang 
mengajak umat berdoa bagi orang-
orang yang "bekerja dan hidup 
dari laut, di antaranya para pelaut, 
nelayan, dan keluarga mereka." 
Pesan video itu diterbitkan pada 4 
Ogos 2020.

Jaringan Doa Sedunia Sri Paus 
merupakan inisiatif Sri Paus den-
gan misi untuk berdoa dan mengh-
adapi cabaran dan rintangan yang 
dihadapi umat manusia dan misi 
Gereja yang menjadi kepedulian 
Bapa Suci, yang diungkapkan 
dalam intensi-intensi bulanannya. 

“Kehidupan pelaut atau ne-
layan dan keluarga mereka sangat 
sukar,” kata Sri Paus. “Kadang-
kadang mereka menjadi korban 
kerja paksa atau ditinggalkan di 
pelabuhan yang jauh. Mereka juga 
menghadapi masalah persaingan 
dan pencemaran laut.” Tegas Bapa 
Suci, “tanpa orang-orang di laut, 
ramai orang di dunia akan kelapa-
ran.” 

Maka, Sri Paus  mendesak kita 
“berdoa untuk semua orang yang 
bekerja dan hidup dari laut, di 
antaranya para pelaut, nelayan, 
dan keluarga mereka.”

Mengingat kesukaran yang 
mereka hadapi, terutama ketika 
krisis kesihatan ini, Sri Paus men-
dorong pekerjaan para pelaut dan 
nelayan bahawa mereka tidak 
sendirian atau dilupakan.

Beberapa Gereja Kristian dan 
kumpulan sekular merayakan 
Minggu Laut pada setiap tahun. 
Mereka mengingati dan berdoa 

untuk pelaut dan keluarga mere-
ka, dan memberi perhatian pada 
pekerjaan dan sumbangan mereka 
yang sangat diperlukan. 

 Salah satu sponsor Hari Min-
ggu Laut adalah Kerasulan Laut, 
yang memberikan pelayanan pas-
toral untuk pelaut, nelayan dan ke-
luarga mereka tanpa memandang 
kepercayaan, ras, atau budaya 
mereka.

Kerasulan Laut juga telah 
mendirikan banyak pusat ban-
tuan untuk pelaut dan asrama di 
seluruh dunia, terutama di dae-
rah pelabuhan, yang disebut Pusat 
Stella Maris. Stella Maris dalam 
bahasa Latin, Bintang Laut, salah 
satu dari banyak gelaran Perawan 
Maria. Setelah mendengar Sri 
Paus  Fransiskus mendedikasikan 
intensi doa bulan Ogos untuk para 
pelaut, Kerasulan Laut mengung-
kapkan terima kasihnya kepada 
Bapa Suci.” 

Bersamaan dengan “Video Sri 
Paus” tentang intensi doa bulan 
Ogos, Jaringan Doa Sedunia dari 
Sri Paus  itu juga mengeluarkan 
infografik tentang pelaut, dan 
mencatat bahawa lautan adalah 
salah satu tempat kerja paling 
berbahaya di planet ini. Pada ta-
hun  2011 hingga 2020, 745 pelaut 
telah meninggal dan 8,611 lainnya 
cedera. 

Di beberapa tempat, kapal men-
jadi sasaran lanun laut. Bahaya 
yang dihadapi pekerja maritim 
antara lain terbengkalai di pelabu-
han yang jauh, kerja paksa, kema-
tian, cedera, dan pencemaran  laut. 
— media Vatikan

Tanpa pelaut, ramai 
orang akan kelaparan 

Sri Paus seru usaha serius untuk 
bantu Lebanon 
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Kenali 
Santo Anda 
Sta Klara dari 

Assisi   
~11 Ogos   ~ 

Klara dilahirkan sekitar 
tahun 1193 di Assisi, 

Itali. Beliau hidup pada 
zaman St. Fransiskus dari 
Assisi .  Klara menjadi 
pendiri kepada ordo religius 
biarawati “Ordo Santa 
Klara (Klaris), OSCl”

Ketika berusia 18 tahun, 
beliau mendengar khutbah 
St. Fransiskus dan menyim-
pan hasrat tinggi untuk 
membaktikan hidupnya 
kepada Tuhan.

Pada suatu malam, Klara 
melarikan diri dari rumah 
dan mempersembahkan 
dirinya kepada Tuhan di 
sebuah kapel kecil  di 
Assisi .  St .  Fransiskus 
menggunting rambutnya 
dan memberinya sehelai 
jubah coklat untuk dipakai.

Buat sementara waktu, 
Klara tinggal bersama para 
b iarawat i  Benedikt in . 
Orang tua Klara berusaha 
membawanya pulang tetapi 
Klara enggan. Tak lama 
kemudian Agnes, adiknya 
yang berusia 15 tahun turut 
menyertainya dalam hidup 
religius. Kemudian bebera-
pa gadis lain juga mengiku-
ti jejak Klara. Akhirnya, 
terbentuklah sebuah komu-
niti religius yang kecil.

St. Klara dan para biar-
awatinya tidak mengenakan 
sepatu dan tidak pernah 

makan dag-
ing. Mereka 
tinggal di 
s e b u a h 
r u m a h 
sederhana 
dan t idak 
b e r b i c a r a 
hampir sepanjang waktu. 
Namun mereka amat baha-
gia kerana berasa dekat 
dengan Yesus.

Pada suatu ketika, sepa-
sukan tentera menyerang 
kota Assisi. Mereka meran-
cang untuk menyerang 
biara terlebih dahulu. 
Meskipun sedang sakit 
parah, St. Klara minta 
untuk dibawa ke altar dan 
menempatkan Sakramen 
Mahakudus di tempat yang 
boleh dilihat oleh tentera 
tersebut.

Kemudian Klara berlutut 
dan berdoa. Perasaan takut 
melanda  para  ten tera 
sehingga mereka lari lint-
ang pukang. St. Klara men-
jadi priorin di biaranya 
selama40 tahun. 29 tahun 
dari kehidupannya, Klara 
menderita sakit tetapi tetap 
sukacita di dalam Tuhan. 
Orang kudus ini meninggal 
dunia pada 11 Ogos 1253. 
Dalam tempoh dua tahun 
selepas kematiannya, beliau 
dinyatakan kudus oleh Paus 
Alexander IV.

BEIJING: Pasca munculnya berita 
tentang penggodam yang ada kaitann-
ya dengan Beijing dan menyerang 
Ge re j a  Ka to l i k ,  Du ta  Besa r 
Kebebasan Beragama Amerika 
Syarikat, Sam Brownback (gambar), 
mendesak pejabat Vatikan untuk tidak 
mempercayai Parti Komunis China 
(PKC) yang menurutnya telah menya-
takan perang terhadap agama.

“Saya benar-benar berharap bahawa 
Vatikan akan mempertimbangkan ini 
dan melihat apa yang mereka hadapi,” 
kata Brownback kepada Crux pada 29 
Julai.

Brownback berbicara menyusul 
laporan bahawa 'pengintip' yang ada 
kaitannya dengan kerajaan China 
telah menyusup ke jaringan komputer 
Vatikan dan Keuskupan Hong Kong, 
ini dilaporkan oleh sebuah perusahaan 
keselamatan siber AS yang melawan 
serangan maya terhadap Internet. 

“Jika saya pegawai Vatikan dan 
mengetahui siapa yang saya hadapi, 
dan bagaimana mereka berurusan 
dengan saya, saya akan berhenti 
sejenak untuk berfikir bagaimana 
mungkin saya dapat mempercayai dan 
bekerja dengan individu-individu 
yang mengintip saya?” katanya.

Beliau memberi kenyataan ini 
semasa Vatikan dan Beijing diperkira-
kan akan mengadakan perbincangan 
pada tahun ini untuk memperbaharui 
perjanjian tahun 2018 tentang pelanti-

kan uskup.
Wa w a n c a r a  C r u x  d e n g a n 

Brownback juga terjadi kerana kepri-
hatinan yang besar atas perlakuan 
buruk PKC terhadap bangsa Uighur di 
wilayah Xinjiang di mana lebih dari 
satu juta minoriti Muslim Turki dita-
han. 

“Kerajaan Amerika Syarikat telah 
mengambil tindakan paling agresif di 
antara negara bagi memperjuangkan 
hak asasi manusia di Xinjiang dan 
saya juga akan memberi tahu bahawa 
mereka tidak hanya berhenti di 
Xinjiang. Parti Komunis China akan 
mendorong penguatkuasaan undang-
undang dan sistem ini di seluruh 
dunia,” kata Brownback.

Beliau yakin bukan hanya Uyghur 
yang menjadi sasaran negara komunis 
tetapi  juga orang-orang Kristian, 
Buddha dan penganut Falun Gong. 
“Ini adalah serangan skala penuh pada 
semua agama,” katanya.

Brownback, yang menjadi Katolik 

pada tahun 2002, juga mengecam 
Beijing atas pelaksanaan undang-
undang keamanan yang amat ketat di 
Hong Kong.

Rejim China telah menandatangani 
perjanjian antarabangsa yang mengi-
kat secara hukum dengan Inggeris 
yang mengamanatkan “satu negara, 
dua sistem tetapi, Kerajaan China – 
Parti Komunis – melanggar perkara 
ini secara langsung,” katanya.

Sepanjang wawancara dengan 
Crux, Brownback berulang kali men-
gatakan bahawa ketidaksetujuannya 
itu ditujukan pada penguasa komunis 
China, bukan rakyat China. “Saya 
suka orang-orang  China tetapi bukan 
Parti Komunis yang cuba memansuh-
kan iman. Memisahkan iman dalam 
sistem negara bukanlah sesuatu yang 
baharu bagi komunisme, ” katanya.

Brownback,  duta besar AS untuk 
Kebebasan Beragama Antarabangsa 
pada tahun 2017 – baru-baru ini men-
dapat amaran dari PKC kerana meng-
kritik pelanggaran hak asasi manusia 
oleh rejim. 

PKC juga memberi amaran kepada 
pegawai-pegawai tertentu misalnya 
Ted Cruz, Marco Rubio dan Chris 
Smith yang kritis terhadap rejim serta 
pejuang hak asasi manusia.  Amaran 
itu adalah sebagai ‘balasan’ selepas 
Washington menghukum empat orang 
pegawai dari China. —  media 
Vatikan

Duta Besar Kebebasan 
Beragama desak Vatikan 
waspada dengan China 

Kunjungan mendadak Sri Paus 
ke Basilika Maria Maggiore 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus mel-
akukan kunjungan mengejut ke Basi-
lika Maria Maggiore, pada 5 Ogos 
2020. Di gereja itu, Bapa Suci berdoa 
beberapa ketika di Kapel Borghese, di 
hadapan gambar Bonda Maria, Salus 
Populi Romani (Penyelamat Orang-
orang Roma). 

Gereja universal merayakan hari itu 
sebagai Pesta Pemberkatan Basilika 
Santa Perawan Maria di Roma. Dalam 
Ritus Romawi  pesta itu dirayakan se-
cara liturgis sebagai pilihan atau op-
sional. Asal-usul Basilika itu diselimuti 
legenda.

Menurut tradisi, pada malam 4-5 
Ogos, Santa Perawan Maria telah me-
nampakkan diri kepada Sri Paus  Libe-
rius, dan kepada seorang migran Roma-
wi bernama John, dan meminta mereka 
membangun sebuah gereja di tempat 
yang akan ditunjukkan kepada mereka.

Pada awal bulan Ogos di Roma bi-
asanya cuaca panas dan lembap. Tetapi 
pada pagi 5 Ogos 358, orang-orang 
Roma melihat pemandangan yang luar 
biasa apabila salji meliputi  bahagian 
atas Bukit Esquilino, yang menunjuk-
kan tempat di mana gereja itu harus 
dibina. 

Selama berabad-abad, Gereja di 
Roma merayakan Pesta Pemberkatan 
Basilika Santa Maria Pada tahun ini, 

Misa Pontifikal dirayakan pada 5 Ogos, 
oleh Kardinal Stanislaw Ryko, Imam 
Agung Basilika itu. 

Semasa Magnificat dinyanyikan, 
kelopak-kelopak bunga sekali lagi 
jatuh dari langit-langit. Perayaan liturgi 
diakhiri oleh Uskup Agung Francesco.

Basilika Santa Maria Maggiore salah 
satu dari empat "Basilika Sri Sri Paus 
" (tiga yang lain: Basilika Agung San-
to Lateran, Basilika Santo Petrus, dan 
Basilika Santo Luar Tembok). Dari 
keempatnya, hanya Basilika Santa Ma-
ria Maggiore yang satu-satunya mem-
pertahankan struktur paleo-Kristiann-
ya. 

Menara loceng basilika itu adalah 

yang tertinggi Roma, 75 meter. Menara 
itu berisi lima loceng, salah satunya 
“La Sperduta” atau “yang hilang”, yang 
berdentang setiap pukul 9.00 malam 
untuk memanggil umat beriman untuk 
berdoa.

Basilika Santa Maria Maggiore dihi-
asi lukisan-lukisan dinding yang indah 
yang menunjukkan kehidupan Santa 
Perawan Maria, dan terkenal kerana 
serangkaian mosaik yang mengingat-
kan peristiwa sejarah keselamatan: ke-
hidupan Abraham, Yaakub, Musa, dan 
Yosua, serta masa bayi Kristus. Menu-
rut legenda, gambar Salus Populi Rom-
ani dilukis oleh Santo Lukas Penginjil. 
— media Vatikan 

TAKHTA SUCI: Pada 3 
Ogos lalu, akhbar Vatikan 
menyatakan bahawa Sri Paus 
Emeritus Benediktus XVI 
kurang sihat tetapi tidak se-
rius. 

Menurut setiausaha perib-
adi Benediktus XVI iaitu 
Uskup Agung George Gan-
swein, Benediktus XVI tidak 
sihat selepas berkunjung ke 
Jerman tetapi bukanlah se-
rius, namun perlu diingatkan, 
Benediktus XVI seorang 
yang berusia 93 tahun dan 
sedang mengalami fasa pe-
nuaan akut. 

Uskup Agung George 
mengemukakan pernyataan 
itu sebagai menjawab su-
rat khabar Jerman, Passauer 
Neue Presse (PNP) yang 
mengutip kata-kata dari pe-
nulis biografi Benedict Peter 
Seewald bahawa Sri Paus 
Emeritus  Benediktus XVI 
sakit kerana infeksi bakteria 
dan dikatakan keadaannya 
"sangat rapuh."

Uskup Agung George 
mengatakan kepada PNP 
bahawa Benediktus "sangat 
lemah" sejak kembali dari 
mengunjungi abangnya yang 

sakit, Msgr Georg Ratzinger, 
di Bavaria pada bulan Jun 
lalu. 

Georg Ratzinger men-
inggal dunia pada 1 Julai. 
Meskipun kurang sihat, Ben-
ediktus optimis dan menya-
takan dia akan menulis lagi 
jika kekuatannya kembali. 
PNP juga melaporkan pada 3 
Ogos lalu bahawa Benedik-
tus telah memilih untuk di-
makamkan di bekas makam 
Santo YohanesPaulus II di 
ruang bawah tanah Basilika 
Santo Petrus. 

Benediktus XVI mengun-
durkan diri dari kepausan 
pada tahun 2013, dengan 
menyebut usia lanjut dan 
kekuatan yang menurun 
yang membuatnya sukar  
melaksanakan pelayanannya. 
Beliau merupakan Sri Paus 
pertama yang mengundurkan 
diri dalam hampir 600 tahun. 
— media Vatikan

Sri Paus Emeritus Benediktus 
kurang sihat tetapi tidak 
membimbangkan
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Kita  berdoa untuk mereka yang 

bekerjaan hidup di lautan, seperti para 
kelasi,  nelayan dan keluarga mereka. 

Ogos 9, 2020 

Covid-19, CMI Bukit Padang 
tangguh Misa sehingga 18 Ogos

BUKIT PADANG: Seorang 
umat paroki yang telah meng-
hadiri Misa di Gereja Mary 
Immculate di Jalan Bukit 
Padang pada 19 dan 26 Julai 
telah disahkan positif Cov-
id-19. Hasil siasatan itu disah-
kan pada pagi 4 Ogos. Paderi 
Paroki, Father Paul Lo yang 
dimaklumkan oleh Kemente-
rian Kesihatan mengenai hal 
itu, dengan segera mengeluar-
kan arahan pastoral untuk me-
nangguhkan Misa sehingga 
18 Ogos. 

Namun, pihak berkuasa 
tidak mengarahkan gereja 
itu ditutup kerana CMI telah 
mematuhi protokol pembu-
kaan semua Gereja dengan 
SOP, termasuk penjarakan so-
sial dan mengenakan pelitup 
muka. Dalam hal ini, Fr Lo 
memberitahu akan keputusan 
Gereja bagi menangguhkan 
Misa adalah langkah terbaik 
demi keselamatan semua 

umat dan paderi. 
Dalam membantu pihak 

berwajib menjejak mereka 
yang ada berhampiran dengan 
umat yang dijangkiti, CMI tel-
ah menyerahkan senarai nama 
250 umat yang datang pada 
dua hari Minggu tersebut. 
Sementara itu, lebih 40 orang 
barisan hadapan dihubungi 
oleh pihak berwajib bagi 
langkah-langkah pemeriksaan 
kesihatan. 

Kebimbangan telah disu-
arakan oleh umat paroki yang 
telah menghadiri dua Misa 
yang disertai oleh pesakit 
Covid-19 tersebut. “Sesiapa 
yang menghadiri Misa pada 
19 dan 26 Julai, diminta untuk 
tidak menghadiri Misa di ger-
eja lain sekurang-kurangnya 
dua minggu ini. Mereka harus 
tinggal di rumah untuk kuar-
antin,” ujar seorang pastor 
dari Gereja berdekatan. 

Uskup Agung John Wong 

juga berpesan kepada umat 
paroki CMI dalam suratnya 
bertarikh 5 Ogos agar “berada 
di rumah dan mengikuti Misa 
Kudus dalam talian” sepan-
jang dua minggu ini sebagai 
tanda keprihatinan dengan 
sesama. 

Meskipun pembukaan se-
mula gereja berhadapan den-
gan risiko sebegini, umat 
boleh mendapat inspirasi dan 
penghiburan daripada Sri 
Paus Fransiskus yang men-
gatakan, “perintah berkurung 
dan perintah kawalan pergera-
kan memang menggelisahkan 
tetapi ia memberi peluang 
kepada umat untuk kembali 
kepada kesatuan keluarga, 
berada dalam dakapan Tuhan 
dalam Sakramen-sakramen, 
menyertai liturgi Hari Min-
ggu dan meneruskan apa yang 
biasa dilakukan di Gereja iaitu 
dengan membaca, menghayati 
dan melakukan Firman-Nya.” 

Umat Katolik adalah ‘barisan hadapan’ 
dalam menangani coronavirus

KUCHING: Bermula 31 Julai lalu, Misa di 
semua gereja Katolik di Kuching, Kota Sen-
toasa, Kota Samarahan dan Kota Padawan 
telah ditangguhkan sehingga pemberitahuan 
diberi kelak. 

Uskup Agung Kuching, Simon Poh 
mengatakan keputusan itu diambil selepas 
berbincang dengan paderi paroki. Ini hanya 
melibatkan gereja di kawasan Zon Merah. 
Gereja yang berada di Zon Kuning dan Hi-
jau akan meneruskan Misa umum. 

Prelatus itu mengatakan langkah ini di-
ambil sebagai sumbangan Gereja Katolik 
untuk membendung penularan Covid-19. 
Pihak berkuasa negeri tidak mempunyai 
masalah dengan SOP yang dilaksanakan 
oleh Gereja sejak dibuka semula pada bulan 
Jun dan Julai. 

Keputusan menangguhkan Misa di ka-
wasan Zon Merah juga adalah sebagai men-
gurangkan beban dan melancarkan proses 
penjejakan kontak di kawasan Zon Merah. 

Dalam surat pastoralnya, Uskup Agung 
Simon Poh menegaskan, “Kita adalah ‘ba-
risan hadapan’ di dalam masyarakat kita. 
Saya merayu kepada semua Katolik agar 
menghidupi tanggungjawab Kristian dan 
sosial kita dengan mengenakan pelitup 

muka sebagai tanda menghormati sesama, 
mengamalkan penjarakan sosial, selalu 
mencuci tangan, membawa sendiri pencuci 
tangan, bertoleransi dengan orang lain serta 
berdoa bagi satu dengan yang lain. 

Uskup Agung Simon juga amat berharap 

agar Gereja akan dapat memulakan semula 
Misa sebelum Hari Raya Pengangkatan San-
ta Perawan Maria ke Syurga pada 15 Ogos 
ini. Sementara itu, beberapa gereja Anglikan 
di Sarawak juga telah menangguhkan ibadat 
kebaktian mereka kerana peningkatan jum-
lah kes Covid-19 di Kuching dan Samara-
han. Paroki-paroki Anglikan yang ditutup 
ialah Katedral St Thomas, gereja-gereja di 
Kenyalang, Samarahan, Batu Kawa, Tabuan 
Jaya, Tabuan Dayak, Stampin, Sion Kandis, 
Sungai Maong, Taman Malihah, Matang, 
Quop, Taee, Bengoh, Bunuk, Padawan, 
Lundu dan daerah Mision Bau. 

Gereja Anglikan akan dibuka semula 
bergantung nasihat daripada Komiti Pengu-
rusan Bencana Sarawak. Uskup Anglikan 
Sarawak dan Brunei, Datuk Danal Jute 
mengatakan beliau lebih yakin mengumum-
kan gereja dibuka semula apabila kes coro-
navirus ini sudah terkawal. – Sumber dari 
Today’s Catholic/The New Sarawak 

KOTA KINABALU: Penularan Covid-19 
menyaksikan banyak agensi seperti per-
hotelan, pelancongan, perniagaan, perkh-
idmatan taska dan pusat asuhan serta 
perkhidmatan lain terpaksa menghenti-
kan operasi mereka. Ini bermakna ribuan 
atau mungkin puluhan ribu pekerja hilang 
punca pendapatan, malah ada yang men-
congak nasib mereka yang bagaikan telur 
di hujung tanduk. COVID-19 yang datang 
membadai dunia tanpa belas kasihan mem-
berikan impak yang begitu besar dan men-
gubah seluruh kehidupan manusia sejagat.

Golongan muda atau belia adalah mere-
ka yang paling banyak terjejas dengan ke-
hilangan pekerjaan yang disebabkan oleh 
penyebaran pandemik ini. Sebanyak 46.6 
peratus daripada 168,182 responden yang 
menyertai ‘kajian khas kesan coronavirus 
(COVID-19) terhadap ekonomi dan in-
dividu’ mengakui kehilangan pekerjaan 
kesan daripada wabak berkenaan (www.
dosm.gov.my).

Namun bagi sesetengah belia, mereka 
melihat situasi yang berlaku semasa PKP 
dilaksanakan ini dengan positif. Walaupun 
pada awalnya, memang susah dan sangat 
membimbangkan, namun semangat un-
tuk mahu memperbaiki keadaan dan tidak 
mahu bergantung kepada bantuan mem-
buatkan mereka berani untuk mengubah 
keadaan.  Semangat ini dikongsikan oleh 
beberapa belia Katolik khususnya  untuk 
para belia yang ada di luar sana.  

Loraine Lojuki, 29, Kg Pogunon Penam-
pang, misalnya mempunyai bakat dalam 
membuat kek. Loraine yang kehilangan 
pendapatan sampingan akibat PKP tidak 
berputus asa. Beliau membelakangkan rasa 
takut dan malu, akhirnya selepas dua bulan, 
Loraine dapat melihat hasil kerja kerasnya.

Mary Ivanca Michael, 28, menjana pen-

dapatan dengan berniaga atas talian. Mary  
membuat kerepek  berasaskan kulit popiah 
dengan pelbagai perisa. 

“Walaupun usaha ini kecil sahaja namun 
banyak membantu saya dalam menjana 
pendapatan sampingan. Kepada para be-
lia, Yakinlah pada diri sendiri, kalau orang 
lain boleh buat, kenapa saya tidak? Tuhan 
sudah membuka jalan, kita yang kena bi-
jak untuk mengambil peluang itu,” pesan 
Mary. 

“Kehilangan punca pendapatan dan te-
kanan yang saya hadapi memaksa saya un-
tuk benar-benar berfikir cara untuk mencari 
jalan keluar dari permasalahan ini,” kata 
Maria Merry Magdalena Petrus, 26, dari 
Keuskupan Sandakan. 

“Suatu pagi saya rasa seperti mahu 
mencuba belajar membuat cookies dan 
chocojar untuk tujuan dijual. Saya sangat 
bersyukur kerana cookies dan chocojar 
yang saya hasilkan sendiri menarik mi-
nat kawan-kawan dan saudara mara serta 
orang luar. Mereka juga membantu saya 
untuk mempromosikan kepada kawan-
kawan mereka. 

Penghasilan daripada jualan ini mem-
bantu saya untuk menjana kewangan dan 
dapat membantu keluarga. Walaupun tidak 
banyak tetapi sekurang-kurangnya usaha 
yang saya buat telah membuahkan hasil!” 
kata Maria. 

Ujar Maria lagi, “Kepada para belia 
di luar sana, terutama mereka yang turut 
mengalami impak daripada penyebaran 
virus COVID-19, jangan takut dan malu 
untuk mencuba, gunakan karunia-karunia 
yang telah Tuhan berikan kepada kita un-
tuk berkarya. Percayalah bahawa bila kita 
mendapat sesuatu daripada hasil usaha kita 
sendiri, itulah kegembiraan yang paling 
bermakna.” — CS

Bagi belia optimis, pandemik, 
bukan masa untuk berputus asa 


