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Bagi Dia, yang berkuasa menguatkan kamu, — menu-
rut Injil  yang ku masyhurkan dan pemberitaan tentang 
Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahsia, yang 
didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang 
telah dinyatakan dan yang menurut perintah Tuhan yang 
abadi...                                                              Roma 16: 25- 26

Budaya peduli sebagai 
jalan menuju Damai 
VATIKAN: Sri Paus Fransis-

kus menekankan "budaya 
menjaga" dalam perutu-

sannya untuk Hari Damai Sedunia 
2021 yang diterbitkan pada 17 Dis-
ember lalu. 

"Budaya penjagaan ... memerlukan perkara 
biasa, komitmen yang menyokong dan inklusif 
untuk melindungi dan memartabatkan maruah 
dan kebaikan semua, kesediaan untuk men-
unjukkan perhatian dan belas kasihan, untuk 
bekerja bagi pendamaian dan penyembuhan, 
dan untuk menggalakkan sifat saling hormat 
menghormati dan menerima sesama kerana ini  
merupakan jalan khusus untuk perdamaian."

"Semoga kita tidak pernah menyerah 
pada godaan untuk mengabaikan orang lain, 
terutama mereka yang sangat memerlukan. 
Semoga kita berusaha setiap hari, dengan cara 
yang konkrit dan praktikal, untuk membentuk 
komuniti yang terdiri daripada saudara dan 
saudari yang saling menerima dan saling men-
jaga. ”

Sri Paus Fransiskus menulis bahawa beliau 
membayangkan budaya penjagaan ini seba-
gai cara untuk memerangi budaya tersebut 
ketidakpedulian, pembaziran, dan konfrontasi 
yang begitu lazim pada zaman kita."

Uskup Roma itu menggunakan karya-karya 
kerohanian dan amal  yang diamalkan oleh 
Gereja perdana sebagai contoh. “Generasi per-

tama orang Kristian membahagi-bahagikan 
apa yang mereka ada, sehingga setiap orang 
tidak berkekurangan. Mereka berusaha untuk 
menjadikan komuniti mereka sebagai rumah 
yang ramah, prihatin untuk setiap keperluan 
manusia dan bersedia untuk merawat mereka 
yang sangat memerlukan. Sudah menjadi ke-
biasaan bagi mereka untuk persembahan su-
karela, memberi makan kepada orang miskin, 
menguburkan orang mati dan menjaga anak 
yatim, orang tua dan mangsa bencana seperti 
mangsa kapal karam," katanya.

Sangti Papa juga mengatakan bahawa prin-
sip-prinsip doktrin sosial Gereja menjadi dasar 
bagi budaya penjagaan. Beliau mendorong 
para pemimpin dunia untuk menggunakan 
prinsip-prinsip ini sebagai "kompas" untuk 
membina "masa hadapan yang lebih berper-
ikemanusiaan dalam proses globalisasi."

Bapa Suci mengetengahkan prinsip-prinsip 
menjaga maruah dan hak setiap orang, men-
jaga kebaikan bersama, penjagaan melalui 
solidariti dan perlindungan ciptaan.

"Ini akan memungkinkan kita untuk meng-
hargai nilai dan martabat setiap orang, untuk 
bertindak bersama dalam solidariti  dan mem-
bawa kelegaan kepada mereka yang mender-
ita miskin, berpenyakit, perhambaan, konflik 
bersenjata, dan diskriminasi. Saya meminta 
semua orang untuk menggunakan kompas 
ini dan untuk menjadi saksi kenabian budaya 
penjagaan, berusaha mengatasi ketaksamaan 

sosial yang banyak terjadi, ”katanya.
Hari Perdamaian Sedunia — didirikan oleh 

Sto. Paul VI pada tahun 1968 — disambut 
setiap tahun pada 1 Januari. Sri Paus mem-
berikan pesan sempena hari peringatan itu, di 
mana ia dikirimkan kepada menteri luar negeri 
di seluruh dunia. 

Pesan Bapa Suci untuk Hari Damai Sedu-
nia 2021 bertema, "Budaya Peduli sebagai 
Jalan menuju Damai." Fransiskus menerbit-
kan mesej itu pada hari ulang tahunnya yang 
ke-84.

Dalam perutusannya juga, Bapa Suci Fran-
siskus memetik ucapan Sri Paus Paulus VI 
pada tahun 1969 kepada Parlimen Uganda:  
“Jangan takut akan Gereja; dia menghorma-
timu, dia mendidik warganegara yang jujur   
dan setia untukmu, dia tidak menimbulkan 
persaingan dan perpecahan, dia berusaha un-
tuk mempromosikan kebebasan yang sihat, 
keadilan sosial, dan kedamaian. Sekiranya dia 
mempunyai preferensi, ia akan memilih orang 
miskin, untuk pendidikan anak-anak kecil dan 
umatnya, ia akan memilih untuk melayani 
yang menderita dan tersisih." 

Sri Paus Fransiskus juga menunjukkan ba-
hawa "mendidik orang untuk berbudaya men-
jaga harus dalam keluarga, yang adalah dasar 
masyarakat, di mana kita belajar bagaimana 
hidup dan berhubungan dengan orang lain 
dalam semangat saling menghormati. "

"Namun keluarga perlu diberi kekuatan un-

tuk melaksanakan tugas yang sangat penting 
dan sangat diperlukan ini," katanya. 

Pada sidang media yang menyampaikan 
mesej perdamaian, Kardinal Peter Turkson, 
prefek Dikasteri untuk Mempromosi Pemban-
gunan Insan Bersepadu, menekankan bahawa 
Sri Paus Fransiskus memutuskan untuk fokus 
kepada "budaya penjagaan" dalam pesan per-
damaian tahun ini kerana pandemik coronavi-
rus, yang memburukkan lagi krisis melibatkan 
makanan, iklim, ekonomi, dan migrasi.

Dalam Pesan Damai 2021, Sri Paus Fransis-
kus memulakan pesannya dengan mengatakan 
bahawa dia mengenang dan berdoa bagi se-
mua orang yang kehilangan anggota keluarga 
atau orang tersayang, dan semua yang kehilan-
gan pekerjaan pada tahun 2020.

Sangti Papa juga memberi penghormatan 
kepada semua doktor, perawat, ahli farmasi, 
penyelidik, sukarelawan, paderi, dan kaki-
tangan hospital yang “terus melakukan pen-
gorbanan besar malah merisikokan kesihatan 
mereka demi menyelamatkan nyawa." 

Mesej Hari Damai Sedunia 2021 turut 
memetik beberapa petikan dari ensiklik terba-
harunya, Fratelli Tutti. Bapa Suci menekankan 
bahawa ada keperluan agar hubungan antara 
negara-negara diilhami oleh persaudaraan, 
saling menghormati, solidariti, dan kepatuhan 
terhadap hukum internasional. Dia juga meng-
gesa agar undang-undang kemanusiaan dihor-
mati. — CNA 

Edaran dalaman sahaja

Pesan Sri Paus Fransiskus sempena Hari Damai Sedunia, 1 Januari 2021 

Uskup Agung Julian Leow

Saudara dan saudari dalam Kristus, 

Dalam pelbagai cara 2020 adalah tahun yang 
sukar bagi kita. Kita  menghadapi banyak kesu-
karan, cabaran dan ketidakpastian. Pandemik 
yang menimpa seluruh dunia mempengaruhi 
kita secara fizikal, kewangan, emosi dan rohani. 
Tetapi Krismas datang tepat pada waktunya untuk 
mengingatkan kita bahawa kesukaran, kerapuhan 
dan ketidakpastian adalah pengalaman biasa umat 
Tuhan ketika kita mendekati Kerajaan Syurgawi.

Sama seperti Joseph dan Maria menghadapi 
rintangan ketika mereka menuju ke Betlehem un-
tuk kelahiran Yesus, begitu juga kita meneruskan 
perjalanan walaupun terdapat banyak halangan 
yang mungkin terjadi — perjalanan yang kadang-
kadang kuat, kadang-kadang lemah, kadang-
kadang dengan iman dan kadang-kadang dengan 
keraguan — tetapi pada akhirnya berpegang pada 
kebenaran bahawa dalam kelahiran tertentu, bayi 
ini, semua janji baik Tuhan akan lahir di dalam 
kita.

Tuhan bersama kita dan berkongsi kehidupan 
manusia, kegembiraan dan cabaran bersama den-
gan penderitaan dan penderitaan kita. Perkataan 
Emmanuel menggambarkan hadiah Krismas den-

gan indah, ini bermaksud 'Tuhan bersama kita'. Ini 
adalah mesej utama Krismas. Inilah pesan yang 
kita sampaikan untuk didengar oleh seluruh dunia, 
bahawa Tuhan ada bersama kita, sekarang dan se-
lamanya walau apa pun kesukaran. 

Semasa kita menyambut Krismas tahun ini dan 
mengingati kelahiran Yesus, semoga hidup kita 
sangat tersentuh oleh kasih Tuhan. 

Semasa kita merenungkan anak Yesus yang di-
lahirkan, semoga hati kita dipenuhi kegembiraan. 
Semoga doa kita juga merangkumi keinginan un-
tuk berkongsi kasih dan harapan Yesus dengan du-
nia. Dengan melibatkan KED dan komuniti paro-
ki, marilah kita meneroka cara baru dan memberi 
kehidupan untuk berkongsi karunia Yesus dengan 
orang lain. Ini adalah masa ketika kita menjang-
kau mereka yang memerlukan sokongan, penjag-
aan dan kasih sayang kita, mereka yang menderita 
dalam pelbagai keadaan. 

Marilah kita menghayati makna Krismas yang 
sebenar sepanjang tahun dengan membawa kasih-
Nya ke dunia. Tataplah orang yang anda temui. Li-
hat bahawa Yesus ada bersama mereka. Bersyuku-
rlah atas pemberian yang kita ada untuk sesama. 

Dunia kita memerlukan pesan Yesus, kasih-
Nya, pengampunan-Nya, rahmat-Nya, penjagaan-

Nya. Hidup dalam keajaiban hadiah Krismas: kita 
masing-masing dikasihi oleh Tuhan. Kekuatan 
pemberian ini untuk mengubah dunia kita adalah 
harapan kita. 

Dipenuhi dengan kasih dan harapan Tuhan, 
semoga kita terus maju untuk mengungkapkan 
cinta yang menjelma dengan dunia. Pada tahun 
yang akan datang, mari kita cuba dengan intensiti 
baharu untuk berkongsi hadiah iman Katolik kita 
dengan jiran kita.

Pada waktu istimewa tahun ini, saya berdoa agar 
pesan Kristus-Anak akan lahir kembali di keusku-
pan, paroki, rumah kita, di hati dan jiwa kita pada 
musim Krismas ini. 

Saya doakan anda semua mengalami kedama-
ian, kegembiraan, kesihatan, kebahagiaan, bersa-
ma dengan curahan berkat dan rahmat bagi tahun 
baharu yang menggembirakan, memuaskan, ber-
makna dan selamat tahun 2021.

Uskup Agung Julian Leow Julian  Beng Kim, D.D.
Uskup Agung Kuala Lumpur

18 Disember 2020 

Pesan Krismas Uskup Agung Kuala Lumpur 
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Ilusi tentang kekebalan dan 
ketahanan diri kita

Apa sahaja yang tidak 
membunuh anda menjadi-
kan anda lebih kuat. Itu 

adalah aksioma kesalehan yang 
tidak selalu berlaku. 

Kadang-kadang masa yang 
buruk datang dan kita tidak bela-
jar apa-apa. Semoga masa yang 
tidak baik ini, Covid-19, akan 
mengajar kita sesuatu dan menja-
dikan kita lebih kuat. 

Harapan saya ialah Covid-19 
akan mengajar kita sesuatu yang 
tidak perlu diajar oleh generasi 
terdahulu tetapi melalui pengala-
man hidup mereka kita telah men-
getahui bahawa kita tidak kebal, 
kita tidak terkecuali dari ancaman 
penyakit, kelemahan, dan kema-
tian. 

Pendek kata, semua yang dapat 
ditawarkan oleh dunia kontempo-
rari kita dari segi teknologi, peru-
batan, makanan, dan insurans, 
tidak mengecualikan kita dari ker-
apuhan dan kelemahan.  Covid-19 
telah mengajar kita akan realiti 
ini. Sama seperti orang lain yang 
pernah berjalan di bumi ini, kita 
juga sangat lemah dan rapuh. 

Saya sudah cukup berusia 
dalam mengenal generasi sebel-
umnya ketika kebanyakan orang 
hidup dengan banyak ketakutan, 
tidak semuanya sihat, tetapi ini 
semua kenyataan. Hidup ini 
rapuh. Melahirkan anak boleh 
menyebabkan kematian pada 
suatu ketika daulu. Selesema atau 
virus boleh membunuh anda dan 
tubuh anda hanya mempunyai 
sedikit pertahanan terhadap 
penyakit tersebut. Anda boleh 

mati muda kerana penyakit jan-
tung, barah, diabetes, sanitasi 
yang buruk, dan disebabkan oleh 
banyak perkara lain. Dan alam itu 
sendiri boleh menimbulkan anca-
man. Ribut, taufan, angin puting 
beliung, kemarau, wabak, kilat, 
ini semua mesti ditakuti kerana 
kebanyakan kita tidak berdaya 
melawan mereka. Orang hidup 
dengan perasaan bahawa kehidu-
pan dan kesihatan rapuh, tidak 
boleh dianggap remeh.

Tetapi kemudian datang vaksi-
nasi, penisilin, hospital yang lebih 
baik, ubat-ubatan yang lebih baik, 
kelahiran yang lebih selamat, 
pemakanan yang lebih baik, 
perumahan yang lebih baik, sani-
tasi yang lebih baik, jalan yang 
lebih baik, kereta yang lebih baik, 
dan insurans yang lebih baik terh-
adap segala sesuatu, yang boleh 
membantu kita ketika kehilangan 
pekerjaan, kemarau, ribut, sehing-
galah wabak dan pelbagai bentuk 
bencana. 

Dan seiring dengan itu timbul 
perasaan selamat yang tinggi dan 
yakin  bahawa k i ta  aman, 
dilindungi,selesa, berbeza dari 
generasi sebelumnya, kita mampu 
menjaga diri kita sendiri, tidak 
lagi rapuh seperti generasi sebel-
umnya.

Sebilangan besar kenyataan itu 
benar, sekurang-kurangnya dari 
segi kesihatan dan keselamatan 
fizikal kita. 

Tetapi dalam pelbagai situasi, 
kita jauh lebih lemah daripada 
generasi sebelumnya. Namun, 
seperti yang dinyatakan oleh 

Covid-19, perkara-perkara tadi 
bukanlah jaminan keselamatan 
sepenuhnya. Walaupun banyak 
penolakan dan protes, kita harus 
menerima bahawa kita sekarang 
hidup seperti semua orang sebe-
lum kita, iaitu, tidak dapat menja-
min kesihatan dan keselamatan 
sendiri. Untuk semua perkara 
mengerikan yang dilakukan oleh 
Covid-19 kepada kita, ia telah 
membantu menghilangkan ilusi, 
ilusi bahawa kita kebal terhadap 
diri kita sendiri. Kita rapuh, 
lemah dan tidak abadi. 

Pada pandangan pertama, ini 
kelihatan seperti perkara buruk; 
tetapi ianya bukan. Kekecewaan 
adalah penghapusan ilusi dan kita 
telah terlalu lama (dan terlalu 
terang) menjalani ilusi, iaitu 
hidup di bawah pesona palsu 

yang membuat kita percaya baha-
wa ancaman lama tidak lagi 
memi l ik i  kekua t an  un tuk 
menyentuh kita. Dan betapa 
salahnya kita! Pada masa penu-
lisan ini terdapat 70.1 juta kes 
Covid-19 dilaporkan di seluruh 
dunia dan terdapat lebih daripada 
1.6 juta kematian yang dilaporkan 
disebabkan oleh virus ini. Selain 
itu, kadar jangkitan dan kematian 
tertinggi berlaku di negara-negara 
yang kita anggap paling kebal, 
negara-negara yang mempunyai 
hospital terbaik dan perubatan ter-
moden untuk melindungi kita. Ini 
seharusnya menjadi panggilan 
bangun kita. Untuk semua perka-
ra baik yang dapat diberikan oleh 
dunia moden dan pasca-moden 
kita, pada akhirnya ia tidak dapat 
melindungi kita dari segala-galan-
ya, walaupun ia memberi gamba-
ran ia boleh melindungi kita. 

Covid-19 telah menjadi pen-
gubah permainan; ia telah meng-
hilangkan khayalan, kekeliruan 
kita sendiri. Apa yang perlu dipe-
lajari? 

Ringkasnya, bahawa generasi 
kita mesti menggantikannya den-
gan semua generasi lain, menye-
dari bahawa kita tidak dapat men-
gambil nyawa, kesihatan, keluar-
ga, pekerjaan, komuniti, perjalan-
an, rekreasi, kebebasan berkum-
pul, dan kebebasan untuk pergi ke 
gereja. 

Covid-19 telah mengajar kita 
bahawa kita bukan Tuhan yang 
hidup dan kerapuhan masih ada di 
semua orang, bahkan di dunia 
moden dan pasca-moden.

Teologi dan falsafah Kristian 
klasik selalu mengajarkan bahawa 
sebagai manusia kita tidak berdi-
kari. Hanya Tuhan sahaja. Hanya 
Tuhan yang "Makhluk Sendiri" 
(Ipsum Esse Subsistens, dalam 
falsafah klasik). Selebihnya dari 
kita bergantung ...saling bergan-
tung ... dan tidak abadi untuik  
takut dengan janji temu berikut-
nya dengan doktor kita. Generasi 
terdahulu, kerana mereka tidak 
memiliki pengetahuan perubatan, 
doktor, hospital, standard kebersi-
han, ubat-ubatan, vaksin, dan 
antibiotik,kurang berharap dan 
bergantung kepada perubatan.  

Orang pada zaman dahulu tahu 
ahu bahawa mereka tidak berdi-
kari dan bahawa kehidupan dan 
kesihatan tidak dapat dipandang 
remeh. Saya tidak mencemburui 
mereka dengan ketakutan palsu 
yang timbul, tetapi saya iri kepa-
da mereka yang tidak hidup 
dalam keadaan aman yang salah. 
Dunia kontemporari kita, untuk 
semua perkara baik yang diberi-
kannya, telah membuat kita terti-
dur dari segi kerapuhan, kerentan-
an, dan kematian kita. 

Covid-19 adalah panggilan 
bangun, bukan hanya untuk fakta 
bahawa kita rentan, tetapi teruta-
ma pada kenyataan bahawa jan-
gan mengambil mudah atau kes-
empatan terhadap kurnia kesihat-
an, keluarga, pekerjaan, masyara-
kat, perjalanan, rekreasi, kebe-
basan untuk berkumpul, dan (ya) 
dalam hal pergi ke gereja.  — 
Hakcipta Terpelihara 1999-2020 
@ Fr Ron Rolheiser 

Sudah berturut-turut pada 
tiga Hari Minggu Adven (I, 
II, III) ketiga-tiga penulis 

Injil, iaitu Markus, Matius dan 
Lukas memperkenalkan kepada 
kita tokoh Yohanes Pembaptis, 
yang bertugas menyiapkan dan 
memperkenalkan kedatangan 
Yesus sebagai Almasih.

Pada Hari Minggu Adven IV 
ini Lukas memperkenalkan kepa-
da kita tokoh Bonda Maria. Kita 
diajak oleh Lukas untuk menge-
nal siapa Maria itu sebenarnya. 
Tokoh wanita inilah yang mela-
hirkan Penyelamat kita!

Hari Raya Natal, iaitu peray-
aan kelahiran Yesus sebagai Juru 
Selamat kita, akan bermula 
beberapa jam lagi. Yang kita ray-
akan adalah suatu peristiwa yang 
sungguh luar biasa, yang tak 
mungkin dapat kita fahami 
menurut kemampuan daya fikir 
manusia. 

Bagaimana mungkin akan dila-
hirkannya "Anak Tuhan Yang 
Mahatinggi" menjadi manusia!

Tetapi bukan hanya kenyataan 
bahawa Tuhan menjadi manusia 
adalah suatu peristiwa yang luar-

biasa, yang tiada duanya. Masih 
ada kenyataan luarbiasa lain 
yang juga tiada duanya, iaitu 
kata-kata yang diucapkan oleh 
seorang perawan bernama Maria, 
seorang penduduk sederhana di 
kampung Nasaret. 

Ketika dia menerima tawaran 
dari Malaikat Gabriel untuk 
menjadi ibu Putera Tuhan, 
walaupun sedar akan kesederha-
naan dan keterbatasannya, dia 
berkata: "Sesungguhnya aku ini 
adalah hamba Tuhan; terjadilah 
padaku menurut perkataanmu". 
Sikap dasar yang diungkapkan 
Maria dengan kata-kata itu sung-
guh luarbiasa dan tiada duanya! 
Mengapa?

Dalam ibadat liturgi kita mem-
persiapkan diri untuk nanti 
merayakan Hari Raya Natal, seb-
agai peringatan akan kelahiran 
Yesus sebagai  Almasih di 
Betlehem duapuluh satu abad 
yang lalu. 

Tetapi perayaan Natal tidak 
akan ada maknanya, apabila 
Natal hanya sekadar merupakan 
peringatan akan sesuatu kejadi-
an, namun tidak ada pengaruh 

dan buahnya yang konkrit bagi 
keselamatan kita yang meray-
akannya. Pesta Natal cenderung 
dirayakan sebagai pesta riang 
gembira. Tetapi kegembiraan 
Natal itu banyak kehilangan erti 
dan tujuannya yang sebenarnya, 
iaitu kelahiran Yesus sebagai 
Penyelamat dalam hati kita.

Sesudah tiga Hari Minggu 
yang lalu kita berusaha mengenal 
Yohanes Pembaptis, sekarang ini 
kita mengenal Bonda Maria, Ibu 
Yesus Penyelamat kita. Sikap 
dasar peribadi Maria sebagai 
perempuan perawan, yang sung-
guh percaya kepada Tuhan, 
diungkapkannya dalam kata 
“Fiat”, “terjadilah”, “terjadilah 
padaku menurut perkataanmu”. 
“Fiat” Maria sebagai kesediaan-
nya yang total untuk melak-
sanakan  kehendak  Tuhan 
memang telah disiapkan oleh 
tanpa dosa.

Sebab Tuhan menghendaki 
pulihnya kembali hubungan-Nya 
dengan manusia, yang telah 
diciptakan-Nya menurut citra-
Nya. Kerana itu Putera-Nya yang 
menjad i  manus ia  sebaga i 

Penebus harus lahir dari seorang 
perempuan yang tak bercela, 
iaitu Maria. Tuhan menghendaki 
agar Putera-Nya menjadi saudara 
kita sebagai manusia. 

Dan dengan demikian dalam 
Yesus Kristus Putera-Nya kita 
menjadi anak angkat Tuhan, 
Tuhan menjadi Bapa kita, seperti 
kita ucapkan dalam doa Bapa 
Kami.

Semuanya itu dapat menjadi 
suatu kenyataan berkat ucapan 
dan pelaksanaan “Fiat” Maria. 
Ka ta  “F ia t”  yang  bere r t i 
“Terjadilah padaku menurut per-
kataanmu” dilaksanakan Maria 
dengan setia tanpa henti sepan-
jang hidupnya. 

Kata dan perbuatan Maria 
adalah satu, tidak berbeza! Maria 
adalah manusia dengan keperiba-

dian yang utuh!
Maria bukanlah hanya Ibu/

Bonda Yesus Penyelamat secara 
fizik belaka. Kebondaannya ber-
landasan pada imannya. 

Sebelum Maria menerima 
Yesus dalam kandungannya, dia 
telah menerima-Nya dalam 
iman; “Berbahagialah dia, yang 
telah percaya, sebab apa yang 
dikatakan kepadanya dari 
Tuhan akan terlaksana” (Luk 
1:45). Injil Lukas hari ini mem-
beri pesan kepada kita, supaya 
kita makin tahu dan sedar apa 
sebenarnya erti percaya kepada 
Tuhan.

Percaya bukanlah sekadar ber-
erti mahu menerima sesuatu seb-
agai kebenaran, meskipun masih 
secara samar-samar. — Iman 
Katolik 

HARI MINGGU KEEMPAT
ADVEN (B)

2 SAM 7:1-5.8B-12.14A.16
ROMA 16:25-27

INJIL LUKAS 1:26-38

Kuatkan Fiat kita dalam menjalani kehidupan ini
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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

Tanya
Jawab Soalan: Proses kelahiran Yesus sering 

diwarnai dengan penampakan malai-
kat misalnya dalam peristiwa mem-
bawa khabar sukacita, mendorong 
Yusuf, bernyanyi gembira atas kelahi-
ran Yesus, dan memberitahu gembala. 
Apakah mereka ini semuanya lelaki? 
Benarkah mereka ini mempunyai 
sayap? — Nona 

Jawaban: Pertama, menurut tradisi 
Gereja Katolik, malaikat-malaikat ada-
lah roh murni. Mereka adalah makhluk 
ciptaan Tuhan yang adalah murni roh 
dan tidak memiliki tubuh jasmani sep-
erti manusia. 

Mereka memiliki akal budi dan 
mampu mengambil keputusan moral 
dan bertindak. Oleh kerana mereka 
tidak mempunyai tubuh, maka mereka 
juga tidak memiliki gender. Kerana itu, 
para malaikat bukanlah lelaki mahu-
pun perempuan. Mereka ini juga tidak 
berkahwin dan tidak dikahwinkan. 
Inilah yang dimaksudkan Yesus ketika 
berkata: “Kerana pada waktu kebang-
kitan, orang tidak kahwin dan tidak 
dikahwinkan melainkan hidup seperti 
malaikat di syurga” (Mat 22:30). 

Meskipun mereka roh murni, tetapi 
mereka dapat memakai tubuh seperti 
halnya manusia memakai jas atau man-
tel. Ertinya, tubuh itu bukanlah baha-
gian melekat pada keberadaan mereka, 
tetapi hanyalah tambahan yang dapat 
dilepaskan.

Kedua, mungkin yang dimaksud kan 
dalam pertanyaan ialah bahawa dalam 
peristiwa-peristiwa di atas, malaikat 
menampakkan diri lebih sering seba-
gai lelaki daripada sebagai perempuan. 
Juga dalam lukisan-lukisan atau pa-
tung-patung, para malaikat dilukiskan 
lebih sebagai lelaki. 

Penampakan-penampakan itu men-
gandaikan bahawa malaikat-malaikat 
itu menggunakan penampilan fizikal 
agar dapat dilihat oleh mata manu-
siawi. Penampilan fizikal malaikat be-
lum muncul pada tradisi Ibrani, kerana 
Tuhan menampakkan diri secara lang-
sung atau face to face dengan Adam 
dan Musa. Kerana itu tidak diperlukan  
malaikat. 

Dalam tradisi Yahudi yang menekan-
kan sifat transenden dan kesucian Tu-
han, muncullah figura malaikat sebagai 
pengantara antara Tuhan dan manusia. 

Dalam Perjanjian Baru, penampakan 
mereka menjadi lebih sering dan jelas 
dalam Injil mahupun di dalam tulisan-
tulisan Kristiani sesudah Yesus.

Ketiga, ketika malaikat menampak-
kan diri kepada manusia, selalu me-
nampakkan diri dalam rupa kasatmata 
dan bergender maskulin. Misalnya, kita 
dapat merujuk kepada Kej 18:2 yang 
menunjukkan malaikat Tuhan menam-
pakkan diri dan diterima oleh Abraham 
dengan keramah-tamah-annya. Contoh 
lain ialah Yos 5:13, Yeh 9:2 dan Za 1:8, 
yang menunjukkan keberadaan malai-
kat sebelum tradisi Kristiani. Dalam 
Perjanjian Baru dapat dirujuk Luk 24:4 
di makam sesudah kebangkitan dan 
Kis 1:0 pada kenaikan Yesus ke syurga.

Juga ketika tidak dikatakan apa gen-
der dari malaikat-malaikat, situasi atau 
keadaan yang ada cenderung menun-
jukkan bahawa mereka adalah lelaki 
atau menggunakan nama lelaki. Tugas-
tugas malaikat seringkali adalah peker-
jaan yang dilakukan oleh lelaki dan 
bukan oleh perempuan dalam budaya 
kuno, misalnya tugas Malaikat Agung 
Rafael yang membimbing perjalanan 
Tobit untuk menemukan seorang isteri, 

dll. Inilah sebabnya mengapa penam-
pakan malaikat-malaikat itu lebih ban-
yak maskulin.

Keempat, kitab-kitab suci kanonik 
memberikan nama kepada tiga Malai-
kat Agung. Tugas ketiga-tiga Malai-
kat Agung itu menggambarkan fungsi 
maskulin. Gabriel menafsirkan visi 
dalam Kitab Daniel dan tentu memain-
kan peranan sentral dalam kisah kela-
hiran Yesus dan Yohanes Pembaptis. 
Rafael dan Mikael, iaitu “pemimpin 
besar” (Dan 12:1) dan pemimpin dari 
bala tentera malaikat dalam kitab 
Wahyu (Why 12:7). Sebagai utusan 
dan tentara Tuhan, gender maskulin 
dirasa lebih sesuai. Demikian pula, 
pandangan tentang Tuhan juga meng-
gunakan gender maskulin.

Kelima, para malaikat sebenarnya 
tidak mempunyai sayap. Gambaran  
malaikat dengan sayap sebenarnya 
hanyalah cara untuk menunjukkan ba-
hawa mereka itu mempunyai sifat Ilahi, 
mirip dengan Tuhan. Demikian pula, 
para malaikat juga tidak mempunyai 
lingkaran di kepala. — Dr Fr Petrus 
Maria Handoko CM, hidupkatolik.
com 

Adakah malaikat itu lelaki, bersayap? 

Uskup Sebastian beri perkembangan
terkini Keuskupan Pulau Pinang 

HERALD Disember 20, 2020

PULAU PINANG: Uskup Sebastian Fran-
cis, Ketua Keuskupan Pulau Pinang telah 
mengongsikan beberapa maklumat terba-
haru yang sedang berjalan di keuskupan itu. 

Antaranya ialah mengenai Dana Bantuan 
Kemanusiaan. Keuskupan Pulau Pinang, 
melalui Pejabat Pembangunan Insan Pulau 
Pinang akan memberi bantuan bagi golongan 
yang terkesan akibat pandemik Covid-10 dan 
ribut taufan cyclone. Bagi mereka yang ingin 
menyumbang boleh melakukannya sama ada 
melalui tunai atau check kepada PENANG 
OFFICE FOR HUMAN DEVELOPMENT, 
no akaun Maybank: 507068315122

Seminarian dan Diakon Kekal
Richard Wilson yang sekarang ini dalam 
pembentukan calon bagi Diakon Kekal, mel-
akukan latihan pastoral di Gereja St Joseph, 
Batu Gajah sejak 1 Nov 2020 di bawah pe-
mantauan Fr Edmund Woon. 

Seminarian Raymond Raj,  George 
Vaithynathan dan Desmond Jansen, yang se-
dang menjalani pembentukan paderi di Sem-
inari Tinggi Kolej Sto Petrus, Kuching, akan 
kembali ke Keuskupan Pulau Pinang untuk 
cuti semester dan tugasan pastoral. Mereka 
akan memulakan tugasan pastoral selama 
empat bulan pada tahun 2021. Desmond 

Jansed dan Raymond Raj akan melakukan 
program Clinical Pastoral Education (CPE) 
di Hospital Assunta, Petaling Jaya. 

Di atas doa-doa umat, Bapa Uskup Se-
bastian gembira kerana Keuskupan Pulau 
Pinang mempunyai tiga orang calon Paderi 
Keuskupan. 

Mereka bakal memasuki tahun Inisiasi 
2021 di Seminari Major Kolej General, Pu-
lau Pinang. Para calon itu ialah Dennis Ra, 
Bryan Angelo Patrick dari Gereja  Our Lady 

of Lourdes, Silibin dan Justin Amal Raj dari 
City Parish, Pulau Pinang. 

Seorang lagi calon Diakon Kekal sedang 
menjalani pembentukan di Seminari Major 
Kolej General, Dave Jean Kameron dari 
Gereja St Michael Alor, Setar. 

Majlis Pendidikan Keuskupan Pulau 
Pinang (PDEC)
Keuskupan Pulau Pinang mengalu-alukan 
Bro.Jason Blaikie, FSC sebagai pengendali 
sekolah-sekolah La Salle di Pulau Pinang 
dan wilayah utara. 

Bermula tahun hadapan, PDEC akan mem-
punyai dua orang ahli baharu iaitu Bro.Jason 
Balikie dan Sr Amy Sam IJS yang meng-
gantikan Sr Anne Wong. Keuskupan Pulau 
Pinang mengucapkan ribuan terima kasih 
kepada mantan ahli PDEC, Sdra Kennteh 
Wong dan Sr Anne Wong di atas komitmen 
dan pelayanan mereka. 

Dimaklumkan juga, Mariaville Good 
Shepherd Kindergarten di Ipoh, Perak yang 
telah wujud selama 40 tahun, terpaksa ditu-
tup bermula 31 Disember 2020. Perkara ini 
dimaklumkan oleh Province Leader, Sr Sa-
lomi Cruz RGS.  

 Sr. Mary Theresa Chua, IJS secara rasmi 
telah memaklumkan kepada Pejabat Uskup 

bahawa Infant Jesus Sisters Malaysia, se-
bagai pemilik Convent Light Street Penang 
(CLS) telah menandatangani perjanjian ker-
jasama dengan penyedia pendidikan, ACE 
Edventure untuk membuka sekolah antara-
bangsa swasta dengan menggunakan premis 
CLS. Projek itu akan bermula sebaik sa-
haja kebenaran yang diperlukan dari pihak 
berkuasa, diperolehi. 

Uskup Sebastian juga mengucapkan ter-
ima kasih kepada semua paderi paroki dan 
pasukan paroki yang secara konsisten me-
mantau pelbagai realiti pada masa ini. 

Oleh kerana pandemik COVID-19 tidak 
dapat diramalkan, Uskup Sebastian mem-
inta semua umat mematuhi prosedur operasi 
standard masing-masing untuk setiap dae-
rah atau negeri dan selalu berunding dengan 
pihak berkuasa tempatan jika perlu.

Bapa Uskup juga mengingatkan bahawa 
beliau, sebagai Ketua Keuskupan Pulau 
Pinang, terus memberi kelepasan kepada 
umat beriman dari obligasi menghadiri Misa 
Kudus pada hari Minggu dan obligasi hari-
hari suci. 

Prelatus itu juga mengucapkan agar per-
ayaan Krisma disambut dengan Harapan, 
Damai, Sukacita dan Kasih serta menyambut 
kelahiran Yesus dengan keteguhan iman. 

KUCHING: Biara Karmelit Im-
maculate Heart of Mary meraya-
kan ulang tahun ke-60 sebagai 
religius, Sr Mary John of the 
Cross pada 8 Disember 2020. 

Pandemik Covid-19 telah 
membataskan kehadiran umat 
dan keluarga bagi merayakan 
Jubli Intan Sr Mary namun ia 
tetap meriah dengan Perayaan 

Ekaristi yang dipimpin oleh 
Uskup Agung Simon Poh, Uskup 
Agung Emeritus John Ha dan Fr 
Larry Tan. 

Uskup Agung Simon me-
mandang para biarawati 
Karmelit sebagai religius yang 
menyerahkan hidup mereka ke-
pada Tuhan hingga akhir hayat 
mereka. Mereka hidup dalam 

kepatuhan, kemiskinan, kemur-
nian — tinggal dan meninggal 
dunia di kawasan biara. 

Sr Mary John lahir pada 29 
April 1942 di Sibu. Lahir se-
bagai Apolina Chai Joon Sian, 
beliau merupakan anak ketiga 
dan bersekolah di Sibu, Sarikei, 
Kanowit dan Sekolah St Teresa 
di Kuching. Tidak ada siapa 

yang menyangka, kanak-kanak 
kecil yang nakal dan mahu 
berkahwin dengan seorang 
'putera' kacak akhirnya mela-
fazkan kaul pertamanya sebagai 
biarawati Karmelit pada 8 Dis-
ember 1960. 60 tahun sebagai 
religius, Sr Mary berkata, "Saya 
sangat gembira dan tenang..." — 
sumber Today's Catholic 

Biarawati Karmelit gembira dan tenang sambut ulang 
tahun intan sebagai religius 
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Sahabat kecil Yesus
Pewartaan malaikat Gabriel 
kepada Perawan Maria 
tentang kelahiran Yesus 
(Lukas 1: 26-38) 

Malaikat Gabriel pergi ke 
kota Nazaret untuk me-
wartakan Khabar Gembira 
kepada Maria. "Sesung-
guhnya engkau akan 
mengandung dan akan 
melahirkan seorang anak 
laki-laki dan hendak-
lah engkau menamai Dia 

Yesus (Lukas 1:31) 

Apakah jawaban Maria?
Rujuk Injil Lukas 1:38 dan 
salin jawaban Maria dalam 
ruangan yang disediakan. 

Malaikat muncul dalam mimpi Yosef bahawa Anak yang dikandung                             
oleh Maria adalah Putera Tuhan. 

cari 12 perbezaan pada gambar di bawah. 

Warnakan 
gambar ini 

Malaikat Gabriel 
memberitahu 
Maria bahawa 
saudaranya, 
Elisabet sedang 
mengandung 
(Lukas 1:36)

Bantu Maria 
untuk 
bertemu den-
gan Elisabet. 
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Bapa Uskup galakkan krismawan 
berdoa selalu kepada Roh Kudus

KOTA KINABALU: Cahaya menyi-
nari kegelapan yang diakibatkan oleh 
pandemik. Pandemik Covid-19 telah 
menghalang pewartaan Khabar Gem-
bira tentang kelahiran Yesus dari ru-
mah ke rumah. Oleh itu,The Light of 
Jesus Christ Covenant Community 
(LJCCC) telah merasmikan Christmas 
Carol Singalong atas talian di saluran 
YouTube.

Awalnya, program ini dimaksudkan 
untuk membawa 300 ahli LJCCC un-
tuk berkongsi kegembiraan perayaan 
Krismas, namun puji Tuhan, lebih dari 
1800 menyertai acara karol atas talian 
pada 13 Disember.

Inisiatif Advent Christmas Caroling 
2020, dengan tema “Bangkit! Bersinar! 
Kerana Sang Cahaya telah datang" 
dikendalikan oleh tim Pujian Glory and 
Praise yang melihat cara baharu iitu se-
bagai  sarana digital bagi keluarga dan 
komuniti untuk berkumpul bersama 
serta berkongsi kegembiraan Krismas. 

Empat tim bahasa (Bahasa Inggeris, 
BM, Cina dan Kadazan) telah mer-
akamkan lagu karol mereka di rumah 
masing-masing. 

Meskipun tidak sebegitu meriah sep-
erti kunjungan dari rumah ke rumah 
tetapi ia menyegarkan semangat para 
umat yang menonton persembahan 
pelbagai kumpulan 'paduan suara' ser-

ta Kisah Krismas yang meninggalkan 
kesan sukacita serta harapan melalui 
pembacaan Alkitab dalam pelbagai ba-
hasa. 

Ketua LJCCC, Anthony Lim meny-
ampaikan pesan Krismasnya kepada 
para ahli dengan memperingati mereka 
bahawa, "Banyak perkara telah beru-
bah kerana pandemik, tetapi satu 
perkara yang kita pasti dan tidak akan 
pernah berubah - cinta Tuhan terha-
dap kita semua!" 

Beliau menambah bahawa, "Adven 
mengingatkan kita akan kedatangan 
Kristus sebagai manusia dalam Yesus 
Kristus, dan perlunya mempersiapkan 
diri bagi menyambut kedatangan-Nya 
yang kedua. 

Sebenarnya, kata Lim, dengan segala 
ketidakpastian yang berlaku di seki-
tar kita, Kristus datang menemui kita 
setiap saat, setiap hari; tetapi seperti 
murid-murid di jalan Emaus, kita ser-
ing gagal mengenali Dia.

Oleh itu, pada hari-hari terakhir Ad-
ven 2020, Lim meminta para ahli LJCC 
untuk “meminta Tuhan agar Roh Ku-
dus membuka mata kita untuk menge-
nali Dia, untuk membuka hati kita bagi  
menerima Dia sekali lagi” sehingga kita 
dapat “membenarkan kasih-Nya me-
nakluki hati kita pada Krismas ini." — 
sumber CS

LJCCC anjur karoling dalam 
empat bahasa 

KENINGAU: Pada 8 Disember 
lalu, bertempat di Gereja St. 
Yohanes Penginjil Panui, sera-
mai 26 orang krismawan telah 
menerima Sakramen Pengua-
tan.

Perayaan Misa Kudus dip-
impin oleh Uskup Cornelius 
Piong. 

Dihadiri oleh kira-kira 100 
orang umat sekitar Zon Lu-
anti dengan mematuhi SOP.  
Uskup berharap agar para 
krismawan yang baharu 
diperteguhkan melalui Sakra-

men Penguatan untuk me-
neruskan perjuangan iman 
mereka dengan sentiasa men-
gutamakan Tuhan, berdoa 
kepada Roh Kudus, membaca 
dan menghayati firman-Nya 
setiap hari dan terlibat dalam 
aktiviti-aktiviti komuniti khu-
susnya KKD. 

"Sebelum bangun, pada 
awal pagi, sentiasa meminta 
bimbingan Roh Kudus untuk 
perlindungan dan bimbingan 
kehidupan sehari-hari." 

Prelatus itu memberikan 

contoh doa singkat: "Roh Ku-
dus, datanglah" , untuk diu-
capkan setiap hari ketika ban-
gun dari tidur.

Pada kesempatan itu juga, 
umat yang hadir menyak-
sikan upacara perasmian 
dan pemberkatan bilik ba-
haru Sakramen Mahakudus.   
Pembinaan bilik itu bermula 
pada awal Januari 2020. 

Selain bilik Sakramen Ma-
hakudus, altar di gereja itu 
juga telah diubah suai dan 
diperluaskan.  —An Richard
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Syarat sukacita ialah dengan menempatkan 
Kristus di tempat utama dalam hidup kita 
ROMA: Bagi orang yang percaya, 
masa Adven dipenuhi harapan 
menggembirakan, “seperti ketika 
menunggu kunjungan orang yang 
sangat kita cintai.” Demikian 
kata Sri Paus Fransiskus, ketika 
berbicara kepada umat beriman 
yang berkumpul di Dataran Santo 
Petrus.

Sri Paus Fransiskus menekan-
kan bahawa “dimensi sukacita ini 
semakin muncul” hari ini, Min-
ggu Ketiga Adven, yang dibuka 
dengan desakan Santo Paulus, 
“Bersukacitalah senantiasa dalam 
Tuhan.” 

Bapa Suci menjelaskan bahawa 
kegembiraan ini disebabkan oleh 
kedekatan kita dengan Tuhan. 
“Semakin dekat Tuhan dengan 
kita, semakin banyak sukacita 
kita rasakan; semakin jauh Dia, 
semakin banyak kesedihan kita 

rasakan!”
Beralih kepada Injil pada hari 

tersebut, Sri Paus menyatakan, 
Penginjil memperkenalkan Yo-
hanes Pembaptis “dengan sung-
guh-sungguh.” Dia saksi pertama 
tentang Yesus, selain  Maria dan 

Yosef, kata Sri Paus. 
“Yohanes”, lanjut Fransiskus, 

“adalah pemimpin pada masanya 
tetapi “dia tidak menyerah sekejap 
pun pada godaan bagi  mencari 
perhatian untuk dirinya sendiri: 
sebaliknya dia selalu menghada-
pankan dirinya kepada Dia yang 
akan datang.”

Sri Paus mengatakan, inilah 
“syarat pertama sukacita Kris-
tiani,” iaitu tidak menempatkan 
diri sendiri sebagai pusat tetapi 
menempatkan Yesus sebagai pu-
sat. “Ini bukan pengasingan diri,” 
jelas Sangti Papa kerana Yesus se-
cara efektif adalah pusat. Dia ada-
lah cahaya yang memberi makna 
penuh pada kehidupan setiap le-
laki dan wanita yang datang ke 
dunia ini, kata Sri Paus.

“Yohanes Pembaptis melakukan 
perjalanan panjang untuk datang 

memberikan kesaksian tentang 
Yesus,” kata Sri Paus. Perjalanan 
sukacita bukanlah berjalan-jalan 
di taman, lanjut Bapa Suci. 

“Yohanes meninggalkan segala-
galanya — masa mudanya — un-
tuk mengutamakan Tuhan, un-
tuk mendengarkan Firman-Nya 
dengan segenap hati dan segenap 
kekuatannya. Dia membawa  diri 
ke padang gurun, melepaskan di-
rinya dari segala hal yang berle-
bihan, agar lebih bebas mengikuti 
angin Roh Kudus,” kata Sri Paus.

“Beberapa ciri keperibadian 
Yohanes Pembaptis itu unik, dan 
“tidak dapat diteladani oleh se-
mua orang.” Tetapi kesaksiannya 
bersifat paradigmatik bagi sesiapa 
pun yang ingin mencari makna 
hidupnya dan menemukan sukac-
ita sejati. 

“Secara khusus, Pembaptis itu 

adalah model bagi orang-orang 
di Gereja yang dipanggil untuk 
mewartakan Kristus kepada orang 
lain: mereka dapat melakukannya 
hanya dengan melepaskan diri dari 
diri mereka sendiri dan dari kedu-
niawian, dengan tidak menarik 
orang kepada diri mereka sendiri 
sebaliknya menunjukkan  mereka 
kepada Yesus,” lanjut Paus.

Akhirnya, Sri Paus menga-
jak umat untuk ikut bersama dia 
mendoakan Angelus, agar melihat 
bahawa “semua ini terwujud sepe-
nuhnya dalam diri Perawan Ma-
ria” yang “diam-diam menunggu 
Firman keselamatan Tuhan. Dia 
menyambutnya. Dia mendengar-
kannya. Dia mengandungkannya. 
Dalam dirinya, Tuhan menjadi 
dekat. Inilah alasan Gereja me-
nyebut Maria ‘Penyebab sukacita 
kita’.” — media Vatikan 

Reaksi negatif kandang Natal kontemporari, 
Takhta Suci beri penjelasan 
VATIKAN: Patung-patung seramik raksa-
sa, yang lampunya dinyalakan di Dataram 
Santo Petrus, Jumaat 11 Disember, dipasang 
di sana untuk mewakili dan menerangi ki-
sah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan 
mencerminkan keterujaan menyambut keda-
tangan-Nya. 

Dalam Angelus hari Minggu sebelumnya, 
Sri Paus Fransiskus mengatakan, penan-
tian yang kita rasakan dalam Adven adalah 
sesuatu yang penuh sukacita, pusat kisah 
Kristian. 

Justeru sukacita inilah yang dibawa oleh 
palungan itu ke Dataran Santo Petrus. Na-
mun, Kandang Natal khusus ini mencerita-
kan juga kisah yang lain ... kisah yang tidak 
dapat difahami dengan  sekali pandang.

Mungkin kisah yang tersembunyi inilah 
yang menyebabkan kritik daripada beberapa 
umat yang memberikan reaksi negatif terha-
dap apa yang mereka anggap sebagai repre-
sentasi kelahiran Yesus yang terlihat sangat 

berbeza dari yang lebih tradisional.
Kandang Natal kontemporari itu sebenarn-

ya sedikit berbeza. Kandang Natal yang han-
ya diisi sebahagian kecil dari koleksi dengan 
52 patung itu, terdiri dari patung seramik 
berukuran badan manusia, yang dibuat den-
gan gaya khas Castelli, di Itali, yang dikenali 
seantero dunia dengan karya seni seramikn-
ya. Ia memerlukan waktu dari sepuluh tahun 
bagi para siswa dan guru dari institut seni 
F.A. Grue di kota itu untuk membangun dan 
menyiapkan koleksi lengkapnya, dari tahun 
1965 hingga 1975.

Sebuah patung khusus, yang digambarkan 
beberapa orang “mirip astronaut,” menim-
bulkan banyak pertanyaan, kerana tidak dije-
laskan siapa atau apa yang diwakilinya.

Dalam suratnya, Admirable Signum, yang 
ditandatangani Disember 2019, Sri Paus 
Fransiskus menulis, “adalah kebiasaan un-
tuk menambahkan banyak figura simbolik 
di dalam Kandang Natal”… dan selain itu, 

“Bukan sahaja kanak-kanak, tetapi juga 
orang dewasa sering suka menambahkan 
figura-figura lain dalam Kandang Natal yang 
tidak ada hubungan jelas dengan cerita-ce-
rita Injil.

Namun, dengan cara masing-masing, 
penambahan fantasi ini menunjukkan baha-
wa di dunia baharu yang dimulai oleh Yesus 
ada ruang untuk apa pun yang benar-benar 
manusiawi dan untuk semua ciptaan Tuhan.”

Dengan alasan ini, kata Sri Paus, “ikon-
ikon Natal” sekarang ini, lebih dari sebe-
lumnya, “merupakan tanda harapan bagi 

orang-orang Roma dan bagi para penziarah 
yang datang dan mengaguminya.”

Perasmian lampu Kandang Natal, bersama 
Pohon Natal, pohon cemara dari salah satu 
hutan paling asli di Slovenia, berlangsung 
dengan kehadiran umat yang terbatas kerana 
pandemik virus corona. Kerana alasan itu, 
kata Sri Paus, “ikon-ikon Natal” sekarang 
ini, lebih dari sebelumnya, “merupakan tan-
da harapan bagi orang-orang Roma dan bagi 
para penziarah yang akan punya kesempatan 
untuk datang dan mengaguminya.” — media 
Vatikan 

VATIKAN: “Kita harus ingat, mungkin Na-
tal yang asli, ketika Kristus lahir, situasinya 
tidak ideal. Israel berada dalam situasi ke-
hidupan sangat sukar, dan di tengah-tengah 
kesukaran itu, Anak Tuhan lahir. Saya kira 
masalah dan penderitaan tahun ini akan 
membantu kita fokus pada pesan harapan 
dan Natal bahawa Tuhanlah yang akan da-
tang kepada kita. Kita tidak akan pernah 
sendirian. Imanuel: Tuhan berserta kita. 

Hal-hal lain yang ada bersama kita akan 
hilang: investasi, prestasi, hadiah, wang 
kita… semuanya akan lenyap. Semua hal 
yang kita kaitkan dengan Natal ini mungkin 
akan hilang. Tetapi Yesus yang datang seba-
gai salah satu daripada kita, Tuhan bersama 
kita — akan bersama kita selamanya. Itulah 
harapan kita."

Harapan Natal 2020 dan kata-kata peng-
hiburan untuk penderita Covid-19 itu dis-
ampaikan Prefek Kongregasi Evangelisasi 
Bangsa-Bangsa yang juga Presiden Caritas 
Internationalis Kardinal Luis Antonio Tagle 
dalam wawancara dengan Alessandro Gi-
sotti dari Vatican News, 15 Disember.

Mengenang pengalaman peribadinya 
yang pernah dijangkiti Cov id-19 dan me-

nekankan pentingnya menyambut kelahiran 
Yesus sebagai momen harapan dan kelahi-
ran kembali untuk semua umat manusia, 
Kardinal Tagle mengatakan, kesedihan dan 
harapan mewarnai hari-hari menjelang Na-
tal 2020 di tengah pandemik. “Tahun yang 
akan segera berakhir ditandai penderitaan 
tetapi juga komitmen begitu banyak orang 
untuk membantu orang yang menderita,” 
kata kardinal itu.

Sebagai orang yang sembuh dari Cov-
id-19, Kardinal Taggle mengatakan dia 

“saudara” orang-orang yang positif dan per-
nah mengalami ketakutan dan ketidakpas-
tian. Kardinal itu juga mengakui perasaan 
cemas, penderitaan, ketakutan mereka yang 
sangat terkesan dengan pandemik ini. 

“Saya ingin mengatakan kepada mereka, 
dan semua orang yang mahu mendengar-
kan, bahawa kita dapat terkejut dengan hal 
seperti ini, yang anda tidak harapkan. Maka 
seperti yang dikatakan Injil, anda tidak tahu 
bila itu akan datang, bila Tuhan akan da-
tang, jadi bersiaplah,” kata kardinal yang 
berasal dari Filipina itu.

Maka, Kardinal Tagle berharap semua 
orang sentiasa hidup berdamai dengan Tu-
han dan dengan sesama dan tidak menunda 
hal-hal baik dan kecil yang dapat dilakukan 
sekarang “kerana anda mungkin tidak pu-
nya kesempatan lain untuk melakukannya.”

Sri Paus Fransiskus berkali-kali men-
gatakan bahawa pada tahun ini pandemik 
membuktikan bahawa tidak ada sesiapa 
yang ketinggalan atau disisihkan untuk 
diselamatkan. Menjawab apa yang dapat 
dilakukan orang Kristian, secara konkrit, 
untuk memberikan kesaksian atas kata-kata 
Sri Paus itu, Kardinal Tagle mengenang 

betapa kreatifnya umat Kristian merayakan 
Natal.

“Tahun ini, Natal 2020, pandemik telah 
mendorong dan menyeru solidariti. Saya 
harap kita dapat kreatif, menemukan cara, 
khususnya dalam mengingatkan saudara-
saudari kita bahawa mereka punya teman 
untuk kita berandal. Mungkin, daripada 
menabung untuk diri sendiri, mengapa saya 
tidak menabung untuk sesama yang tidak 
punya wang? Daripada berpesta untuk diri 
sendiri dan keluarga sendiri, mengapa saya 
tidak memesan makanan juga untuk sese-
orang? Ada banyak cara, agar orang tahu 
kita mempunyai saudara lelaki dan peremp-
uan, kita mempunyai sahabat.” 
Mengulas dan berharap bahawa tahun 
2020, tahun penderitaan ini, akan segera 
berakhir, Kardinal Tagle berdoa agar umat  
memiliki kekuatan, harapan, keyakinan dan 
kegembiraan untuk membuat tahun baharu 
lebih cerah. “Kita tidak dapat menunggu 
faktor luar berubah. Mungkin mereka tidak 
akan berubah. Tetapi kita dapat mengubah 
pandangan kita dan itu akan membuat tahun 
baharu lebih cerah: harapan kita, solidariti 
kita, kegembiraan kita.”— media Vatikan 

Semua hal akan berlalu tetapi Kristus tidak akan lenyap 



Gereja Katolik Singapura memper-
ingati 200 tahun kedatangan 
Khabar Gembira di republik itu 
dengan pelbagai aktiviti  memper-
baharui iman mereka dan melan-
carkan semula semangat misionari 
mereka. 

Perayaan jubli sepanjang tahun, 
yang diberi nama Catholic200SG, 
secara rasmi dimulakan pada  13 
Disember, dengan Misa atas talian 
oleh Uskup Agung William Goh. 
Perasmian perayaan ulang tahun 
ke-200 itu merangkumi pelancaran 
laman web jubli dan logo, dan 
dokumentari mengenai kesan sosial 
Gereja Katolik di republik terkecil 
di Asia Tenggara itu. 

Tema tahun jubli, "Ignite and 
Shine with Faith", sejajar dengan 
visi pastoral keuskupan agung 
Singapura untuk membentuk 
Gereja yang lebih aktif, berseman-
gat evangelisasi dan misionari.  
Beberapa acara sepanjang tahun 
jubili itu akan memberi tumpuan 
kepada pembaharuan iman komun-
iti Katolik melalui empat tindakan 
utama: memperdalam, memperha-
tikan, menyaksikan dan meraikan. 
Perayaan akan berakhir pada 11 
Disember 2021, dengan Misa yang 
disambut secara serentak di semua 

paroki Singapura.
Dengan jumlah penduduk sekitar 

5.6 juta, Singapura adalah negara 
berbilang etnik dan agama. Orang 
Cina adalah kumpulan etnik terbe-
sar yang terdiri daripada 76 peratus 
penduduk, diikuti oleh orang 
Melayu (15 peratus) dan etnik 
India (7.4 peratus). Walaupun 
kebanyakan orang Cina beragama 
Buddha, kebanyakan orang Melayu 

beragama Islam. Antara agama lain 
ialah Taoisme dan Hindu. Umat   
Kristian merangkumi sekitar 15 
peratus penduduk. Keuskupan 
Agung Singapura mempunyai 
360,000 umat Katolik yang terse-
bar di 32 paroki.

Negarawan dan diplomat Britain, 
Sir Stamford Raffles diberi peng-
hargaan  sebaga i  pengasas 
Singapura moden pada tahun 1819 

sebagai pegawai perdagangan 
Empayar Britain. Dua tahun kemu-
dian, Fr Laurent Ilbert, seorang 
paderi Katolik Perancis dari 
Persatuan Mision Orang Asing 
Paris (MEP), menjejakkan kaki ke 
Singapura pada 11 Disember 1821. 
Ini menandakan permulaan Gereja 
Katolik di bandar pelabuhan terse-
but. 

Fr Laurent telah mati matir pada 
21 September 1839, di Saenamteo, 
Korea, kerana telah menolak 
mendedahkan  keberadaan mision-
ari asing lain pada masa penganiay-
aan Kristian di negara itu. 

Beliau merupakan antara 103 
orang martir Korea yang dikanon-
isasikan oleh Sto Sri Paus Yohanes 
Paulus II  di Seoul, Korea, pada 6 
Mei 1984.

Bercakap mengenai perayaan 
ulang tahun ke-200 itu, Uskup 
Agung Goh, mengatakan bahawa 
tonggak bersejarah itu akan men-
jadi peluang menggembleng umat 
Katolik untuk masa lalu, masa kini, 
dan masa depan. “Kami ingin 
meraikan peristiwa ini dengan 
penuh rasa syukur di atas pencapa-
ian hingga ke hari ini.  Kita mesti 
memperkuat umat Katolik kita hari 
ini agar terus bersemangat dalam 

iman dan penginjilan. Dan kita 
harus memberi inspirasi kepada 
semua orang untuk bekerja bagi 
masa hadapan sehinggalah manusia 
dan ciptaannya menemui kesem-
purnaan di dalam Tuhan," katanya.

Sepanjang perayaan jubli, komu-
niti Katolik akan menyertai doa 
bagi mengucapkan terima kasih 
kepada Tuhan di atas karya mision-
ari perdana serta merenung cabaran 
dalam mempraktikkan iman mere-
ka pada hari ini. Di peringkat paro-
ki, gereja akan mengatur aktiviti 
kerohanian dan aktiviti komuniti 
bagi memperdalamkan iman 
masyarakat mereka.

Konferensi, ceramah dan acara 
akan diatur oleh organisasi Gereja. 
Topik akan merangkumi pendidi-
kan, etika perniagaan, tanggung-
jawab sosial, melayani orang 
miskin, mengeratkan hubungan 
keluarga dan dialog antara agama.

Antara acara pertama perayaan 
200 tahun ini ialah konsert maya 
Krismas pada 25 Disember. 

Ia akan merangkumi pelbagai 
muzik suci dalam gaya tradisional 
dan kontemporari yang dipersem-
bahkan oleh koir dan pemuzik ber-
bakat dari pelbagai paroki.— 
LiCASnews.com 

Apa pun kesalahan orang 
lain, kita tidak boleh 
‘membuang’ mereka
ROMA: Sri Paus Fransiskus memin-
ta umat beriman untuk berdoa tidak 
hanya untuk diri sendiri tetapi juga 
untuk orang lain. Hal itu disampai-
kan Bapa Suci semasa Audiensi 
Umum mingguan pada 17 Disember.

“Apa ertinya mengambil bahagian 
dalam perantaraan Kristus? Ertinya 
saya menjadi perantara bagi ses-
eorang atau berdoa untuk ses-
eorang,” kata Sri Paus saat melanjut-
kan katekesis tentang doa.

“Yesus adalah perantara kita dan 
berdoa ertinya menjadi sedikit seper-
ti Yesus, iaitu menjadi perantara 
dalam Yesus kepada Bapa, bagi 
orang lain,” kata Sri Paus. “Ini san-
gat indah,” tambahnya.

Dalam renungan lanjutan tentang 
doa, Sri Paus Fransiskus fokus pada 
“doa perantaraan,” yang bererti doa 
atas nama orang lain.

Sri Paus mengatakan bahawa mer-
eka yang terbiasa berdoa “tidak per-
nah berpaling dari dunia” dan 
menambahkan bahawa jika doa 
tidak dilakukan dengan setiap aspek 
keberadaan manusia, itu sekadar 
menjadi aktiviti “dekoratif” sahaja.

“Dalam doa, Tuhan ‘mengambil 
kita, memberkati, lalu memecah dan 
menyerahkan kita untuk memuaskan 
rasa lapar semua orang,” katanya. 
“Setiap orang Kristian dipanggil 
untuk menjadi roti, dipecah-pecah-
kan dan dibahagi, di tangan Tuhan,” 

tambah Sri Paus. 
Sri Paus Fransiskus mengatakan 

orang-orang yang berdoa selalu 
membuka pintu hati mereka lebar-
lebar bahkan ketika mereka mencari 
ketenangan dan keheningan.

“Mereka mendoakan orang-orang 
yang tidak berdoa, atau tidak tahu 
bagaimana berdoa, serta bagi mereka 
yang telah berbuat salah dan ters-
esat,” katanya.

Prelatus itu mengatakan bahawa 
mereka yang berdoa memisahkan 
diri dari segala sesuatu dan dari 
orang lain untuk menemukan kem-
bali segalanya dan semua orang di 
dalam Tuhan.

Sri Paus mengatakan bahawa keti-
ka orang “berdoa untuk semua 
orang,” mereka dapat melihat wajah 
Kristus dalam setiap orang miskin 
yang mengetuk pintu mereka, dalam 
setiap orang yang telah kehilangan 

makna.
Uskup Roma itu juga menjelaskan 

bahawa doa melibatkan kasih untuk 
saudara dan saudari kita kerana “apa 
pun kesalahan yang mungkin telah 
dilakukan oleh orang lain terhadap 
kita, mereka tidak boleh ditolak atau 
dibuang.”

Sri Paus menegaskan bahawa keti-
ka mereka yang berdoa meman-
jatkan doa untuk orang-orang ber-
dosa, semestinya tidak ada pengha-
kiman atau penghukuman.

“Tuhan tidak menutup hati-Nya 
bagi mereka yang membuat-Nya 
menderita,” kata Bapa Suci. 

Sangti Papa juga mengatakan 
bahawa meskipun umat-Nya ber-
dosa, Tuhan tetap setia, bertekun 
dalam pelayanan-Nya sebagai 
Gembala bahkan dengan mereka 
yang memaksanya untuk mengotori 
tangan-Nya. — LiCASnews.com 

Petrus, seorang Belanda, dila-
hirkan pada tahun 1521. Pada 
asalnya, dia seorang peguam demi 
menyenangkan hati bapanya. 

Namun demikian, dari awal lagi 
beliau menyedari dia tidak baha-
gia dengan kerjaya tersebut.

Pada waktu itu, Beato Petrus 
Faber sangat terkenal dengan 
khutbahnya. Fr Faber adalah salah 
seorang anggota Yesuit yang per-
tama. 

Ketika Petrus Kanisius menden-
gar khutbah Fr Faber, dia tahu dan 
percaya bahawa dia hanya akan 
berbahagia dengan melayani Tu-
han sebagai seorang Yesuit.

Jadi, Petrus menyertai Serikat 
Yesus dan selepas menjalani pem-
bentukan sebagai seorang imam 
selama beberapa tahun, akhirnya 
Petrus Kanisius ditahbis sebagai 
imam. 

Pendiri Yesuit, St. Ignatius me-
nyedari bakat dan ketaatan  Petrus 
Kanisius. Sto Ignatius mengu-
tusnya ke Jerman di mana Petrus 
melayani selama 40 tahun.

Di Jerman pada ketika itu, aja-
ran agama sesat sedang giat menu-
lar. Petrus Kanisius menyerahkan 
dirinya kepada Tuhan untuk dipa-
kai bagi membawa umat kembali 
ke Gereja Katolik.

Pada zaman yang belum ada ke-
mudahan kenderaan, adakalanya 
Petrus berjalan kaki dan menung-
gang kuda berhari-hari lamanya 
untuk pergi ke sebuah tempat, 

demi mewartakan kebenaran Kris-
tus dan mempertobatkan ramai  
orang.

Sumbangan Petrus Kanisius ke-
pada Gereja Katolik sungguh be-
sar dan banyak.

Antara sumbangan Petrus Kani-
sius ialah menyelamatkan ramai 
penduduk Jerman dari ajaran 
sesat, menulis buku-buku yang 
banyak memberikan inspirasi 
iman serta mengajar iman melalui 
dua buah buku Katekismus yang 
begitu popular sehingga perlu di-
cetak semula lebih daripada dua 
ratus kali dan diterjemahkan ke 
dalam lima belas bahasa.

Santo yang mengagumkan ini 
wafat pada tahun 1597 dan dinya-
takan sebagai Doktor Gereja oleh 
Sri Paus Pius XI pada tahun 1925.
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Kenali 
Santo Anda 

Sto Petrus Kanisius 
~ 21 Disember  ~

Perayaan jubli sepanjang tahun sempena ulang tahun 
ke-200 kedatangan Khabar Gembira di Singapura 



M I N G G U A N  K A T O L I K

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(DISEMBER)              

  SEJAGAT: Kecerdasan buatan. Kita 
berdoa agar kemajuan pembikinan robot 

dan kecerdasan buatan akan selalu 
mengutamakan manusia.   

Disember 20, 2020 

ACMI dilancarkan, 
bersedia melayani 
awal 2021 

PENAMPANG: Komisi untuk pe-
layanan Pastoral Migran dan Orang 
yang berpindah randah (ACMI) 
Kota Kinabalu yang baharu ditubuh-
kan telah mengadakan pertemuan 
perdana mereka pada 12 Disember 
dengan kehadiran Uskup Agung 
John Wong di Pusat Keuskupan 
Agung Katolik, Taman Hiburan. 

Semasa pertemuan itu, ketua 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu 
itu mengalu-alukan empat belas ang-
gota Komisi yang terdiri daripada 
lapan orang mantan anggota Komisi 
Pembangunan Insan Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu (AHDC), dua 
orang mantan  kakitangan Meja Mi-
gran KK, dan empat ahli lain yang 
mempunyai pengalaman dalam me-
nangani masalah migran. 

Uskup Agung John juga secara 
rasmi memperkenalkan Fr Ambrose 
Atang sebagai Penasihat Rohani 
ACMI dan Dominic Lim sebagai 
ketua. Prelatus itu mengatakan wa-
laupun ACMI adalah Komisi baharu 
di Keuskupan Agung namun pelay-
anan pastoral kepada migran telah 
dilakukan oleh Gereja tempatan se-
jak awal, dan merupakan salah satu 
fokus utama AHDC dalam 10 tahun 

terakhir sebelum ia dibubarkan. 
Dengan penubuhan ACMI, beliau 
berharap penjagaan dan pelayanan 
pastoral para migran serta orang 
yang berpindah randah di Keusku-
pan Agung KK akan lebih teratur.

Para ahli ACMI kemudiannya di-
beri penerangan mengenai prinsip-
prinsip panduan ACMI dan objektif 
Pelayanan Migran yang disampai-
kan oleh Dominic. 

Mereka juga meneliti objektif 

Pelayanan Migran Paroki dengan 
tujuan untuk membantu paroki men-
ubuhkan komiti yang tepat bagi me-
nangani hal-hal berkaitan migran. 

Uskup Agung John berharap 
pengalaman para ahli ACMI yang 
pernah melayani golongan migran 
pada masa lalu dapat memacu misi 
ACMI.  

ACMI akan memulakan tugasnya 
dengan rekoleksi dan mesyuarat 
pada awal Januari 2020.

KUCHING: Koir Konsert Krismas 
Kuching (KuCCC) kembali tahun ini 
melalui platform dalam talian yang 
mempersembahkan "Angels 'Carols: 
A Virtual Christmas Concert" pada 
23 Disember 2020. Konsert ini akan 
disiarkan secara langsung melalui 
Facebook dan YouTube pada jam 
8.00 malam.

KuCCC terdiri daripada penyanyi 
dari pelbagai paroki di Kuching. Ia 
diketuai oleh Benedict Lo Jin Chi 
(choirmaster) dan Jeffrey Tang se-
bagai pengurus, KuCCC telah me-
menangi Kategori Lagu Krismas di 
Festival Koir Maya Dunia 2020 kali 
kedua yang dianjurkan oleh Band-
ung Choral Society.

"Tahun ini sangat mencabar dan 
belum pernah terjadi sebelumnya 
bagi kita semua," kata Tang. "Den-
gan pandemik yang memberi ke-
san mendalam kepada semua orang, 
tidak ada waktu atau kesempatan un-
tuk berkongsi kegembiraan Krismas 
pada masa ini." 

Selain mempromosikan aktiviti 

koir dan paduan suara chorale dalam 
komuniti, penganjur konsert ber-
harap dapat berkongsi kegembiraan 
Krismas dengan semua orang. 

Orang ramai didorong untuk men-
derma dengan murah hati dengan 
membeli kad hadiah yang direka 
khas.

Sumbangan juga boleh dibuat se-
cara dalam talian melalui www.sim-
plygiving.com/appeal/kuccc2020. 
Hasil jualan dan sumbangan akan 
disalurkan ke Home of Peace dan 

Pelayanan Migran Keuskupan 
Agung Kuching.

Konsert maya ini dianjurkan den-
gan sokongan Komisi untuk misi 
dan Pembangunan Manusia Majlis 
Pastoral Keuskupan Agung Ka-
tolik Kuching, dengan kerjasama 
Pelayanan EMPOWERED  Kuch-
ing. Maklumat lanjut konsert dan 
sumbangan, sila layari Facebook 
KuCCC,  https://facebook.com/kuc-
cc2020 dan Instagram: @kuccc2020 
atau WhatsApp +60146945414. 

Umat nanti Koir Konsert Krismas atas 
talian pada 23 Disember 2020 

KUALA LUMPUR: Selepas melihat situasi kesihatan pada masa 
kini dan setelah mendapat rekomendasi dari Pasukan Petugas Pen-
gurusan Krisis, Uskup Agung Julian Leow telah memutuskan un-
tuk menangguhkan semua Misa Umum di Keuskupan Agung Kua-
la Lumpur dari malam Krismas (24 Disember 2020) hingga Hari 
Raya Besar Efifani (3 Januari 2021.

Melalui notis chanseri pada 17 Dis, 2020, Uskup Agung Julian 
mengatakan beliau berat untuk membuat keputusan tersebut kerana 
Krismas merupakan salah satu perayaan penting dalam kalendar 
liturgi Gereja namun beliau akur dengan faktor-faktor berikut:

1.Walaupun Gereja berhati-hati dan teliti  dalam melaksanakan 
peraturan keselamatan awam serta patuh kepada protokol tam-
bahan yang diusulkan oleh Pasukan Petugas, langkah-langkah 
tersebut mungkin tidak memadai dalam untuk mengatasi risiko 
tambahan kerana peningkatan umat semasa perayaan Krismas dan 
kesukaran untuk mematuhi sekatan tambahan dari pihak berkuasa 
kesihatan awam (cth. had bilangan yang dibenarkan menghadiri 
Misa dll).
2.Oleh kerana kelonggaran sekatan perjalanan antara negeri dan 
dijangka peningkatan orang ramai pulang ke kampung halaman 
atau melancong ke destinasi percutian semasa musim percutian,  
menyenaraikan kontak dan pra-pendaftaran untuk Misa mungkin 
sukar dikendalikan. 
3.Walaupun MKN dan pihak berkuasa negeri mungkin memilih 
untuk melonggarkan sekatan mereka, kenaikan kes sporadis dan 
kemunculan kluster baharu dalam beberapa minggu terakhir ini 
meningkatkan risiko penularan dalam perhimpunan besar tertutup 
seperti Misa Umum. 
Notis itu juga mengingatkan umat beriman di Keuskupan Agung 

Kuala Lumpur bahawa Uskup Agung julian memberikan dispensa-
si dari obligasi menyertai Misa Kudus dan Obligasi Hari-hari Suci. 

Misa sepanjang musim Krismas akan disiarkan secara langsung 
dari https://Tv.ArchKL.org dan umat digalakkan untuk mengiku-
tinya.  

Uskup Agung Julian juga menyeru semua umat, agar dalam keg-
hairahan untuk kembali kepada rutin hidup lama dan mahu merai-
kan musim kudus ini dengan keluarga, prelatus itu meminta setiap 
umat untuk sentiasa berjaga-jaga, bukan sahaja demi keselamatan 
diri sendiri tetapi juga bagi kesejahteraan orang-orang yang kita 
kasihi. 

Keuskupan Agung 
Kuala Lumpur 
tangguh Misa 

malam Krismas 
hingga Efifani 

Katekumen bangga dibaptis 
dan diutus oleh Uskup Agung 

HOLY ROSARY LIMBAHAU:: Setelah sekian lama tertangguh, 
akhirnya  38  orang Katekumen selamat dibaptis dan diurapi Sakra-
men Krisma oleh Uskup Agung John Wong pada 13 Disember 
2020. Turut membantu Bapa Uskup Agung ialah Paderi Paroki, Fr 
Thomas Yip dan Fr Rayner Bisius. 

Uskup John Wong menyampaikan sijil penghargaan kepada bekas 
ahli AHDC. 


