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Kerana itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan 
aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembah-
kan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang 
kudus dan yang berkenan kepada Tuhan: itu adalah 
ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa 
dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan 
budimu ...                                                     Roma 12:1-2

VATIKAN: Pandemik telah 
memburukkan lagi ketidak-
samaan yang sudah sedia wu-

jud di kalangan rakyat dan negara. 
Ia adalah hasil dari “penyakit sosial”, 
“pertumbuhan ekonomi yang tidak 
adil” yang mana hanya “segelintir” 
orang “memiliki lebih banyak dari-
pada umat manusia yang lain”.

“Ketidakadilan yang menarik perhatian ra-
mai” merupakan topik utama katekesis dalam 
siri audiensi Sri Paus Fransiskus - masih diada-
kan di Perpustakaan – dengan tema: Menyem-
buhkan dunia” dan pada minggu itu secara khu-
sus membicarakan, "Tujuan kebaikan universal 
dan kebajikan harapan”.

Sri Paus mengatakan dunia tidak boleh berpe-
luk tubuh  dan menonton saja, sementara dunia 
didominasi oleh buah dari pertumbuhan ekono-
mi yang tidak setara yang mengabaikan nilai-
nilai fundamental kemanusiaan.

Katanya, sebahagian orang dapat bekerja dari 
rumah, tetapi bagi yang lain, ia adalah sesuatu 
yang mustahil.

“Manakala sebahagian kanak-kanak masih 
dapat meneruskan pendidikan akademik mereka 
tetapi ada sebilangan besar kanak-kanak lain 
yang terputus secara tiba-tiba,” kata Sri Paus. 

Uskup Roma itu mengatakan bahawa “ketika 
obsesi untuk memiliki dan mendominasi sehing-
ga jutaan orang tidak memiliki barang-barang 
utama … kita tidak dapat berdiri dan menonton.”

Prelatus itu menggambarkan bahawa ketidak-
setaraan ekonomi dan teknologi membawa 
sengsara dan sedemikian rupa  merobek kitaran 
sosial, dan “ketergantungan pada kemajuan ma-
terial yang tidak terbatas mengancam rumah kita 
bersama.”

Sri Paus Fransiskus mengatakan ekonomi du-

nia sedang “sakit” kerana hanya sedikit orang 
yang memegang kendali atas sebahagian besar 
kekayaan dunia.

“Saya mengulangi ini agar membuat kita 
berfikir, bahawa hanya sejumlah orang kaya, 
sekumpulan kecil, memiliki lebih dari seluruh 
umat manusia lainnya,” katanya.

Bapa Suci mendesak keluarga manusia untuk 
bekerja sebagai satu komuniti dan memerangi 
ketidaksetaraan ekonomi yang menyusahkan ini.

“Kita harus bertindak bersama-sama, dengan 
harapan menghasilkan sesuatu yang berbeza dan 
lebih baik. Harapan Kristian, yang berakar pada 
Tuhan, adalah tempat kita berlabuh, ”kata Sangti 
Papa.

Fransiskus mengatakan ketidaksetaraan 
ekonomi global pada masa ini berkaitan den-

gan kerosakan lingkungan, seraya mengatakan 
planet ini akan melampaui kapasitinya “dengan 
kesan  yang serius dan tidak dapat dihindari.”

Sri Paus Fransiskus mengatakan ketidakseta-
raan sosial dan degradasi lingkungan “berjalan 
bersama dan memiliki akar yang sama.”

Beliau mengingatkan umat beriman bahawa 
Tuhan memanggil keluarga manusia untuk men-
guasai bumi dengan “mengolah dan menjaganya 
seperti taman, taman milik semua orang.”

Sri Paus mengatakan ‘mengolah’ bererti ber-
cucuk tanam, membajak atau bekerja, manakala 
‘memelihara’ bererti merawat, melindungi, men-
gawasi dan melestarikan.”

Bapa Suci memperingatkan untuk tidak me-
nafsirkan ‘menguasai’ sebagai alasan untuk men-
yalahgunakan sumber daya bumi yang terbatas.

“Ada hubungan timbal balik antara diri kita 
dan alam,” katanya. “Kita menerima dari alam 
dan kita memberikan kembali sebagai balasan-
nya,” jelas Sri Paus.  

Sri Paus mengingatkan umat beriman bahawa 
pemegang atau pengelola sebuah properti me-
miliki “tugas untuk membuatnya menghasilkan 
buah dan memberikan manfaat kepada orang 
lain.”

“Untuk memastikan bahawa apa yang kita 
miliki memberi nilai bagi masyarakat, pihak ber-
wajib politik memiliki hak dan kewajiban untuk 
mengatur penggunaan yang sah dari hak milik 
demi kebaikan bersama,” katanya.

Sangti Papa Fransiskus menambah bahawa 
tidak mengutamakan milik peribadi demi tujuan 
universal “adalah aturan emas perilaku sosial dan 
prinsip pertama dari seluruh etika dan sosial.”

Sri Paus mengatakan bahawa “jika kita men-
empatkan apa yang kita miliki sedemikian rupa 
sehingga tidak ada sesiapa yang dilupakan 
atau kekurangan, maka kita benar-benar akan 
menginspirasi harapan untuk meregenerasi du-
nia yang lebih sihat dan setara!" — AsiaNews/
Licasnews.com 

KUALA LUMPUR: Yang 
Utama, Kardinal Anthony Sot-
er Fernandez telah didiagnosis 
menghidap barah carcicoma 
lidah oleh para doktornya pada 
tahun lalu. 

Yang Utama Soter telah me-
nerima rawatan dengan imu-
noterapi dan radioterapi. Kini 
beliau sedang menerima rawa-
tan paliatif di hospital. Menurut 
notis dari Pejabat Komunikasi 
dan Hubungan Media Keusku-
pan Agung Kuala Lumpur pada 
26 Ogos, prelatus itu dalam 
keadaan lemah tetapi stabil. 

Meskipun pelawat hanya 
dibenarkan di kalangan ahli 
keluarga sahaja, Yang Utama 
amat bersyukur menerima in-
gatan dan doa-doa daripada 
umat.  

Ucapan dan ingatan terha-
dap Yang Utama boleh dihan-
tar melalui cardinal.archkl dan 
akan disampaikan kepada beli-
au. Marilah kita bersama-sama 
berdoa untuk Yang Utama Kar-
dinal Soter. 

Ketidaksetaraan sosial, 
ketidakadilan yang 
‘berteriak ke syurga’ 

Doa untuk 
Kardinal 

Soter 

Pesan sempena Hari Kemerdekaan ke-63 dan Hari Malaysia ke-57 
KUALA LUMPUR:  'Malaysia Prihatin' 
(Malaysia Cares), tema Hari Kemerdekaan 
ke-63 dan Hari Malaysia ke57 mencermin-
kan semangat patriotisme, perpaduan dan 
cinta akan negara yang jelas terbukti dalam 
usaha negara memerangi COVID-19, kata 
Uskup Agung Kuala Lumpur, Yang Amat 
Mulia Uskup Agung Julian Leow. 

Dalam surat pastoralnya sempena per-
ayaan berganda ini, prelatus itu mengatakan 

bahawa pada tahun ini, ramai orang akan 
memperingatinya sebagai tahun di mana kita 
semua harus melakukan perubahan radikal. 

Dengan  begitu banyak rencana kita ter-
paksa dibatalkan, jadual kita dikosongkan, 
rakan dan ahli keluarga menjauhi kita, me-
nyesuaikan diri dengan norma-norma ke-
hidupan baru, adalah wajar bagi kita untuk 
bertanya, di mana Tuhan dalam situasi se-
mua ini? 

Namun prelatus itu mengajak umat beri-
man agar yakin kepada Tuhan kerana Dia 
tetap bersama kita. Walaupun kehidupan 
kita mungkin seperti dilucutkan dari rutin 
normal,  dan begitu banyak yang menderita 
akibat pandemik ini, Tuhan tidak meninggal-
kan kita. 

Prelatus itu juga mengingatkan bahawa ta-
hun ini juga menandakan ulang tahun ke-50 
Rukun Negara kita — rangka tindakan untuk 

perpaduan nasional. 
Katanya, Rukun Negara pada dasarnya 

bertujuan untuk mencapai dan memupuk 
perpaduan yang lebih baik di kalangan raky-
at Malaysia dari semua lapisan masyarakat; 
memelihara cara hidup demokratik.

l Ikuti pesan penuh Hari Kemerdekaan 
dan Hari Malaysia Uskup Agung Julian di 
mukasurat BM 6. 

Bapa Suci mendesak keluarga manusia un-
tuk bekerja sebagai satu komuniti dan mem-
erangi ketidaksetaraan ekonomi yang meny-
usahkan ini. Gambar: Licasnews.com 
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Keberanian bersuara untuk 
menentang ketidakadilan

Keberanian bukanlah salah 
satu s is i  kuat  saya, 
sekurang-kurangnya bukan 

satu keberanian.
Kitab Suci menyatakan kepada 

kita bahawa semasa Yohanes 
Pembaptis membesar dia menjadi 
kuat dalam roh. Tetapi cara saya 
membesar adalah berbesar. Tidak 
seperti Yohanes Pembaptis, ketika 
saya membesar, saya menjadi ten-
ang dalam roh. Ini ada sebabnya. 
Saya dilahirkan dengan apa yang 
digambarkan oleh Ruth Burrows 
sebagai "kepekaan yang terseksa”, 
keperibadian yang terlalu sensitif, 
dan tidak pernah dapat berani 
menghadapi kesukaran. Ini adalah 
sesuatu yang tidak akan dilakukan 
oleh para nabi.

Semasa anda kecil di taman per-
mainan, adalah lebih baik jika anda 
mempunyai kekuatan fizikal yang 
kental untuk menghadapi situasi 
mencabar yang tidak adil dan anda 
juga perlu biasa membiarkan 
perkara-perkara yang berlalu agar 
tidak terluka. Anda juga seharus-
nya mengembangkan kemahiran 
tajam untuk menghindari konfron-
tasi dan mengembangkan seni 
untuk berdamai. 

Juga, apabila anda tidak berbakat 
dengan kekuatan fizikal yang ung-
gul dan situasi yang mencabar 
muncul di taman permainan, anda 
lebih baik  cepat belajar menjauh 
konfrontasi. Di taman permainan, 
anak domba lebih tahu situasi 
mana yang baik untuknya sama 
ada berbaring dengan singa atau 

menghadapi singa, tanpa mengira 
penglihatan eskatologi nabi Yesaya.

Dan itu tidak semua buruk. 
Membesar seperti saya, tidaklah 
membuatkan peribadi saya kental 
atau mempunyai keberanian men-
tah untuk menjadi seorang nabi, 
tetapi ia memberi saya mengenal 
diri saya sendiri, iaitu amat peka di 
mana ia adalah empati sejati 
(walaupun yang terburuk kerana 
saya mengelakkan situasi konflik). 
Walau apa pun, ini tidak memberi 
saya sifat-sifat yang memberi 
keberanian kenabian. 

Biasanya, saya tidak mahu 
menyusahkan orang. Saya tidak 
suka menghadapi konfrontasi dan 
menginginkan kedamaian dengan 
kos apa pun, meskipun saya mem-
punyai tahap kesabaran tertentu 
atau telah menetapkan sehingga 
tahap mana saya boleh bersabar. 
Tetapi saya bukan Yohanes 
Pembaptis dan saya memerlukan 
bertahun-tahun untuk mempelaja-
rinya, mengakuinya, dan memaha-
mi mengapa — dan juga untuk 
memahami bahawa perangai dan 
sejarah saya hanyalah penjelasan 
dan bukan alasan untuk pengecut 
saya pada masa-masa.

Pada akhirnya, sifat kebaikan 
keberanian bukan bergantung pada 
kelahiran, perangai, atau kecekalan 
mental, walaupun ini dapat mem-
bantu. Keberanian adalah anugerah 
dari Roh Kudus dan itulah sebab-
nya perangai dan latar belakang 
seseorang hanya dapat berfungsi 
sebagai penjelasan dan bukan seb-

agai alasan kurangnya keberanian.
Saya mengetengahkannya kera-

na keadaan kita hari ini menuntut 
keberanian dari kita, keberanian 
untuk bernubuat. Kita sangat 
memerlukan para nabi hari ini, 
tetapi bilangan mereka amat 
kurang dan terlalu banyak daripada 
kita yang tidak begitu bersemangat 
untuk menjadi sukarelawan bagi 
memikul tugas tersebut. Kenapa 
tidak?

Terbitan majalah Commonweal 
baru-baru ini memaparkan artikel 
oleh Bryan Massingale, suara ken-
abian yang kuat mengenai isu 
p e r k a u m a n .  M a s s i n g a l e 
menyatakan bahawa alasan kita 
melihat begitu sedikit kemajuan 
nyata dalam menangani ketidaka-
dilan kaum adalah kerana keti-
adaan suara kenabian di mana 
suara-suara itu sangat diperlukan. 
Dalam hal ini, di antara ramai 
orang kulit putih yang baik yang 

melihat ketidakadilan perkauman, 
bersimpati dengan mereka yang 
menderita, tetapi tidak berbuat apa-
apa mengenainya. Massingale, 
yang juga memberi kuliah secara 
meluas di seluruh negara, berkong-
si bagaimana orang berulang kali 
dalam kuliahnya dan di kelasnya 
bertanya kepadanya soalan ini : 
Bagaimana saya mengatasinya 
tanpa membuat orang kecewa? 
Soa lan  in i  dengan  t epa t 
menyatakan keraguan yang kita 
alami, dan saya percaya, ia juga 
membawa kita mengenal isu dan 
cabaran. 

Seperti yang dikatakan oleh 
Shakespeare, "Ah, ada sampah!" 
Bagi saya, soalan ini menyentuh 
saraf moral yang sensit if . 
Seandainya saya berada di salah 
satu kelasnya, saya pasti akan men-
jadi salah satu dari mereka yang 
mengajukan soalan itu: tetapi 
bagaimana saya menyentuh 
perkauman tanpa menyentuh sensi-
tiviti orang lain? 

Inilah masalah saya: Saya mahu 
bercakap secara bernubuat, tetapi 
saya tidak mahu menyusahkan 
orang lain; Saya ingin mencabar 
keistimewaan putih yang sangat 
kita perlukan, tetapi saya tidak 
mahu mengasingkan orang-orang 
yang baik hati dan baik hati yang 
menyokong sekolah kami; Saya 
ingin bersuara dengan lebih tegas 
terhadap ketidakadilan dalam pen-
ulisan saya, tetapi saya tidak mahu 
akibatnya, ada banyak akhbar 
menggugurkan ruangan saya; Saya 

ingin berani dan berdepan dengan 
orang lain, tetapi tidak mahu hidup 
dengan kebencian yang timbul; dan 
saya ingin secara terbuka mena-
makan ketidakadilan dan nama, 
tetapi tidak mahu melepaskan diri 
dari orang-orang itu. Jadi ini mem-
buat saya masih berdoa untuk 
keberanian yang diperlukan untuk 
nubuat. 

Beberapa tahun yang lalu, 
seorang profesor pelawat berada di 
sekolah kami, seorang lelaki Afro-
Amerika, telah berkongsi dengan 
fakulti kami beberapa ketidakadi-
lan harian yang dia alami hanya 
kerana warna kulitnya. 

Pada suatu ketika saya bertanya 
kepadanya: "Sekiranya saya, seb-
agai orang kulit putih, datang kepa-
da anda, seperti Nikodemus datang 
kepada Yesus pada waktu malam 
dan bertanya kepada anda apa yang 
harus saya lakukan, apa yang akan 
anda katakan kepada saya?" 

Jawapannya: Yesus tidak mem-
biarkan Nikodemus pergi dengan 
begitu sahaja hanya kerana 
Niukodemus mengakui ketakutan-
nya. Nikodemus harus melakukan 
tindakan umum untuk membawa 
imannya menjadi terang, dia harus 
menuntut jenazah Yesus. Oleh itu, 
cabarannya kepada saya: anda 
perlu melakukan tindakan awam.

Dia betul; tetapi saya masih ber-
doa agar berani seperti nabi untuk 
melakukannya. Dan bukankah kita 
semua juga perlu berdoa sedemiki-
an?  — Hakcipta Terpelihara @ 
Fr Ron Rolheiser 1999-2020 

Meskipun ada orang yang 
tidak pernah puas den-
gan apa yang telah di-

capainya, namun ada pula yang 
berasa tidak mampu menghadapi 
hidup. Dan apabila tidak mampu 
menghadapi hidup, bagi yang 
tidak beriman teguh, amat mudah 
memikirkan untuk menamatkan 
sahaja hidup yang dianugerahkan 
oleh Tuhan! 

Nabi Yeremia adalah salah se-
orang di antara mereka yang be-
rasa tidak mampu menghadapi 
hidup. Dia dikuasai sepenuhnya 
oleh Tuhan tetapi tidak mampu 
menghadapi masyarakat di seki-
tarnya, meskipun ada api yang 
menyala di dalam hatinya untuk 
mewartakan sabda Tuhan. 

Yesus juga mengalami godaan 
untuk menghindari kesukaran  
tetapi Dia tidak membiarkan diri-
Nya di kuasai oleh pertimbangan-
pertimbangan insani, sebab pang-
gilan-Nya adalah melaksanakan 
kehendak Tuhan. 

Pada hari ini, kita diundang 
ke perjamuan ini, untuk mengi-
kuti Kristus, mengingkari diri dan 
mengangkat salib kita masing-
masing. Maka kita akan dikua-
sai oleh kegilaan salib dan akan 
mewartakan bukan kata-kata 

kita,melainkan sabda Yesus. 
Dalam pembacaan pertama, 

“Kerana sabda Tuhan aku dis-
ingkir dan diejek” (Yer 20 :7-9), 
dalam pengakuannya ini Nabi Ye-
remia yang berhati kecil dan ke-
takutan, mengungkapkan adanya 
kebakaran dalam hatinya. Keba-
karan itu disebabkan oleh sabda 
Tuhan yang akan menjadikan dia 
nabi malapetaka. 

Dia tidak mungkin dapat meng-
hindarkan diri lagipun sedar ba-
hawa Tuhan lebih kuat. Namun 
nubuat-nubuat tentang malape-
taka itu belum berlaku sehingga 
Yeremia menjadi tertawaan, ce-
muhan dan ejekan semua orang. 

Yeremia terus mengeluh dan 
berdoa. Mungkin keluhan Yer-
emia seperti yang digambarkan 
oleh penulis Mazmur, “Hatiku 
haus dan rindu akan Dikau ya Tu-
han ku. Ya Tuhan, Tuhan ku, aku 
mencari Engkau. Hati ku haus dan 
rindu akan Dikau, seperti tanah 
kering dan tandus merindukan air. 

Demikian aku ingin me-
mandang Engkau di tempat 
kediaman Mu untuk merasa-
kan kekuatan dan kemuliaan 
Mu.Sebab kasih setia lebih baik 
daripada hidup, bibir ku memeg-
ahkan Dikau. 

Aku akan memuji Engkau 
seumur hidup ku,menadahkan 
tangan kepada Mu. Hati ku Kau 
kenyangkan dengan santapan 
lazat,mulut ku memuji Engkau 
sambil bersyukur. 

Sebab Engkau yang menolong 
aku,di bawah naungan sayap Mu 
aku bersorak. Jiwa ku melekat 
pada mu,tangan kanan Mu meno-
pang aku. 

Dalam pembacaan kedua, Sto 
Paulus dalam Roma 12:1-2 meng-
ingatkan kita bahawa “Persem-
bahkanlah diri mu sebagai korban 
yang hidup.” 

Ini bukan bermakna kita mem-
bunuh diri kita untuk menjadi 
korban sembelihan. Tidak! Rasul 
Paulus sebenarnya mengajak kita 
untuk menyerahkan hidup kita 
kepada Tuhan sebagai persemba-
han untuk-Nya. 

Bersyukur dan berterima kasih 
kepada Tuhan kerana hidup kita 
telah ditebus melalui penderitaan 
dan wafat-Nya di kayu Salib! 

Jadikanlah hidup kita ini men-
jadi berkat kepada orang lain khu-
susnya mereka yang masih belum 
mengenal Kristus.

Selepas kita menghadiri Misa, 
jadikanlah amalan untuk men-
gongsikan apa yang kita perolehi 

semasa Misa kepada orang lain. 
Apa sabda Tuhan yang meny-
entuh hati kita. Apa homili Pa-
deri yang menyentuh hati kita. 
Bagaimana Ekaristi itu menyen-
tuh hati kita — kongsikanlah ke-
pada sesama. 

Sesungguhnya hidup Kristian 
dalam keseluruhannya adalah 
suatu ibadat kepada Tuhan, suatu 
liturgi hidup, seturut teladaan 
Kristus yang telah mengorbankan 
diri kepada Bapa. 

Pertobataan yang diandalkan 
dalam korban ini, mengingatkan 
kita akan kehendak Tuhan yang 
harus kita laksanakan dalam 
hidup sehari-hari. 

Dalam pembacaan Injil Mat- 
16;21-27, untuk pertama kalinya 
Yesus menyatakan kepada para 
murid bahawa tugas perutusan-
Nya menuntut penderitaan dan 
wafat Nya. Tetapi Petrus baru saja 
mengakui Dia sebagai Al Masih. 

Maka berdasarkan pendapat 
orang-orang Yahudi mengenai Al 
Masih, Dia menolak. 

Segera pula Yesus membet-
ulkan pendapat yang salah itu. 
Dan lebih lanjut Dia menyatakan 
bahawa murid-murid nya harus 
mengikuti Dia di jalan salib itu. 
Kehilangan hidup-Nya adalah ke-
menangan sebab maut bukanlah 
kata terakhir Tuhan. Maut justeru 
membawa hidup.

Untuk memperoleh hidup kita 
harus mengorbankannya. Dalam 
bentuk paradox ini Yesus menan-
yakan para pengikut Nya tentang 
erti sedalam-dalamnya hidup ini. 
Untuk siapa kita hidup? Dia me-
wartakan suatu cara hidup yang 
baru iaitu hidup yang diserahkan 
demi orang lain. Di situlah letak 
nilai barunya. Penderitaan lalu 
penuh erti; ketaatan membebas-
kan, kematian membawa hidup. 
— santapan rohani

HARI MINGGU BIASA KE-22 
TAHUN A

Wafat-Nya telah memberikan kita hidup!

YEREMIA 20:7-9
ROMA 12: 1-2

INJIL MATIUS 16: 21-27
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Adakah anda 
mempunyai 

persoalan agama, 
Kitab Suci atau 
ajaran Gereja?

Hantarkan soalan 
anda ke:
HERALD
5, Jalan 

Robertson, 50150
Kuala Lumpur

ATAU
Fax: 03 

20268293
Email: 

editor@herald.com.my
atau

liza@herald.com.my

Tanya
Jawab

Adakah mukjizat Musa lebih dahsyat 
daripada Yesus?

Saya mempunyai beberapa soalan yang selalu 
diaju oleh rakan-rakan bukan Kristian. 
Berikut merupakan soalan-soalan tersebut.
 1. Jika Yesus adalah Tuhan Semesta Alam, 
mengapa selama Dia hidup, Dia hanya 
mengelilingi di wilayah Israel saja, padahal 
manusia pada waktu itu sudah tersebar luas 
di seluruh penjuru bumi?
 
Jawaban: Tuhan melaksanakan rencana kesela-
matan-Nya secara bertahap. Ia bermula daripa-
da sepasang manusia Adam dan Hawa, dan 
kemudian setelah beberapa generasi, Tuhan 
membuat perjanjian dengan sebuah keluarga, 
iaitu Nabi Nuh dan keluarganya, lalu Tuhan 
membuat perjanjian dengan para Patriark 
(Abraham, Ishak, Yakub) yang menurunkan 
kedua belas suku Israel; lalu kepada Musa yang 
menjadi pemimpin bangsa Israel sehinggalah 
sampai kepada generasi di mana Yesus Kristus 
lahir sebagai seorang keturunan bangsa Israel, 
iaitu dalam garis keturunan Daud.

Yesus hidup di tengah- tengah umat Israel 
sekitar 33 tahun. Memang dalam masa hidup-
Nya di dunia, fokus-Nya adalah kepada umat 
Israel (lih. Mat 15:24), kerana Yesus merupak-
an penggenapan janji Tuhan kepada Abraham 

— bapa bangsa Israel —  (Kej 17) di mana 
Tuhan telah berjanji akan mengangkat ketu-
runannya, “Oleh keturunanmulah semua bangsa 
di bumi akan mendapat berkat” (Kej 22:18). 
Oleh itu, memang Yesus datang sebagai 
Seorang daripada bangsa Israel, untuk menga-
jar bangsa itu agar dapat melihat bahawa 
Dialah penggenapan janji Tuhan  yang telah 
diberikan melalui perantaraan para nabi; dan 
bahawa melalui bangsa Israel inilah kemudian 
keselamatan akan sampai kepada segala bang-
sa.

2. Jika Yesus adalah Tuhan oleh kerana 
memiliki mukjizat yang mampu menghilang-
kan pelbagai penyakit dan mampu meng-
hidupkan orang mati, tetapi mengapa Musa 
yang memiliki mukjizat jauh lebih dahsyat 
dari Yesus tidak menjadi Tuhan?
Jawaban: Sebab bukan Nabi Musa sendiri 
yang berkuasa untuk melakukan mukjizat itu, 
namun ia melakukannya atas nama Tuhan. 
Tuhan Yesus lebih besar dari Musa, kerana 
Yesus melakukan pelbagai mukjizat atas nama-
Nya sendiri. Dia berkuasa mengampuni dosa 
manusia dan membangkitkan orang-orang dari-
pada kematian, dan mukjizat Yesus yang terbe-

sar adalah Dia bangkit dari kematian-Nya, dan 
ini adalah tanda bahawa Dia bukan manusia 
biasa, namun Dia adalah Tuhan. 

Perbandingan antara mukjizat yang dilakukan 
melalui perantaraan Musa dan mukjizat yang 
dilakukan oleh Yesus, dijelaskan sendiri oleh 
Yesus dalam Yoh 6:32-51, Roti manna yang 
diberikan kepada nenek moyang bangsa Israel 
pada zaman Nabi Musa merupakan makanan 
yang sifatnya sementara, sebab mereka semua 
telah mati; namun Roti Hidup yang diberikan 
oleh Kristus (iaitu Tubuh-Nya sendiri), adalah 
santapan syurgawi, dan sesiapa yang memak-
annya akan memperoleh hidup yang kekal. 

Nabi Musa tidak pernah menjanjikan kesela-
matan melalui dirinya, sebab misinya adalah 
menghantar umat Israel ke Tanah Terjanji 
(Kanaan), sedangkan Kristus menjanjikan kese-
lamatan melalui Diri-Nya (sebab Yesus men-
gatakan, “Akulah jalan dan kebenaran dan 
hidup. Tidak ada seorang pun yang datang 
kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.” (Yoh 
14:6)), dan misi-Nya adalah menghantar semua 
orang yang percaya kepada-Nya kepada Tanah 
Terjanji yang sesungguhnya iaitu Syurga. — 
Katoliksitas 

KENINGAU: “Secara peribadi, Bonda Ma-
ria adalah ibu kepada saya sendiri. Melalui 
dia, saya benar-benar dapat merasai kehad-
iran Yesus. Saya juga selalu memberitahu 
kepada orang-orang bermasalah yang 
meminta nasihat daripada saya, agar ber-
doa rosari 20 dekad. Dan dari pengalaman 
saya sendiri, hasil berdoa kepada Maria, 
pasti akan mendapat manfaat sukacita, ke-
tenangan dan perlindungan,” kata Sr Judith 
Benedict FSIC yang memberi perkongsian 
mengenai pengalamannya bersama Bonda 
Maria. Perkongsian itu disiarkan melalui 
Facebook Keuskupan Keningau sempena 
program Mini Ziarah baru-baru ini. 

Pada 9-14 Ogos lalu, Majlis Pastoral 
Paroki dengan kerjasama Team Sukacita 
Katedrat St Francis Xavier (KSFX)  telah 
menganjurkan Mini Ziarah sempena Pesta 
Santa Perawan Maria Diangkat ke Syurga 
bertempat di Pusat Ziarah Keluarga Kudus 
Nulu Sosopon, Keningau.

Mini Ziarah yang dijalankan mengikut 
SOP ini mendapat respon postif dari per-
kumpulan dan KKD sekitar KSFX. Selama 
lima hari program mini Ziarah, setiap KKD, 
KUK, Zon dan komuniti telah melakukan 
ziarah mengikut jadual yang disediakan. 
Terdapat juga penyertaan dari paroki  Holy 
Cross, Tambunan dan St. Anthony Tenom 
dan D7 dari Kota Kinabalu. 

Antara intensi ziarah ini ialah untuk me-
matahkan penularan pandemik Covid-19 
dan keamanan serta kestabilan di Malaysia 
khususnya di Sabah yang akan mengadakan 
Pilihan Raya Umum DUN pada bulan Sep-
tember ini. 

Bagi umat yang tidak dapat mengikiuti 
program ini secara fizikal, mereka masih da-
pat menyertai Mini Ziarah ini di alam maya. 
Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan 
Keningau (KOMSOS) dengan kerjasama 
Pengerusi Team Pastoral Keuskupan Kenin-
gau, Sdra Patrick Marius, telah memainkan 
peranan dalam program siaran langsung. 

KOMSOS menyiarkan beberapa program 
secara langsung melalui Facebook dan You-
tube iaitu perkongsian tentang Bonda Ma-
ria oleh beberapa orang awam dan religius, 
dogma dan ajaran tentang Bonda Maria 
yang disampaikan oleh Sdra Patrick Marius, 
Fr David Gasikol dan Sr Eveline Tivit FSIC 
serta acara-acara doa di Pusat Ziarah pada 
setiap hari program ziarah. 

Bagi para penziarah yang berada di Pu-
sat Ziarah, mereka dapat mendengar secara 
terus tentang ajaran dan kehidupan Bonda 
Maria daripada Sdra Patrick dan Sr. Patri-
cia Limun, FSIC.  Setiap kumpulan penzia-
rah berpeluang berdoa di hadapan patung 
Bonda Maria,  menaiki Menara Salib Suci,  
berdoa Jalan Salib dan berdoa  intensi secara 
peribadi.

Pada hari terakhir iaitu Kemuncak Mini 
Ziarah dirayakan dengan perarakan ikon 
dan doa Bonda Maria. Perarakan yang sepa-
tutnya diadakan dari kaki bukit Nulu Soso-
pon terpaksa ditukar ke dewan terbuka  ker-
ana keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. 
Ini disusuli dengan perayaan Ekaristi yang 
dipimpin oleh Uskup Cornelius Piong.

Di dalam homilinya, Bapa Uskup menya-

takan tiga hal yang perlu diingati dan diu-
tamakan oleh umat dalam perjalanan iman 
mereka iaitu pertama:  penyembahan - di 
mana dalam hidup sehari-hari kita perlu 
mengutamakan Tuhan, maksudnya kita per-
lu berdoa setiap hari, bersyukur atas rahmat-
Nya, mendengar firman-Nya, mengikuti 
Adorasi dan berdoa bersama komuniti dan 
keluarga.  

Kedua: Membentuk Iman, ramai umat 
menyangka bahawa menerima pembaptisan 
sahaja sudah memadai. Dengan memetik  
kata-kata Rasul Besar Paulus kepada umat 
di Kolose, “Kamu telah menerima Kristus 
Yesus, Tuhan   kita. Kerana itu hendaklah 
hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah 
kamu berakar  di dalam Dia dan dibangun di 
atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh 
dalam iman yang telah diajarkan   kepada-
mu, dan hendaklah hatimu melimpah den-
gan syukur” (Kol 2:6-7). 

Bapa Uskup menyatakan bahawa nasihat 
Sto Paulus ini memberitahu bahawa kita 
perlu selalu berusaha membangun iman 
seperti mendengar, melihat dan membaca 
sumber-sumber rohani untuk membentuk 
iman kita."

Ketiga: "Tanggungjawab Sosial" di mana 
kita perlu peka terhadap keadaan keperluan 
sekeliling, keluarga, komuniti kita dan peka 
terhadap keharmonian alam ciptaan Tuhan. 
Lebih-lebih lagi pada masa ini dunia kita 
terlalu menderita kerana sikap manusia yang 
kurang bertanggungjawab seperti dalam hal 
penjagaan alam sekitar. Bapa Uskup menga-
jak umat untuk mengambil sikap ambil tahu 
dan bertindak mulai sekarang.

Pengerusi Majlis Pastoral Paroki KSFX, 
Sdri Nancy Joneh mengucap rasa syukur 
dengan terlaksananya Mini Ziarah kali ini 
yang pada mulanya dirancang secara besar-
besaran. Disebabkan pandemik, program ini 
diteruskan dalam skala sederhana. Nancy 
melahirkan rasa terima kasih dan gembira 
melihat kesatuan dan kesungguhan team 
pelaksana dalam memastikan mini ziarah ini 
terlaksana serta mencapai objektif.

Melalui respon para penziarah, mereka 
menyatakan rasa teruja dan mengharapkan 
pandemik ini segera berakhir agar ziarah 
sempena Pengangkatan Santa Perawan Ma-
ria ke Syurga ini dapat menjadi program 
tahunan ziarah besar-besaran. — Didiroy, 
Ksfx

Mini Ziarah teguhkan devosi umat 
terhadap Bonda Maria 



BM 4 HERALD Ogos 30, 2020bahasa malaysia

Sahabat kecil Yesus

atas
Petrus
karang
jemaat
maut

Syurga
ikat

dunia
terikat

Kanak-kanak ini tertinggal Alkitab mereka untuk 
digunakan di Gereja. Bantu mereka mengambil Alkitab 

mereka. 

Setiap orang yang mahu 
mengikut Aku, 

ia harus 
menyangkal 

dirinya, 
memikul salibnya 

dan 
mengikut 

Aku
(Mat: 16:25)

Yesus memberitahu para murid-Nya syarat-syarat mengikuti Dia iaitu harus menyangkal diri dan memikul Salib (Mat 16: 21)
Cari SEPULUH perbezaan pada gambar di bawah. 

Engkau adalah _________ dan di _______ 
batu __________ ini Aku akan mendirikan 
______________- Ku dan alam maut tidak 

akan menguasainya. 
Kepadamu akan Ku berikan kunci  kera-
jaan ___________. Apa yang kau ________ di 
dunia ini akan ________________di syurga 

dan apa yang kau lepaskan di _____________ 
ini akan terlepas 

di syurga. (Matius 16:18-19)
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TAMBUNAN: Komisi Belia 
Keuskupan Keningau pada 23 
Ogos lalu, menyiarkan Sketsa 
PKP Kerasulan Belia Paroki St 
Theresa Tambunan. Program 
belia itu dimulakan dengan 
kata-kata pembukaan dari Sdri 
Nirwanah Dominic. Nirwanah 
mengucapkan terima kasih ke-
pada para penonton yang sen-
tiasa mengikuti program ming-
guan Komisi Belia Keuskupan 
Keningau. Beliau kemudian-
nya membawa para penonton 
untuk berdoa bersama.

Ini disusuli dengan perkong-
sian daripada Sdri Eveliana 
Gustin yang mengongsikan 
pengalamannya sepanjang 
PKP. Eveliana bersyukur kerana 
dilahirkan dalam era kecang-
gihan teknologi maklumat. 
Melalui Internet, ia membantu 
perkembangan iman Eveliana 
dengan mengikuti Misa Ku-
dus online setiap hari Minggu, 
mengikuti retret dalam talian 
anjuran Kominiti Tritung-
gal Mahakudus, Adorasi dan 
mengikuti program-program 
kerohanian dalam talian. Eve-
liana juga menghabiskan masa 
terluangnya dengan melaku-
kan pelbagai aktiviti fizikal 
misalnya menanam padi, 
berkebun, membersihkan ka-
wasan rumah dan banyak lagi. 

Dalam sketsa pertama, be-
berapa orang belia melakon-
kan situasi belia yang merin-
dui untuk ke Gereja. Mereka 
menggunakan sarana komuni-

kasi untuk melakukan aktiviti 
rohani biarpun tidak dapat 
berkumpul bersama. Para belia 
ini tekad berdoa pada jam ter-
tentu di rumah atau di mana 

sahaja mereka berada. Aktiviti 
berdoa serentak ini membantu 
para belia menyegarkan iman 
dan mengangkat intensi mas-
ing-masing, khususnya bagi 

memutuskan rantaian penu-
laran Covid-19 serta kekuatan 
iman para belia yang terkesan 
akibat PKP.

Ditunjukkan juga di dalam 

sketsa ini para belia mengam-
bil inisiatif membantu Paderi 
Paroki membersihkan kawasan 
Gereja. Dalam melakukan go-
tong royong ini, mereka men-
jaga penjarakan sosial, me-
makai pelitup muka dan tidak 
bersalaman.  Paderi Paroki, Fr 
Rudolf Joannes dan Pembantu 
Paderi Paroki, Fr Harry Dori-
soh turut membuat penampi-
lan khas dalam sketsa ini, me-
muji upaya para belia ini yang 
tidak perlu “disuruh-suruh” 
atau diarahkan bagi melaku-
kan aktiviti seperti gotong 
royong. 

Mereka datang sendiri ke 
paroki untuk membantu para 
paderi membersihkan  kebun 
sayuran dan sekitar kawasan 
Gereja. 

Sketsa ini juga memaparkan 
klip video aktiviti-aktiviti lain 
para belia misalnya member-
sihkan kawasan ladang, men-
jaga ternakan, menanam padi,  
membantu ibu bapa mengutip 
buah-buahan dan bersukan 
tetapi dalam jumlah pemain 
yang tidak melebihi sepuluh 
orang. 

Pada akhir sketsa,  pengac-
ara Nirwanah mengucapkan 
terima kasih bagi para penon-
ton yang menyaksikan sketsa 
dalam talian itu. 

Beliau berpesan agar belia 
terus menonton program belia 
secara online pada 30 Ogos ini 
seraya menutup program den-
gan doa Kemuliaan. 

Sketsa PKP Belia St Theresa Tambunan, 
bijak tangani kebosanan, tekanan

MJDYPN anjur siri webinar Kristus Hidup!
JOHOR BAHRU: Malacca Johore Diocese 
Young People Network (MJDYPN) akan men-
gadakan webinar bagi menyahut seruan ap-
ostolik pasca sinode Christus Vivit (Kristus 
Hidup) dari Bapa Suci Fransiskus bagi se-
mua orang muda dan seluruh umat Tuhan.

Siri webinar ini menggunakan aplikasi 
Zoom dan webinar Christus Vivit ini akan 
bermula pada bulan Ogos bagi Bahasa Ing-
geris, September bagi Bahasa Malaysia, Ok-
tober untuk Bahasa Mandarin dan Novem-
ber untuk Bahasa Tamil. 

Peserta akan dibahagikan kepada tiga 
peringkat umur iaitu 13 sehingga 17 tahun, 
18 sehingga 24 tahun dan 25 tahun dan ke 
atas.

Program ini telah mengumpulkan  

penceramah yang terdiri daripada belia dari 
Keuskupan Melaka Johor. 

Mereka  telah dilatih supaya mereka da-
pat berkongsi mesej dokumen Christus Vivit 
(Kristus Hidup) kepada mereka yang meng-
hadiri webinar ini. 

Malacca Johor Young People Network 
(MJDYPN) telah bekerjasama dengan 
Keuskupan Kuala Lumpur, Keuskupan 
Pulau Pinang, Keuskupan Keningau dan 
Keuskupan Sandakan untuk berkongsi ilmu 
dan pengalaman mereka mengenai doku-
men Christus Vivit (Kristus Hidup).

Diharap dengan menyertai webinar dapat 
membantu para peserta untuk lebih mema-
hami iman dan merasakan kehadiran Kris-
tus dalam diri mereka. 
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Solidariti Katolik dan Kristian dalam melayani dunia yang 
dilanda Covid-19 

Bersama kekalkan masyarakat adil, 
saksama dan prihatin kepada golongan 
paling rapuh 
Salam untuk semua rakyat Malay-
sia dalam perayaan meriah kita, 
Hari Kemerdekaan ke-63 dan 
sambutan Hari Malaysia ke-57. 

Tema tahun ini 'Malaysia Pri-
hatin' (Malaysia Cares) mencer-
minkan semangat patriotisme, 
perpaduan dan cinta akan negara 
yang jelas terbukti dalam usaha 
negara memerangi COVID-19.

Tahun ini akan diperingati oleh 
ramai orang sebagai tahun di 
mana kita semua harus melaku-
kan perubahan radikal. Dengan  
begitu banyak rencana kita ter-
paksa dibatalkan, jadual kita diko-
songkan, rakan dan ahli keluarga 
menjauhi kita, menyesuaikan diri 
dengan norma-norma kehidupan 
baru, adalah wajar bagi kita untuk 
bertanya, di mana Tuhan dalam 
situasi semua ini?

Yakinlah bahawa Tuhan tetap 
bersama kita. Walaupun kehidu-
pan kita mungkin seperti dilucut-
kan dari rutin normal,  dan begitu 
banyak yang menderita akibat 
pandemik ini, Tuhan tidak menin-
ggalkan kita. 

Sebagaimana Mazmur mem-
beri peneguhan kepada kita, "Tu-
han itu dekat kepada orang-orang 
yang patah hati, dan Ia menolong 
orang- orang yang remuk jiwan-
ya." (Mazmur 34:18)

Ini juga benar untuk Malaysia. 
Kekuatan bangsa dapat dilihat, 
bukan sahaja pada waktu segalan-
ya baik, tetapi juga ketika krisis 
melanda. 

Oleh itu, sangat mengagumkan 
apabila melihat semua orang ber-
satu dalam menghulurkan bantuan 
dan sokongan pada saat-saat me-
merlukan, tanpa mengira bangsa, 
agama atau kepercayaan politik. 
Kita bersyukur kepada Tuhan un-
tuk mereka yang memimpin per-
juangan menentang COVID-19 
— terutama semua profesional 
petugas kesihatan dan barisan 
hadapan. Perjuangan menentang 
pandemik ini menunjukkan ba-

hawa rakyat Malaysia dapat bek-
erjasama dan bersatu pada masa 
susah dan senang. 

Kami menyedari bahawa ramai 
yang terpaksa berhadapan dengan  
penurunan pendapatan dan pen-
gangguran. Kesan ekonomi seka-
rang  memberi tekanan kepada 
kesejahteraan rakyat Malaysia se-
cara menyeluruh. 

Sejajar dengan tema ‘Malaysia 
Prihatin’ tahun ini, normal baharu 
harus menjadi keprihatinan dan 
perhatian yang lebih besar ter-
hadap tetangga kita, terutama bagi 
mereka yang terpinggir di dalam 
masyarakat dan banyak kehilan-
gan akibat pandemik ini. 

Kami ikut prihatin dengan pel-
bagai komuniti migran,  baik yang 
berdokumen dan tidak berdoku-
men, yang paling terkesan kerana 
mereka tidak mempunyai jaring 
keselamatan sosial yang sama 
seperti orang Malaysia. Kami 
memohon kepada kerajaan untuk 
memberikan bantuan kepada se-
mua atas dasar kemanusiaan dan 
memasukkan semua orang dalam 
rancangan pemulihannya semen-
tara kerajaan memimpin negara 
kita keluar daripada krisis ini.

Tahun ini juga menandakan ul-
ang tahun ke-50 Rukun Negara 
kita - rangka tindakan untuk per-
paduan nasional yang berpandu-
kan prinsip berikut:

• Kepercayaan kepada Tuhan
• Kesetiaan Kepada Raja dan             
   Negara
• Keluhuran Perlembagaan 
• Kedaulatan Undang-undang
• Kesopanan dan Kesusilaan 
Rukun Negara pada dasarnya 

bertujuan untuk mencapai dan 
memupuk perpaduan yang lebih 
baik di kalangan rakyat Malaysia 
dari semua lapisan masyarakat; 
memelihara cara hidup demokra-
tik; mewujudkan masyarakat 
yang adil di mana kemakmuran 
negara dapat dinikmati bersama 
secara adil dan saksama; memas-

tikan pendekatan liberal terhadap 
tradisi budaya yang kaya dan pel-
bagai; dan membina masyarakat 
progresif yang akan memanfaat-
kan sains dan teknologi moden. 
Mengenai pencapaian penting 
ini, kami meminta kerajaan  un-
tuk mengembalikan prinsip ini 
sebagai dasar dan naratif terpadu 
untuk semua keputusan dasar di 
Malaysia.

Pandemik ini menempatkan 
‘Kepercayaan kepada Tuhan’ di 
tempat  utama. Ia membuat kita 
menyedari akan kerapuhan hidup 
kita dan keperluan kita bersama 
untuk Tuhan. 

Pada 12 Ogos, Bapa Suci kita, 
Sri Paus Fransiskus mengingat-
kan kita bahawa “pandemik ini 
telah menunjukkan betapa lemah 
dan betapa kita saling bergantung 
antara sesama. Sekiranya kita 
tidak saling menjaga, memulakan 
dengan yang paling lemah -mere-
ka yang paling terkesan,  termas-
uk alam sekitar - kita tidak dapat 
menyembuhkan dunia.”

Pada awal krisis kesihatan 
awam ini, kita menyaksikan 
dengan penuh keperitan dan ke-
bimbangan bagaimana kerajaan 
yang dipilih secara demokratik 
mengalami peralihan melalui 
pembelotan politik dan penyusu-
nan semula parti dan bukannya 

pemilihan seperti yang dijamin 
oleh demokrasi Parlimen, di mana 
rakyat diizinkan untuk memilih 
kerajaan mereka sendiri.

Kejadian seperti ini mempunyai 
akibat yang besar bukan setak di 
kalangan mereka yang mempu-
nyai kedudukan dan kuasa tetapi 
juga di kalangan orang biasa di 
jalanan. Ini memberi kesan ke-
pada kita bukan sahaja dari segi 
politik dan ekonomi tetapi juga 
dari segi sosial, emosi dan mental. 
Pada saat negara perlu bersatu un-
tuk memerangi pandemik ini dan 
menghidupkan kembali ekonomi 
negara kita, tidak seharusnya ber-
laku perpecahan di kalangan pem-
impin dan ahli-ahli politik kita. 

Kami menyeru semua untuk 
mengetepikan perbezaan dan 
pertengkaran politik dan bersatu 
dalam bekerjasama demi kebai-
kan negara dan seluruh rakyat 
Malaysia. Pada masa seperti ini, 
adalah penting bagi kita untuk 
menunjukkan bahawa perbezaan 
kita adalah tidak penting. Kami 
berdoa agar ‘Kedaulatan Undang-
Undang’ seperti yang termaktub 
dalam Perlembagaan Persekutuan 
dan semangat yang dibentuk oleh 
Rukun Negara akan selalu dia-
malkan tanpa mengira siapa yang 
memegang tampuk kerajaan. 

Semoga semangat ‘Malaysia 

Prihatin’ memberi inspirasi ke-
pada para pemimpin negara kita 
dan seluruh rakyatnya yang ter-
diri daripada pelbagai bangsa dan 
budaya untuk bekerja tanpa lelah 
dalam menyelesaikan cabaran ne-
gara, dan berusaha dengan tekad 
yang kuat untuk menjadikan Ma-
laysia sebuah negara yang benar-
benar bersatu dan harmoni den-
gan dipandu oleh prinsip-prinsip 
Rukun Negara.

Pada kesempatan berganda Hari 
Merdeka dan Hari Malaysia ini, 
marilah kita dengan rendah hati, 
mengucapkan doa bagi Raja kita, 
Raja-raja Melayu, semua pem-
impin politik dan sivil di pering-
kat Persekutuan dan Negeri dan 
untuk semua rakyat Malaysia.

Semoga damai dan sukacita Tu-
han mengisi hati kita khususnya 
apabila kita meletakkan keper-
cayaan kepada Dia. 

SELAMAT MENYAMBUT 
HARI MERDEKA DAN HARI 

MALAYSIA!

 

+ Yang Amat Mulia Reverend 
Julian Leow Beng Kim, D.D.
Uskup Agung Kuala Lumpur    

Keuskupan Agung Kuala Lumpur 

ROMA: Dewan Kepausan 
untuk Dialog Antara Agama 
(PCID) dan Dewan Gereja-
Gereja Dunia (WCC) mener-
bitkan dokumen bersama yang 
menyeru kepada umat Kristian 
untuk merefleksikan pent-
ingnya solidariti antara agama 
ketika dunia menghadapi krisis 
Covid-19.

“Melayani Dunia yang Ter-
luka dalam Solidariti Antara 
Agama: Seruan Kristian un-

tuk Refleksi dan Aksi semasa  
Covid-19,” yang diterbitkan 
pada 29 Ogos 2020 itu ber-
matlamat untuk mendorong 
“gereja-gereja dan organisasi-
organisasi Kristian bagi mere-
fleksikan pentingnya solidariti  
antara agama di dunia yang 
terluka disebabkan pandemik 
Covid-19.”

“Hubungan antara agama 
boleh menjadi sarana ampuh 
untuk mengekspresikan dan 

membangun solidarit.”
Dalam dokumen itu, PCID 

dan WCC mencatat bahawa 
semua manusia adalah satu 
keluarga, yang diciptakan Tu-
han menurut rencana Bapa, 
bahawa “kepercayaan dan 
harapan kita ada dalam Yesus 
Kristus,” dan bahawa kita “se-
mua terhubung oleh karya Roh 
Kudus.” 

Dalam mukadimah doku-
men itu, Ketua PCID, Kardinal 

Miguel Ángel Ayuso Guixot 
mengatakan bahawa pandemik 
Covid-19 “telah mengungkap 
luka dan kerapuhan dunia kita, 
dan salah satu sahutan kita 
ialah terbuka dan bersolidariti 
dengan pengikut tradisi-tradisi 
agama lain dan orang-orang 
yang berkehendak baik, meng-
ingat kepedulian terhadap se-
luruh keluarga manusia, untuk 
saling melindungi dan meny-
embuhkan.”  — media Vatikan 
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KENINGAU: "Semangat Doa Sta Klara 
Mempersatukan Kepelbagaian Wajah Di 
Dunia", demikian tema perayaan ulang ta-
hun pertama Kongregasi Poor Clare Sisters 
bertapak di Keuskupan Keningau. Perayaan 
ulangtahun itu diadakan pada 11 Ogos lalu.

Kongregasi kontemplatif ini secara ras-
minya diterima di Keuskupan Keningau 
pada 12 September 2019. Bersempena 
Pesta Santa Klara dari Assisi, kongregasi 
ini merayakannya dengan Perayaan Ekaristi 
yang dipimpin oleh Uskup Cornelius Piong.

Perayaan ulangtahun pertama melayani di 
Keuskupan Keningau ini diadakan selama 
dua hari iaitu pada 10-11 Ogos lalu. Pada 
hari pertama yang bertema "Memperingati 
Kematiannya", diisi dengan  sesi ramah 
mesra dan pengenalan tentang Kongregrasi 
Sta Klara. Ia terbuka kepada semua umat 
terutamanya para belia. Manakala pada hari 
kedua pula merupakan perayaan kemuncak 
iaitu Misa Kudus dan majlis kesyukuran 
kongregasi kontemplatif ini. 

Di dalam homilinya, Uskup Cornelius 
mengatakan, “Kita mensyukuri di Keusku-
pan Keningau ini kita mempunyai pelbagai 
komuniti, komiti dan religious yang me-
mampukan serta membantu kita untuk lebih 
memperdalamkan kerasulan kita dalam 
Yesus Kristus.” 

Sempena sambutan ulang tahun pertama 
ini, Pengerusi Komisi Komunikasi Sosial 
Keuskupan Keningau (KOMSOS), Sdra 
Didiroy Joneh, telah menemubual para Sis-
ter Poor Clare (PC).  

Didiroy menemubual tentang misi, 
cabaran, aspirasi dan harapan kongregasi ini 
di tengah-tengah dunia yang sedang bergo-
lak dengan pandemik coronavirus, kemod-
enan, sekularisme, ateisisme dan banyak 
lagi. Berikut merupakan isi temubual terse-
but: 

1. Apa misi pelayanan Kongregasi Poor 
Clare di Keningau? Dan bagimana ia me-
nyokong visi dan misi Keuskupan Kenin-
gau?
Misi kami adalah melalui kehidupan kon-
templasi di mana ia adalah jantung Ger-
eja, ia tidak kelihatan namun aktif mem-
bekalkan makanan rohani dan tenaga bagi 
Gereja, Kami adalah sebuah kerasulan doa, 
terutamanya untuk Keuskupan ini di mana 
kami berada, kami memberi sokongan doa 
dalam segala aspek terutama dalam me-
nyokong Visi dan Misi Keuskupan Kenin-
gau.  Kami juga menerima kehadiran umat, 
mendengar masalah dan memberi sokongan 
dan kaunseling serta mendoakan intensi-
intensi mereka. 

2. Apakah cabaran yang kongregasi ini 
alami sepanjang setahun ini?  Bagaimana 
para Sister mengatasi cabaran-cabaran 
itu?
Antara cabaran yang dihadapi adalah per-
bezaan budaya. Bagi kongregasi ini di Fil-
ipina, kami adalah kongregasi yang besar 
dan mudah untuk menyesuaikan diri. Tetapi 
di Keuskupan ini, kami hanya mempunyai 
lima orang anggota sahaja maka tidak mu-
dah untuk memenuhi keperluan rohani se-
mua umat. 

Juga bagi para Sister yang berasal dari 
Filipina, mungkin menghadapi masalah ba-
hasa dan imigresen. Tetapi kami amat ber-
syukur di atas Gereja tempatan dipimpin 

oleh Uskup Cornelius Piong, para paderi, 
kongregasi FSIC dan Institusi Betania yang 
menerima kami seperti keluarga. Kami juga 
amat tersentuh dengan penerimaan para 
umat di sini yang sentiasa mengalu-alukan 
kami.  

Berkat rezeki yang dihulur dari Tuhan 
melalui pelbagai ungkapan kebaikan oleh 
teman-teman yang melawat kami. Doa ,pen-
gorbanan, penyangkalan diri yang diberikan 
kepada Tuhan untuk sokongan rohani ke-
pada keuskupan tidak dapat di ukur secara 
kuantitatif atau di nilai dengan kelihatan. 

Kami menghadapi setiap cabaran yang 
diharapi dengan merayakan Ekaristi setiap 
hari, semasa menyembah Tuhan dalam 
Sakramen Mahakudus dan dalam doa-doa 
kontemplatif kami. 

3. Pada masa ini, berapa orang sister PC 
yang melayani di Keuskupan Keningau? 
Kongregasi kami baru bertapak di Keusku-
pan Keningau, amnya Sabah, setahun yang 
lalu. Buat masa ini, ada lima orang Sister 
yang melayani di Gereja tempatan.

Kongregasi kami juga, buat masa ini, me-
netap di Rumah Retret Keuskupan Kenin-
gau sekarang.  

Pada awalnya enam orang sister sukarela 
untuk memulakan komuniti di Keuskupan 
Keningau. Akan tetapi salah seorang dari-
pada Sister tersebut, Sr Marrieta Vega harus 
kembali ke Filipina kerana masih mempun-
yai tanggungjawab di sana. 

Sr. Joanna Florence Rebuta, OSC merupa-
kan ketua biara PC di Keuskupan Keningau 
manakala Sr Chiara Henritta Francis,OSC 
merupakan pembantunya. 

4. Di mana lagi lokasi sister PC  di Malay-
sia dan dunia?
Hanya ada satu pertapaan PC di Malaysia 
buat masa ini iaitu Keningau. Terdapat lebih 
kurang 4,000 pertapaan dengan 38,000 sis-
ter PC di seluruh dunia menurut statistik 
pada tahun 2016. 

5. Apa perancangan kongregasi dalam 
tahun-tahun hadapan?
Rancangan kami untuk masa hadapan ialah 
pertama: mempromosikan panggilan dan 

membuka program aspiran dan  mula mem-
bina sebuah biara sederhana yang dapat 
menampung sebuah komuniti yang sedang 
berkembang seperti yang ditetapkan oleh 
konstitusi untuk sebuah biara yang telah 
didirikan;

Apabila bilangan sister warga Malaysia 
mencapai bilangan kanonikal iaitu tujuh 
anggota, biara pusat di Filipina memberi-
kan otonomi (kebebasan) mutlak kepada 
komuniti warga Malaysia untuk mengurus-
kan biara di tempat asal dan anggota warga 
Filipina boleh kembali ke Filipina.

6. Apa perasaan para Sister sesudah seta-
hun melayani di Keuskupan Keningau? 
Setelah melayani selama setahun, para sis-
ter PC merasa yakin akan ketentuan Tuhan, 
kehendak dan rancangan-Nya dalam pang-
gilan istimewa ini, untuk menjadi pengasas 
dan pemula misi dan projek biara. Pemeli-
haraan Tuhan sangat luar biasa melalui in-
strumen anggota Gereja, orang awam dan 
para religius. 

7. Apakah harapan para Sister PC dalam 
pelayanan ini? 
Harapan kami adalah untuk memuji Tuhan 
dengan cara hidup kami. Bagaimana kami 

dapat menyamakan hubungan seperti ini? 
Contohnya peranan teknologi dan media so-
sial dalam generasi masa kini begitu mem-
bimbangkan, umat atau belia amnya apabila 
mempunyai masalah, mereka lebih cender-
ung  memberitahu di media-media sosial 
dan menolak untuk berserah kepada Tuhan 
mahupun berdoa dan memohon pengampu-
nan serta jalan penyelesaian.

Bagi para kontemplatif, biara kami sen-
tiasa terbuka dan kami sentiasa mengalu-
alukan kehadiran umat yang mempunyai 
permasalahan dalam hidup. Kami akan sen-
tiasa membantu dari dari aspek kaunseling, 
permohonan serta intensi doa.

Kami berharap dengan kehidupan  dan 
kesaksian semangat berdoa berlandaskan 
semangat Sta Klara dapat memberikan in-
spirasi kepada orang lain untuk memper-
cayai Tuhan tanpa syarat dan mengembang-
kan komunikasi terus-menerus dengan-Nya 
walaupun dalam kehidupan sehari-hari 
yang sederhana dan terutama dalam masa 
yang paling sukar. 

Adalah menjadi harapan kami agar Tu-
han diberi tempat penting dalam kehidupan 
setiap orang dan hubungan dialog berteru-
san dengan-Nya. Tujuan kami adalah untuk 
memuji Tuhan dengan cara hidup kami.

Mereka melipat ganda doa demi 
kekuatan iman para umat 

Para Sister Poor Clare yang melayani di Keuskupan Keningau. Dari kanan Sr Carmel Alire OSC (Filipina), Sr Gloria Pusan OSC 
(Tenghilan), Sr Leonissa Maidin OSC (Keningau), Sr Chiara Francis OSC (Penampang) dan Sr Joanna Rebuta OSC (Filipina).  

Ulang tahun pertama bertapaknya para Sister Poor Clare di Keuskupan Keningau 
pada 11 Ogos 2020. Para Sister Poor Clare bergambar bersama Uskup Cornelius 
Piong, para paderi dan religius. 

Ulang tahun pertama Kongregasi St Clare the Poor di Keuskupan Keningau 
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Memperingati ulang 
tahun kematian ke-75
Msgr August Wachter 

KENINGAU: Surat Pastoral 
Uskup Cornelius Piong bertarikh 
22 Ogos 2020 mengumumkan 
program: Memperingati Ulang 
Tahun Kematian Ke-75 Msgr 
August Wachter, Bersama Tujuh 
Orang Paderi, Seorang Brother 
Dan Tiga Orang Awam. 

Msgr August Wachter meru-
pakan seorang misionari dan pa-
deri Mill Hill yang berperanan 
penting menyebarkan sejarah 
keselamatan di Borneo Utara 
bermula 1905-1945.

Berikut merupakan penjelasan 
Bapa Uskup Cornelius mengenai 
program tersebut: 

"Saudara saudari, puji Tuhan 
kerana kesempatan rahmat akan 
terus kita nikmati sebagai umat 
yang mengutamakan doa (a 
praying community). 

Pada tahun ini 6 Ogos 2020 
adalah merupakan Ulang Tahun 
ke-75 memperingati pengorba-
nan Msgr August Wachter bersa-
ma tujuh orang Paderi, seorang 
Brother dan tiga orang Awam.

Menurut Uskup Cornelius, 
"Kita akan mengingati mereka 
ini dengan cara sederhana na-
mun istimewa yang dipercayai 
terkorban di kawasan Sapong, 
Tenom, pada 6 Ogos 1945. 

"Kita akan mengadakan Trid-
uum pada 27 – 29 Ogos di PZ-
KKNS pada jam 5 petang setiap 
hari dengan pengisian Doa Ro-
sari, bacaan Sabda Tuhan dan 
renungan/perkongsian. Manaka-

la ziarah dibuka kepada umat 
sepanjang hari mulai dari jam 
9.00 pagi hingga jam 6.00 pe-
tang pada 29 – 31  Ogos 2020 
(Sabtu, Ahad dan Isnin). 

“Kemuncak ziarah adalah pada 
31 Ogos dengan Misa Kudus 
pada jam 5.00 petang di Gereja 
Keluarga Kudus, Nulu Sosopon.

 “Marilah kita sama-sama ser-
tai mini ziarah ini sekali lagi 
untuk mengungkapkan syukur 
kita kepada Tuhan atas iman, 
kasih, pelayanan dan pengorba-
nan mereka agar sentiasa mem-

beri inspirasi kepada kita umat 
dalam merealisasikan cita-cita 
kita dibangun “menjadi Komu-
niti Umat Tuhan yang komited 
dan efektif melayani Kerajaan-
Nya”.

Uskup Cornelius juga men-
gatakan, “Penganjuran pro-
gram Mini  Ziarah Msgr August 
Wachter ini akan dijalankan ber-
sama Kongregasi Franciscan 
Sisters of the Immaculate Con-
ception (FSIC). Sisters FSIC 
adalah buah dari kasih dan pe-
layanan Msgr August Wachter”. 

Siapa Msgr August Wachter? 
Msgr August Wachter dilahir-
kan pada 8 Disember 1878 oleh 
pasangan Josef Wachter dan Su-
sanna Brutscher di Blundez, Aus-
tria. Ketika masih muda, Wachter 
telah memberitahu ibu saudara-
nya, Wilhelmine Brutscher yang 
membiayai pengajiannya, baha-
wa dia bukan sahaja mahu men-
jadi seorang misionari tetapi juga 
seorang matir. 

Setelah tamat pembentukan 
paderi bagi kongregasi Mill Hill, 
beliau ditahbis pada 6 Disember 
1903 di Brixen, Itali Utara. Dua 
tahun selepas itu, pada 28 Ogos 
1905, Wachter meninggalkan 
tanah airnya menuju ke Mision 
Borneo. Beliau tiba di Kuching 
pada bulan September untuk be-
lajar bahasa Melayu di Gunung 
Singai. Selepas lima bulan, su-
perior beliau melihat keperluan 
rohani di Borneo Utara, sebuah 
mission yang miskin dan luas. Fr 
Wachter, misionari pendoa dan 
paderi muda yang bersemangat 
penginjil, diutus untuk melayani 
di mission Penampang, kawasan 
yang diduduki ramai kaum Ka-
dazanDusun. 

Dua puluh dua tahun kemu-
dian, Sarawak dan Borneo Utara 
dipisahkan menjadi prefektur. 
Fr August Wachter telah dilan-
tik sebagai Prefek Apostolik 
pertama Borneo Utara pada 26 
Julai, 1927. Sebagai prefek ap-
ostolic, beliau sentiasa berusaha 
menjangkau mission-mission di 
pedalaman dengan matlamatnya 
untuk membawa Khabar Sukac-
ita bagi mereka yang belum men-
genal Kristus. 

Pada tahun 1933, Msgr Wachter 
kembali ke England bagi Perhim-
punan Umum  dan kemudiannya 
ke Roma, di mana beliau bertemu 
dengan Sri Paus Pius XI yang 
menggalakkannya serta melu-
luskan permohonan beliau yang 
mahu mendirikan Kongregasi 
orang asal di prefektur yang di-

layaninya, Borneo Utara. Dalam 
usaha mendirikan kongregasi 
tempatan itu, ramai yang dipang-
gil tetapi sedikit yang terpilih. 

Dengan bantuan Mother Rose 
Charnley, seorang Misionari 
Fransiskan St Joseph (FMSJ), 
empat orang novis pertama telah 
melafazkan komitmen pertama 
mereka di Konven St Mary, 
Sandakan pada 20 Jun 1941. 

Pada zaman perang kedua, 
waktu gelap bagi gereja di Bor-
neo Utara, Msgr Wachter, mi-
sionari Jerman terakhir telah 
ditangkap di Penampang dan 
dibawa ke stesen keretapi Papar. 
Mereka dipaksa berjalan kaki 
sehingga Sapong Tenom. Menu-
rut laporan Buletin Mingguan 
Majlis Paroki Hati Kudus Yesus 
(Bludenz) bertarikh 26 Januari 
1946, pihak berkuasa Ketenter-
aan Australia telah mengesahkan 
kematian beberapa orang mision-
ari berbangsa Jerman. 

Beberapa orang penduduk 
tempatan juga mengesahkan para 
misionari itu, termasuk Msgr 
Wachter telah dibunuh oleh ten-
tera Jepun. 

Namun, usaha membawa pe-
nyelamatan Yesus di Borneo oleh 
Msgr Wachter telah menampak-
kan banyak hasil. Salah satunya 
ialah kongregasi tempatan Fran-
ciscan Sisters of the Immaculate 
Conception yang kini telah di-
anggotai lebih 100 orang Sister 
serta beberapa mission Katolik 
yang kini telah menjadi Paroki 
dan mempunyai ribuan umat 
beriman. 

Wilfred James Lakun, bakal ditahbis diakon 1 Oktober 
KENINGAU: Mantan Pengerusi Komisi Be-
lia Keuskupan Keningau, Seminarian Wilfred 
James Lakun akhirnya memohon untuk ditah-
bis menjadi Dikon.

Berita gembira ini diumumkan oleh Uskup 
Cornelius Piong dalam Surat Pastoralnya ber-
tarikh 22 Ogos 2020 yang lalu.

Katanya, “Puji Tuhan Seminarian Wilfred 
James Lakun sudah selesai pembentukan Pa-
deri pada bulan Mei yang lalu di Seminari St. 
Petrus, Kuching. Beliau telah memohon untuk 
ditahbis menjadi Dikon.”

“Uskup bersama para paderi Keuskupan 
Keningau telah bersetuju terhadap pentahbisan 
beliau. Oleh itu Seminarian Wilfred James 
Lakun akan ditahbis menjadi Dikon pada 1 
Oktober 2020, jam 5 petang bertempat di Kat-
edral St Francis Xavier, Keningau. Doakan 
agar Roh Kudus menaungi segala persiapan 

Pentahbisan.
Benih panggilan menjadi Paderi bekas ma-

hasiswa Universiti Utara Malaysia itu bermula 
sejak menjadi Pelayan Altar dan dalam pelay-
anan Belia.

Selepas menamatkan pengajian ijazah, Wil-
fred juga pernah menuntut di Institue of For-
mation Fondacio Asia, IFF-Asia, Quezon City 
Philippines pada 2007-2008 kemudian melay-
ani di Pejabat Belia Keuskupan di Keuskupan 
Keningau selama lima tahun iaitu 2008-2012. 

 Jan, 2013 - Mei, 2020 merupakan tempoh 
pembentukan panjang bagi Wilfred untuk 
menjadi Paderi. Dalam tempoh-tempoh terse-
but tentu beliau menghadapi pelbagai isu dan 
permasalahan yang menyebabkan keraguan 
pada panggilannya.

Ketika menceritakan keraguan dan masalah 
kepada Uskup Cornelius, kata-katanya ini 

menjadikannya kuat dan yakin. Beliau berkata, 
“there is nothing new under the sun, kita harus 
yakin pada panggilan Tuhan”. Ini mengingat-
kan Wilfred pada kata-kata Yesus “Tinggalah 
di dalam kasih Ku (Yoh 16:9)”. 

“Selama ini Tuhan tidak pernah berhenti 
mengasihi saya, walau apapun dosa dan keal-
paan saya, Dia sentiasa membawa saya kem-
bali kepada-Nya, kepada kasih-Nya,” ujar Wil-
fred. 

Wilfred menjelaskan, “Apa yang membuat-
kan saya untuk menjawab “Ya” pada panggi-
lan ini, adalah kerana saya yakin pada kasih 
Tuhan, kasih-Nya yang selama ini telah dia 
berikan dan tunjukkan pada diri ini. Saya yang 
telah menerima kasih ini, kini mahu mengong-
sikan kasih ini kepada semua orang, kerana 
“Dia telah lebih dahulu mengasihi kita (1 Yoh 
4:19)” , mengasihi diri ini!” — Didiroy, KSFX 


