
MINGGUAN KATOLIK
Disember 27, 2020 

Kerana iman maka Abraham, tatkala ia dicubai, mempersembah-
kan Ishak. Ia, yang telah menerima janji itu, rela mempersem-
bahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dika-
takan: "Keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut 
keturunanmu.  Kerana ia berfikir bahawa Tuhan berkuasa mem-
bangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. 

Ibrani 11: 17-18

PBB umum 4 Feb sebagai 
Hari Persaudaraan Manusia 
VATIKAN: Perhimpunan 

Agung Pertubuhan Bang-
sa-Bangsa Bersatu memu-

tuskan sebulat suara bahawa 4 
Februari setiap tahun dianggap 
sebagai Hari Persaudaraan Ma-
nusia, bermula pada tahun 2021. 
PBB mengundang negara-negara 
anggotanya untuk merayakan 
tarikh itu dengan cara yang mas-
ing-masing dianggap sesuai.

Pada 4 Februari 2019, Sri Paus Fransiskus 
dan imam besar Al Azhar, Sheikh Ahmed 
al-Tayeb, menandatangani Dokumen ber-
sejarah mengenai Persaudaraan Manusia, di 
Abu Dhabi.

Resolusi Majlis Umum secara khusus 
merujuk peristiwa itu sebagai acara penting 
dalam hubungan Kristian-Muslim sebagai 
inspirasi untuk tarikh tersebut.

"Hari ini menandakan pencapaian ber-
sejarah yang besar dalam sejarah kemanu-
siaan," kata Hakim Mohamed Mahmoud 
Abdel Salam kepada majalah Amerika. 

Salam adalah setiausaha agung Komiti 

Tertinggi untuk Persaudaraan Manusia, 
kumpulan yang menerajui inisiatif itu. 
Beliau juga melakar sejarah pada Oktober 
2020 ketika dia menjadi Muslim pertama 
yang membentangkan  ensiklik kepausan, 
Fratelli Tutti, di Vatikan.

"Ini menandakan pengiktirafan antara-
bangsa atas usaha bersama Imam Besar Al 
Azhar dan Sri Paus Fransiskus dalam me-
mupuk dialog antara agama dan antara bu-
daya," kata Salam.

Salam mengatakan bahawa anggota jawa-
tankuasa itu bertemu dengan Setiausaha 
Agung PBB, António Guterres pada bulan 
Disember 2019, dan beliau menyerahkan 
surat berisi cadangan 4 Januari diperakui di 
peringkat antarabangsa. Tetapi oleh kerana 
komiti itu tidak dapat mengemukakan ca-
dangan itu kepada majelis — disebabkan 
prosedur bahawa hanya negara anggota 
yang dapat melakukannya — ia meminta 
Emiriah Arab Bersatu untuk mengemuka-
kan serta menyelarasnya bagi  mendapat-
kan sokongan yang diperlukan dari negara-
negara anggota PBB.

Permohonan untuk mengisytiharkan hari 
antarabangsa ini disampaikan kepada Maj-
lis Umum pada 21 Disember oleh UAE bagi 

pihak 34 negara, termasuk Bahrain, Mesir 
dan Arab Saudi.

Bercakap pada 21 Disember, Lana Nus-
seibeh, duta besar dan wakil tetap UAE ke 
PBB, mewakili negara-negara yang me-
nyokong, mengatakan kepada Perhimpunan 
Agung PBB bahawa masyarakat antara-
bangsa sangat prihatin bahawa dalam be-
berapa tahun kebelakangan ini telah terjadi 
"lonjakan peningkatan keganasan, ucapan 
kebencian, xenofobia, ketaksuban agama 
dan bentuk-bentuk diskriminasi lain."

"Dalam menghadapi ancaman trans-
nasional seperti itu," katanya, "kita perlu 
menyokong inisiatif yang mendorong per-
paduan dan perpaduan antara orang-orang 
dalam semangat 'persaudaraan manusia."

Lana menekankan pentingnya dialog 
antara agama dan resolusi yang diluluskan 
oleh Majlis Umum PBB. 

Ia mengiktiraf sumbangan berharga dari 
semua agama dan kepercayaan. Beliau juga 
menekankan peranan penting pendidikan 
dalam mempromosikan toleransi dan meng-
hapuskan diskriminasi agama serta memuji 
semua inisiatif antarabangsa, serantau, na-
sional dan tempatan yang diupayakan oleh 
para pemimpin agama untuk mempromosi-

kan dialog antara agama dan antara budaya.
Resolusi itu mendapat sokongan dari 

27 negara anggota Kesatuan Eropah dan 
Amerika Syarikat dan disetujui sebulat su-
ara.

Komiti Tertinggi untuk Persaudaraan 
Manusia merangkumi lima orang Muslim 
dan dua orang Katolik — Kardinal Miguel 
Ayuso, presiden Majlis Kepausan untuk Di-
alog Antara Agama, dan mantan setiausaha 
peribadi Sri Paus Fransiskus, Monsignor 
Yoannis Lahzi Gaid, seorang paderi Katolik 
Koptik. Anggota lain termasuk setiausaha 
agung Majlis Gereja Dunia, seorang rabi 
Yahudi dan bekas setiausaha agung Unesco. 
— sumber America 

Edaran dalaman sahaja

Keuskupan Keningau lancar Tahun Sto Yosef 
KENINGAU: Keuskupan Keningau 
merupakan antara keuskupan terawal di 
Malaysia yang melancarkan Tahun Sto 
Yosef.

Perayaan Ekaristi sempena pelancaran 
Tahun Sto Yosef diadakan di Pusat Zia-
rah Keluarga Kudus Nulu Sosopon pada 
27 Disember 2020, jam 10,30 pagi. Ia 
disiarkan secara langsung melalui Face-
book Keuskupan Keningau dan Youtube. 

Perkara ini diumumkan oleh Uskup 
Cornelius Piong semasa menjadi tetamu 
khas dalam rancangan Bual Bicara ber-
sama DJ Uji, di Radio Online Kekitaan 
FM pada 23 Disember. 

“Sri Paus Fransiskus telah mengisyti-
harkan Tahun Santo Yosef pada 8 Disem-
ber lalu. Ia akan dirayakan selama seta-
hun iaitu sehingga 8 Disember 2021. 

Dengan tema, "Dengan Hati Seorang 
Ayah” (Patris Corde), Bapa Uskup 
menjelaskan antara perancangan awal 
Keuskupan bagi Tahun Sto Yosef ialah 
pelancaran tahun Sto Yosef di setiap 
paroki, penyampaian katekesis yang 

mendalam mengenai Sto Yosef dan per-
ayaan Sto Yosef pada 19 Mac 2021. 

Uskup Cornelius menggalakkan semua 
paroki di Keuskupan Keningau membuat 
aktiviti pastoral berkaitan Sto Yosef.

Secara peribadi, prelatus itu menga-
takan beliau sangat tersentuh dengan 
tema Tahun Sto Yosef, “Dari Hati Se-
orang Ayah” dan katanya sangat sesuai 
mengisytiharkan Tahun Sto Yosef pada 
masa ini agar dapat membantu para ayah 
dalam keluarga agar mereka disemangati 
teladan Sto Yosef dalam melaksanakan 
panggilan dan misi sebagai seorang ayah. 

Uskup Cornelius juga secara peribadi 
selalu mencontohi Santo Yosef yang 
amat berani dan tabah melindungi Maria 
dan Yesus. 

Dengan berandal kepada Roh Kudus, 
Sto Yosef menerima semua cabaran dan 
kegetiran hidup, Yosef mengajar kita 
untuk mempercayai Tuhan dalam suka 
dan duka kerana Tuhan dapat “menum-
buhkan bunga-bunga indah meskipun di 
tanah gersang.”

“Sebagai seorang ayah, Yosef telah 
melalui pelbagai cabaran getir misalnya 
apabila malaikat Tuhan memberi tahu 
Yosef dalam mimpi bahwa Yesus men-
galami bahaya kerana Herodes hendak 
membunuh bayi tersebut, Yosef terus 
membawa Yesus dan Maria lari ke Mesir. 
Sebab inilah juga, selain menjadi Santo 
pelindung Gereja sejagat, Yosef juga 
merupakan pelindung bagi orang-orang 
migran dan pelarian.  

Ini mengingatkan Bapa Uskup akan 
pengalamannya 40 tahun lalu, apabila 
sekumpulan orang Vietnam terdampar di 
Kuala Penyu. Kapal mereka karam dan 
mereka terpaksa berada di Kuala Penyu 
selama beberapa bulan sementara men-
unggu bantuan. 

Ramai di antara mereka adalah Kato-
lik dan ayah. Sebagai penghiburan, saya 
merayakan Misa bersama mereka dan 
mengatakan kepada mereka agar meng-
ingati Sto Yosef, bahawa dia juga pernah 
menjadi migran demi melindungi Yesus 
dan Maria. 

Diinspirasikan dari persahabatan akrab Sri Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar 

Selamat Hari Krismas 
dan Tahun Baharu 2021

Tidak ada keluaran 
pada 3 Januari 2021,                        

kami akan kembali pada 
10 Januari 2021. 
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Menawan dunia melalui sifat 
seorang bayi yang lemah

Ag a k  k e l a k a r  m e l i h a t 
bagaimana Tuhan selalu 

menepis wadah harapan kita. 
Kita mempunyai pandangan 

tentang bagaimana Tuhan seha-
rusnya Tuhan bertindak tetapi 
akhirnya, Tuhan bertindak den-
gan cara yang dapat menghancur-
kan semua harapan itu tetapi 
d a l a m  m a s a  y a n g  s a m a , 
memenuhi harapan kita dengan 
cara yang lebih mendalam. Hal 
i tu tentu benar berlaku di 
Bethlehem pada Krismas per-
dana. 

Selama berabad-abad, lelaki 
dan wanita  beriman,  yang 
menyedari ketidakberdayaan 
mereka untuk memperbaiki sega-
la yang salah dalam hidup, telah 
berdoa agar Tuhan datang ke 
b u m i  s e b a g a i  M e s i a s , 
Juruselamat, untuk membersih-
kan bumi dan memperbaiki sega-
la yang salah. 

Tepatnya bagaimana hal ini ter-
jadi mungkin lebih dari sekian 
lama merindui keadilan, harapan 
yang sangat mendalam, meng-
harap melihat mesias dengan 
je las ,  sekurang-kurangnya 
sehingga para nabi Yahudi yang 
hebat datang.

Akhirnya para nabi seperti 
Yesaya mula mengungkapkan 
visi tentang apa yang akan terjadi 
ketika Mesias datang. Dalam 
penglihatan ini, Mesias akan 
memasuki "Zaman Mesianik", 
waktu baharu, di mana semuanya 
akan diperbaiki dan diperbaharui. 

Akan ada kesejahteraan bagi 

orang miskin, penyembuhan bagi 
orang sakit, kebebasan dari sega-
la jenis perhambaan, dan keadi-
lan untuk semua (termasuk huku-
man bagi orang fasik). Orang 
miskin dan lemah lembut akan 
mewarisi bumi kerana Mesias 
yang sudah lama dinanti,  akan 
mengatasi semua kejahatan, men-
gusir orang fasik dari muka bumi, 
dan membuat semua perkara 
betul.

Dan setelah bertahun-tahun 
menunggu, merindui dan mengh-
adap,  apa yang kita dapat? Bayi 
yang tidak berdaya dan telanjang, 
tidak dapat makan dengan sendi-
ri. Ini bukanlah cara kedatangan 
Mesias yang diharapkan oleh 
semua orang. Mereka meng-
harapkan seorang yang memiliki 
kuasa  luar  b iasa ,  seorang 
Superstar, seseorang yang yang 
berotot pejal, akal, fizikalnya, 
kebal, dan kehebatannya akan 
mengalahkan semua kekuatan di 
planet ini dengan cara yang tidak 
mungkin dapat didebatkan, tanpa 
pergelutan dan semua orang 
menerima kehadirannya.

Begitulah cara kebanyakan 
k i ta .  Ki ta  membayangkan 
bagaimana kuasa Tuhan seharus-
nya berfungsi di dunia kita. 
Tetapi, seperti yang kita ketahui 
sejak Krismas perdana, itu bukan 
cara Tuhan bekerja. 

Apa yang dinyatakan di 
Betlehem ialah kita bertemu den-
gan kehadiran dan kuasa Tuhan 
di dunia kita sebagai bayi yang 
tidak berdaya yang terbaring di 

jerami, lemah, kelihatan tidak 
berdaya, membuatkan hati kita 
terpaut kepadanya secara tidak 
langsung.

Kenapa? Mengapakah Pencipta 
alam semesta yang pal ing 
berkuasa tidak melenturkan otot? 
Mengapa Tuhan mewahyukan 
kepada seorang bayi lemah bukan 
menurunkan seorang Superstar? 
Kenapa? Kerana kuasa Tuhan 
berfungsi untuk mencairkan hati 
bukan  menghancurkannya, dan 
itulah yang dapat dilakukan 
melalui kerapuhan dan ketidak-
berdayaan.

Itulah yang dapat dilakukan 
oleh bayi. Kekuasaan Tuhan, 
sekurang-kurangnya ia berkuasa 
membuat kita saling berhubun-
gan antara satu sama lain, ia tidak 

berfungsi melalui kekuatan, otot, 
dan kekebalan sebaliknya ia ber-
fungsi melalui banyak perkara, ia  
berfungsi dengan kekuatan khas 
melalui ketidakberdayaan.

Keintiman didasarkan pada 
kerentanan. Anda tidak boleh 
mengalahkan orang lain sehingga 
dia mencintaimu, tetapi anda 
dapat menawan hatinya seperti 
yang dilakukan oleh bayi. Kita 
dapat menggoda antara satu sama 
lain melalui daya tarikan, men-
arik kekaguman orang ramai 
melalui bakat kita, dan saling 
mencabar orang lain melalui 
kekuatan yang unggul, tetapi 
semua ini tidak dapat menjadi 
asas bagi komuniti hidup bersa-
ma ... tetapi ketidakberdayaan 
dan kepolosan seorang bayi dapat 
menjadi dasar komuniti hidup 
bersatu. Kekuasaan Tuhan, seper-
ti bayi yang tidur di buaiannya, 
terletak di dunia kita sebagai 
undangan yang tenang, bukan 
sebagai ancaman atau paksaan. 

Ketika Kristus mengambil dag-
ing di dunia kita di Betlehem dua 
ribu tahun yang lalu dan kemudi-
an mati seolah-olah tidak berdaya 
di kayu salib di Yerusalem kira-
kira tiga puluh tahun kemudian, 
inilah yang dinyatakan: Tuhan 
yang berinkarnasi dalam Yesus 
Kristus masuk ke dalam penderi-
taan manusia. 

Dia tidak membelakangkan 
kita sebaliknya  bersatu dengan 
kita, menunjukkan kepada kita 
bahawa jalan menuju kemuliaan 
tanpa kesombongan, Dia berpi-

hak dan berdiri dengan orang 
miskin dan yang tidak berkuasa 
berbanding dengan orang kaya 
dan berkuasa, Dia lebih bersifat 
mengundang bukan bersekong-
kol, dan lebih bersifat seperti 
bayi serta tidak berlagak seperti 
superstar. 

Tetapi ini tidak selalu mudah 
difahami, atau diterima. Kita 
sering kecewa dan tidak sabar 
dengan Tuhan yang, seperti yang 
dinyatakan oleh kitab suci, keli-
hatan lambat bertindak. 

Yesus berjanji bahawa orang 
miskin dan orang lemah lembut 
akan mewarisi bumi dan ini  sela-
lu ditolak oleh dunia. Yang kaya 
semakin kaya dan yang miskin 
nampaknya tidak banyak mewar-
isi. Apa kebaikan bayi yang tidak 
berdaya melakukan ini? Di mana 
kita melihat kuasa mesianik ber-
tindak?

Nah, sekali lagi wadah harapan 
kita perlu dihancurkan. Apa ertin-
ya "mewarisi bumi"? Adakah 
untuk menjadi superstar? Untuk 
menjadi kaya dan terkenal? 
Untuk berkuasa atas orang lain? 
Adakah dengan menceburi 
sebuah bidang yang dapat popu-
lar dan dikagumi sebagai orang 
penting dan terkenal? 

Apakah itu cara kita "mewarisi 
bumi"? Atau, adakah kita "mewa-
risi bumi" ketika kedinginan 
mencair di hati kita dan kita diba-
wa kembali kepada kebaikan 
utama kita melalui senyuman 
seorang bayi? — Hakcipta 
Terpelihara @ Fr Ron Rolheiser 

O

Pada Pesta Keluarga Kudus 
kali ini diceritakan bagaima-

na Yesus yang masih bayi diba-
wa ke Bait Tuhan di Yerusalem 
untuk dipersembahkan kepada 
Tuhan menurut hukum Musa 
seperti termaktub dalam Kel 
13:2,12 (juga lihat Im 12:6-8). 

Di tempat suci itu juga datang 
Simeon, orang yang hidupnya 
lurus dan saleh, dan batinnya 
sangat merindukan mengalami 
kehadiran ilahi. 

Dia orang yang dinaungi Roh 
Kudus yang menguatkannya 
dengan pengharapan bahawa ia 
tidak akan meninggal sebelum 
melihat Sang Terurapi datang. 

Ketika mendapati orang tua 
Yesus membawanya ke Bait, 
Simeon pun menyambutnya lalu 
mengucapkan pujian bagi Tuhan. 
Diberkatinyalah anak itu lalu ia 
pun bernubuat bahawa anak tadi 
akan menentukan jatuh serta 
bangunnya banyak orang di 
Israel dan menjadi tanda perban-
tahan —supaya menjadi nyata isi 
fikiran orang banyak. Dalam kai-
tan ini juga dikatakan oleh 
Simeon bahawa batin Maria — 
“jiwamu sendiri” — akan ditem-

bus pedang. 
Di Bait Tuhan ada pula ketika 

itu seorang perempuan nabi yang 
besar ibadahnya, tekun puasa 
dan doanya. 

Namanya Hana. Dia juga men-
gucap pujian kepada Tuhan serta 
menegaskan bahawa anak yang 
dipersembahkan ke Bait Tuhan 
ini ialah yang dinanti-nantikan 
orang banyak bagi merdekanya 
Yerusalem. Itulah kejadian-
kejadian luar biasa yang dicerita-
kan Lukas mengenai keluarga 
kudus yang kemudian pulang 
dan hidup di Nazaret seperti 
orang biasa. Apa yang dapat 
dipetik dari peristiwa ini?

Injil  Lukas menampilkan 
kejadian-kejadian setelah kelahi-
ran Yesus melalui orang-orang 
yang berjumpa dengan keluarga 
kec i l  yang  mas ih  ada  d i 
Yerusalem. Kini dua tokoh dit-
ampilkan, Simeon dan Hana. 
Mereka berdua mendapatkan 
pengalaman yang luar biasa: 
menyaksikan bagaimana Yang 
Maha Kuasa kini memenuhi 
harapan orang-orang yang dekat 
pada-Nya.

Dalam Injil Lukas, Simeon 

mewakili orang-orang saleh yang 
pada zaman itu menantikan 
kedatangan seorang Mesias yang 
akan mengawali zaman baharu. 
Walaupun mereka orang-orang 
yang teguh beriman, tetap batin 
mereka digundahkan dengan per-
tanyaan bilakah Yang Maha 
Kuasa akan sungguh mengirim 
orang yang ditugasi-Nya mem-
bawa umat di jalan yang benar. 

Orang-orang seperti inilah 
yang dibimbing oleh kebijaksa-
naan dan kekuatan ilahi — 
dalam bahasa Lukas ialah Roh 
Kudus (ay. 25-26) — sampai 
sungguh mendapati yang mereka 
dambakan. 

Mereka  in i  o rang-orang 
Perjanjian Lama yang beruntung 
menemukan jawaban bagi hara-
pan mereka. 

Kidung Simeon (ay. 29-32) 
berisi pujian yang juga mering-
kaskan pengalaman seperti ini. 
Kelegaan batin kini melapang-
kan penglihatan orang-orang 
seperti Simeon. Dia dapat meli-
hat datangnya penyelamatan 
yang disediakan bagi siapa saja, 
bukan hanya bagi umat terpilih.

Orang yang kedua yang dit-

ampilkan Lukas ialah Hana. 
Wanita saleh ini ialah orang yang 
berhasil ikut serta dalam pengal-
aman Simeon tadi. Hana men-
jumpai Yesus yang sedang diper-
sembahkan ke Bait Tuhan dan 
yang ditegaskan oleh Simeon 
sebagai pemenuhan harapan 
ramai orang. Hana memahami 
dan lebih dari sekadar bergembi-
ra, dia pun “berbicara tenang 
anak itu — yakni Yesus — kepa-
da semua orang yang menantikan 
kelepasan untuk Yerusalem” (ay. 
38).

Dikatakan pada pembukaan 
petikan kali ini, ay. 22, bahawa 
Yesus dibawa ke Yerusalem 
untuk dipersembahkan kepada 
Tuhan. Nama kota itu di situ 
d ie ja  o leh  Lukas  sebagai 
"Hierosolyma", yakni kota suci 
sejauh menerima kehadiran ilahi 

dengan tulus dan bakal berlang-
sung terus dalam batin orang-
orang yang mengenali-Nya. 
Dalam Injil Lukas, bila ditulis 
demikian, kota itu ditampilkan 
sebagai pusat ibadat, tetapi seb-
etulnya tidak lagi menjadi tempat 
kehadiranNya yang jelas dan 
nyata. Tempat seperti ini akan 
ditinggalkan dan akan digantikan 
dengan tempat ibadah batin yang 
sungguh yang dikenali oleh kelu-
a r g a  k u d u s  t a d i ,  y a k n i 
Hierosolyma. 

Mengapa Simeon diperkenal-
kan sebagai orang yang berada di 
Ierousaleem, yang bukan tempat 
hadirnya Yang Ilahi yang sesung-
guhnya? Inilah maksud Lukas. 
Ada orang-orang seperti Simeon 
orang yang peka dalam menge-
nal kembali di mana sesungguh-
nya Tuhan. —  imankatolik

PESTA KELUARGA KUDUS 
(TAHUN B)

Kejadian 15:1-6; 21:1-3
ibrani 11:8, 11-12, 17-19

injil luKas 2:22-40 (atau 2:22, 39-40)

Sukacita Simeon dan Hana melihat keselamatan Tuhan
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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 

Tanya
Jawab Soalan: Apakah pandangan Gereja akan kon-

sep soulmate? 

Istilah soulmate tentu popular menjelang hari-
hari Valentine. Biasanya soulmate diertikan se-
bagai seseorang yang akan menjadi pasangan 
ideal dan harmoni. 

Pertemuan dengannya terjadi secara kos-
mik, bagaikan ada kontak batin, sesuai, serasi, 
rukun, tanpa pertengkaran dan sehati sejiwa 
dalam segala hal. Itulah pengertian umum ten-
tang soulmate ( belahan jiwa) yang sudah “di-
takdirkan”, untuk menjadi pendamping hidup 
yang sejati.

Dalam dunia yang semakin tidak bersatu ini, 
soulmate makin dirindukan. Orang sekarang 
sering mengatakan tidak mudah hidup berke-
luarga. Pertengkaran dan perceraian menjadi 
sudah menjadi terlalu umum. 

Bahkan, pasangan yang nampak ideal bagai-
kan Romeo dan Juliete pun tidak luput. Jadi, 
kerinduan akan soulmate menjadi semacam 
utopia.  

Asal-usul istilah soulmate se sung guhnya ada 
pelbagai jenis. 

Ada yang menghubungkannya dengan keper-
cayaan akan inkarnasi jiwa. Dalam kepercayaan 
tersebut, soulmate dipercayai sudah hidup pada 

masa lalu, namun kemudian terpisah dalam per-
jalanan. Dalam pengembaraan inkarnasi, jiwa 
terus membawa karakternya, sampai menemui 
kembali pasangannya. 

Ada juga yang percaya sebelum lahir, kita 
mempunyai pasangan spiritual, belahan jiwa, 
setengah jiwa kita yang terpisah. Tetapi “spir-
itual” di sini jangan difahami atau dimengerti  
sama dengan dalam tradisi kekristianan. 

Seringkali juga, spiritual dihubungkan den-
gan pengaruh kosmik atau zodiak yang menen-
tukan keserasian pasangan. 

Ada juga yang percaya bahawa soulmate 
akan membuat seseorang lengkap, utuh dan 
mencapai misi yang “tertanam” dalam dirinya. 
Misi itu tidak dapat dipenuhi sendirian. Dika-
takan ia memerlukan pasangannya agar dapat 
menggenapi misi itu

Namun, Gereja tidak sependapat dengan 
konsep-konsep soulmate seperti itu. Pertama, 
kita tidak percaya takdir dan konsep lingkaran 
inkarnasi. 

Hidup kita hanya sekali dan kita semua di-
panggil kepada kehidupan kekal. Setelah mati, 
kita tidak kembali dalam lingkaran kehidupan 
berulang.

Kedua, Tuhan tidak menciptakan kita dalam 
keadaan setengah atau separuh sahaja. 

Untuk menjadi sempurna, kita harus mencari 
belahan jiwa tadi, yang ditetapkan bagi kita. 
Kalau kita dipanggil pada kepe nuhan, kepe-
nuhan kita tidak terbatas pada ciptaan ini saja 
dan penga ruh-pengaruhnya, tetapi ke pe nuhan 
terjadi berkat rahmat Tuhan, sebagai anugerah 
yang di sambut dengan bebas. 

Itulah sebabnya Tuhan menciptakan kita 
sebagai citra Tuhan, dengan akal budi dan 
kehendak bebas, yang membolehkan kita me-
milih dan mencintai pilihan itu dengan segala 
kekurangan dan kebaikannya. 

Jadi, adakah pasangan yang serasi itu dalam 
pandangan Gereja Katolik? Tidak, pasangan 
serasi seperti konsep belahan jiwa, apalagi 
yang hanya satu dan ditakdirkan untuknya,  
tidak ada. 

Sebaliknya, pasangan yang sejati adalah buah 
pilihan dari kesedaran dan bertanggungjawab, 
yang dicintai dengan sepenuh hati dan dengan 
bantuan rahmat Tuhan.

Pasangan sejati bukan hasil takdir, sebalikn-
ya anugerah rahmat Tuhan yang adalah sumber 
cinta dan buah pilihan bebas manusia. Dalam 
pilihan itu termasuk juga panggilan untuk terus 
belajar saling mencintai, untuk meninggalkan 
diri dan untuk memberikan diri dengan setia. - 
Hidupkatolik.com

Pandangan Gereja tentang konsep Soulmate

Satu perkataan untuk Tahun 2021 
— HARAPAN
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Saudara saudari terkasih,

Sekarang kita memasuki akhir tahun 2020 
dan masa Krismas yang indah. Tahun ini, 
semua orang dan seluruh dunia telah terke-
san dengan pandemik Covid-19.  

Sudah pasti bahawa dunia tidak akan per-
nah sama dengan wujudnya norma-norma 
baharu seperti penjarakan sosial, pelitup 
muka dan SOP bagi memastikan Covid-19 
dibendung. 

Bahkan tatacara ibadat di Gereja juga 
mengalami perubahan. Untuk tahun ini, 
kita tidak dapat mengadakan Perarakan ta-
hunan Krismas Bandaraya Kuching, juga 
tidak ada Ibadat Krismas Gabungan Gereja-
gereja dan karoling dari rumah ke rumah.

Pada akhir tahun kewangan 2020 ini, ban-
yak perniagaan, syarikat, industri perhote-
lan dan pelancongan, negara bahkan gereja 
menghadapi kerugian dan defisit. Bagaima-
na kita dapat terus maju untuk tahun 2021? 
Bagaimana kita  menyambut Krismas pada 
Disember ini?

Minggu lalu, saya diajukan pertanyaan 
ini, “Apakah SATU KATA yang akan saya 
gunakan untuk menggambarkan tahun 2020 
ini?” 

Saya terpaksa berhenti sejenak dan ber-
doa pada minggu terakhir Advent sebelum 
Krismas. Dan jika boleh saya ingin bertan-
ya kepada anda: “Apa SATU KATA anda 
sebagai kesimpulan untuk 2020? 

Satu perkataan dari saya untuk 2020 ialah 
“HARAPAN”.

Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan 
kerana saya masih hidup dan sebagai uskup 
anda, saya masih dapat mempersembahkan 
Misa setiap hari untuk semua orang dan du-
nia. Saya berterima kasih kepada Bapa sy-
urgawi kita yang mendengar doa-doa kita. 
Ini memberi saya HARAPAN yang teguh.

Krismas pertama di Bethlehem, tidak be-
gitu romantik seperti yang kita harapkan. 
Fikirkan Yosef, bersama Maria yang se-

dang mengandung bulan yang kesembilan, 
menempuh perjalanan sejauh 90 batu atau 
145 KM dari Nazaret ke Betlehem. Ketika 
mereka tiba, mereka tidak dapat mencari 
tempat tidur atau bilik dan dengan itu Yesus 
dilahirkan di sebuah kandang.

Pada hari Krismas yang pertama di Betle-
hem, Tuhan kita dari syurga telah turun ke 
bumi untuk tinggal di tengah-tengah kita.  
Dalam Yesus, Tuhan berkongsi kelemahan 
dan penderitaan manusia kita. Akhirnya 
Yesus di Salibkan, menderita dan mati ker-
ana dosa-dosa umat manusia dan memulih-
kan hubungan kita dengan Bapa syurgawi. 

Oleh itu, walaupun pusat membeli-belah 
dihiasi dengan pokok Krismas dan Santa 
Clause, hakikatnya Krismas bukan sekadar 
hadiah, makanan atau pesta dan lagu-lagu, 
dll.

Krismas adalah "Immanuel" sebuah 
nama yang bermaksud "Tuhan berserta 
kita." (Matius 1:23). Di dalam Yesus, Tu-
han datang untuk berkongsi kemanusiaan, 
kesepian, penolakan, penderitaan, kesaki-
tan dan kematian kita. Krismas merayakan 
Kristus yang sekarang ini bersama kita dan 
menjanjikan kita hidup kekal.

Yakinlah bahawa di tengah-tengah pend-

eritaan Covid-19 yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, Kristus selalu bersama kita. 
Oleh itu, apabila saya mempunyai Yesus, 
saya mempunyai semua yang saya perlu-
kan, saya mempunyai HARAPAN. Ber-
sama Yesus, kita dapat BERHARAP kerana 
Tuhan akan membuat jalan apabila keliha-
tan tidak ada jalan (baca Yesaya 43).

Dari 1-24 Disember 2020, Keuskupan 
Agung melancarkan Permohonan Adven.  
Melalui dana ini, kami telah menawarkan 
HARAPAN dengan menyediakan lebih dari 
1000 bakul makanan asas (Beras 10Kg, 
Milo 1Kg dan 1 kotak topeng pelitup muka) 
kepada keluarga luar bandar dan miskin di 
pinggr bandar serta memberi bantuan ke-
pada paroki kami. 

Saya mengambil kesempatan ini untuk 
mengucapkan terima kasih atas kemurahan 
dan sokongan anda semasa KRISIS COV-
ID-19 ini, izinkan saya berkongsi dengan 
anda bagaimana menghadapi dan menga-
tasi setiap KRISIS. 

Dalam bahasa Cina, KRISIS digambar-
kan sebagai  危機. KRISIS terdiri daripada 
dua karekter huruf Cina: 危 bermaksud 
“Bahaya” sementara 机 atau ditulis sebagai 
機 bermaksud “Peluang”. Ini bermaksud 
bahawa dalam setiap Krisis terdapat BA-
HAYA (危) dan PELUANG (机).

Jadi untuk Krismas ini, sebagai orang 
yang beriman, marilah kita percaya, ber-
tahan, berdoa dan percaya kepada Tuhan 
kita Yesus. Kita mempersembahkan se-
mua cabaran kepada TUHAN dalam DOA, 
berusaha untuk MEMPERBAIKI dan untuk 
MENGHORMATI kehendak Tuhan dalam 
menghadapi penderitaan, salib dan bahkan 
kematian.

Pada Krismas ini, marilah kita meraikan 
Tuhan Yesus yang datang untuk tinggal 
bersama kita. Dia bersama kita dalam pen-
deritaan, kesakitan dan janji manusia un-
tuk tabah pada tahun 2021. Covid-19 telah 
memberi kita kesempatan ini sekali lagi dan 
mengajak kita untuk fokus pada Immanuel 
— Tuhan berserta kita.  Inilah INTIPATI 
Krismas.

Sebab Aku ini, TUHAN, memegang 
tangan kananmu dan berkata kepadamu: 
“Janganlah takut, Akulah yang menolong  

engkau.”

Dengan doa dan berkat bagi Krismas Kudus 
dan Selamat Tahun Baharu 2021
 

+ Uskup Agung Simon Poh 
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Sahabat kecil Yesus
Pesta Keluarga Kudus

27 Disember 2020 

Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hik-
mat, dan kasih karunia TUHAN ada pada-Nya (Lukas 2:40)

Mari 
Mewarna 

 Di Yerusalem, ada seorang bernama Simeon. Simeon seorang yang 
sangat benar dan saleh. Roh Kudus telah menyatakannya bahawa 

dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. 
Pada suatu hari, dia ke Bait Tuhan kerana dorongan Roh Kudus 
dan di situlah, dia melihat Yesus dan mengesahkan bahawa Yesus 

adalah anak Tuhan!  (Lukas 2:25-29).
Lengkapkan gambar di atas dan jangan lupa mewarnakannya. 

Walaupun kita tidak dapat merayakan Krismas sep-
erti tahun-tahun lalu disebabkan pandemik tetapi 

Yesus tetap ada di tengah-tengah kita. 
Cari lapan perbezaan pada gambar di bawah. 

Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan 
besar untuk seluruh bangsa: Hari ini telah lahir bagimu 

Juruselamat, iaitu Kristus, Tuhan, 
di kota Daud (Lukas 2:8-9).

Sambungkan titik-titik pada gambar di bawah 
dan warnakannya. 
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Belia ARISE bersama Kristus, melawan 
rasa takut dan ragu 

SANDAKAN: Di kala umat manusia sedang 
berusaha memerangi penularan wabak Cov-
id-19, pihak Gereja juga berusaha mencari 
jalan untuk menjangkau umat-umatnya. 

Inilah yang sedang dilakukan oleh Kera-
sulan Belia Keuskupan Sandakan. Kebaikan 
yang dapat dilihat dari situasi pandemik ini 
adalah dorongan untuk berfikir di luar kotak. 

Salah satunya adalah penggunaan media 
dan teknologi yang semakin menjadi trend 
dalam menghubungkan antara sesama ma-
nusia. Kebanyakan program-program pen-
jangkauan juga dilakukan melalui sarana me-
dia yang dijalankan secara maya dan kreatif.

Kerasulan Belia Keuskupan Sandakan mel-
alui Pelayanan Kampus telah menganjurkan 
program Catholic Campus Students' Gather-
ing (CCSG) kali ke-4. Program ini sepatutnya 
dijadualkan pada bulan Oktober tahun ini 
namun keadaan pandemik Covid-19 ini tidak 
mengizinkan ia diadakan secara fizikal. 

Oleh itu program ini telah diadakan secara 
maya selama tiga hari iaitu dari 4-6 Disem-
ber 2020. 

Seramai 50 pelajar kampus Katolik telah 
mengikuti program yang bertemakan 'ARISE'. 
Turut serta dalam program alam maya ini 
adalah para belia bekerja dan lepasan pela-
jar Universiti serta pelajar Tingkatan Enam.

Program CCSG ini dibuka dengan Misa Ku-
dus yang dipimpin oleh Father Dafrinn Diwol 
yang juga merupakan Penasihat Rohani bagi 
Kerasulan Belia Keuskupan. 

Dalam homilinya, beliau mengingatkan 
kepada semua yang mengikuti Misa secara 
langsung ini untuk menghidupi iman mela-
lui pelayanan kepada diri sendiri, keluarga 
dan masyarakat. Fr. Dafrinn juga mengajak 
semua belia kampus untuk bangkit bukan 
secara fizikal tetapi bangkit secara iman ke-
pada Tuhan.

Sejurus selepas Misa, peserta program 
CCSG-4  diberikan satu pautan bagi aplikasi 
Zoom agar dapat memasuki ruangan maya 
program CCSG-4. 

Pengacara program, Philippa Phillip dan 
Maxine mengalu-alukan kehadiran semua 
pelajar serta memberikan pengenalan ke-
pada program CCSG-4. Para peserta kemu-
diannya dibawa ke dalam Time of Life untuk 
nyanyian dan ice-breaking. 

Intipati hari pertama adalah renungan ke-
pada tema 'ARISE' yang telah di sampaikan 
oleh Raynold Thomas. Formula untuk 'Arise' 
telah dikongsikan kepada para peserta iaitu 
bermula dengan panggilan Tuhan yang me-
merlukan respon atau sahutan peribadi agar 
dapat 'bangkit' bersama dengan Yesus Kris-
tus. Renungan tema ini diakhiri dengan video 
'Pulihkan' yang dinyanyikan oleh pelajar - 
pelajar Katolik dari Keuskupan Kota Kinabalu. 

Intipati hari kedua adalah sesi "Hubungan 

dengan Tuhan" yang disampaikan oleh Sr. 
Rusiah Garuk, fsic. 

Sesi ini dimulakan dengan mengajak para 
peserta mengenali keperibadian Yesus. Den-
gan pengenalan ini maka semua orang dapat 
menjalinkan persahabatan yang asli dengan 
Yesus. 

Dokumen hasil tulisan Bapa Suci Fran-
siskus iaitu Christus Vivit juga dikongsikan 
terutama sekali yang menyentuh berkenaan 
hal-hal persahabatan dengan Yesus dalam 
nota 150 sehingga 157. Persahabatan den-
gan Yesus tidak dapat dipatahkan. Meskipun 
berulang kali manusia memutuskan persa-
habatan ini, Yesus tetap setia menanti 'kepu-
langan' mereka dan memperbaharui persa-
habatan itu.

Ramai orang telah terkesan dengan kead-
aan terkini sejak bermulanya pandemik Cov-
id- 19 dan Perintah Kawalan Pergerakan yang 
dikuatkuasa oleh pihak kerajaan, termasuk-
lah para pelajar kampus. Hal yang berlaku ini 
merupakan satu perkara yang sangat baharu 
dan ramai yang 'terhenti' seketika dalam 
menjalankan kehidupan biasa masing-mas-
ing. 

Ada yang mengalami gangguan emosi dan 
mental sehingga menyebabkan keadaan 
menjadi tekanan dan seterus mengalami ke-
murungan diri.

Maka pada hari yang ketiga, pihak pen-
ganjur telah mengetangahkan sesi Kesihatan 
Mental yang disampaikan oleh Puan Daria  P. 
Joseph K. seorang kaunselor yang berdaftar 
dan juga seorang pensyarah di Sidma Col-
lege Sabah/UNIRAZAK, Sabah.

Sesi ini sangat membantu para pelajar 
untuk mengenali keadaaan atau apabila be-
rada dalam tekanan dan bagaimana untuk 
mengatasi sekiranya ia berlaku. Selesai sa-
haja sesi ini, ramai pelajar, memenuhi ruang 
chat untuk bertanya soalan kepada Puan 

Daria. 
Selain menjawab pertanyaan para pelajar, 

Puan Daria juga mengongsikan talian dan 
badan-badan yang menawarkan khidmat 
kaunseling.

Setiap kali selepas sesi, Tim Para Liturgi 
akan membawa para peserta untuk renun-
gan dan perkongsian berdasarkan kepada 
sesi-sesi yang disampaikan. 

Ini membantu para peserta untuk men-
dalami sesi yang disampaikan serta mengek-
spreskan perasaan dan pemikiran secara 
mereka peribadi.

Pada akhir program pada hari ketiga, para 
peserta dibawa dalam sesi peneguhan yang 
dikendalikan oleh Tim Para Liturgi. 

Dalam sesi ini setiap peserta dibawa 
mengimbasi tema yang telah dikupas pada 

hari pertama dan disusuli dengan video ber-
tajuk 'Arise'. 

Para peserta kemudian diminta untuk 
menulis perkataan atau gambar yang men-
unjukkan mereka telah 'bangkit' dan mele-
takkannya dalam Page Facebook Temasya 
Belia Keuskupan Sandakan.

Sesi pada hari terakhir diteruskan dengan 
ucapan dari Anna Teresa selaku Kordinator 
Kerasulan Belia Keuskupan Sandakan dan 
Corey Felino Henry selaku Kordinator Pro-
gram CCSG kali ke empat ini.  

Corey, dalam ucapannya mengucap ber-
banyak terima kasih di atas kehadiran para 
pelajar dalam program ini dan kepada para 
penganjur yang bertungkus lumus di be-
lakang tabir untuk menjayakan program 
CCSG-4 ini.—dospo sandakan 
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Sri Paus Fransiskus ingatkan agar tidak 
mengubah krisis menjadi konflik
VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
dalam pertemuan baru-baru ini 
mengingatkan agar sesiapa pun 
tidak mengubah krisis, terutama se-
masa pandemik virus corona, men-
jadi konflik yang dapat mencipta-
kan perselisihan dan permusuhan. 

Berbicara di hadapan Kuria 
Roma pada 21 Disember, Sri Paus  
mengatakan bahawa krisis “dapat 
mendatangkan manfaat bagi kita 
semua” jika digunakan sebagai kes-
empatan untuk pertobatan.

Uskup Roma itu menggambar-
kan pandemik sebagai “masa pen-
cubaan dan ujian, dan juga merupa-
kan peluang besar untuk pertobatan 
dan pembaharuan diri.” 

“Refleks tentang krisis ini meng-
ingatkan kita agar tidak tergesa-
gesa menghakimi Gereja berdasar-
kan krisis yang disebabkan oleh 

skandal masa lalu dan sekarang,” 
katanya kepada Kuria, yang ter-
diri dari badan-badan pentadbiran 
Takhta Suci.

Sri Paus mengatakan bahawa 
dalam organisasi utama yang men-

guruskan pentadbiran Gereja Kato-
lik, ada ramai orang yang dengan 
“pekerjaannya yang bijaksana, 
sederhana, setia, jujur, dan profe-
sional,” menjadi saksi hidup atas 
fakta bahawa Tuhan tidak pernah 
meninggalkan umatnya.

“Satu-satunya perbezaan adalah 
semua masalah akhirnya muncul di 
dada-dada akhbar manakala tanda-
tanda harapan baharu diberitakan 
kemudian, itu pun jika ada,” ka-
tanya.

“Kerana itu, kita harus menemu-
kan kembali keberanian dan keren-
dahan hati untuk mengakui bahawa 
masa krisis adalah masa Roh, yang 
harus dilihat dalam terang Injil,” 
kata Sri Paus Fransiskus.

“Saya meminta anda untuk tidak 
mengacaukan krisis dengan konf-
lik,” kata Sri Paus lagi. 

“Krisis umumnya memiliki hasil 
yang positif, sedangkan konflik 
selalu menimbulkan perselisihan 
dan persaingan, suatu antagonisme 
yang tampaknya tidak dapat did-
amaikan, yang memisahkan orang 
menjadi teman yang harus dikasihi 
dan musuh untuk dilawan,” katan-
ya.

Sri Paus Fransiskus mengatakan 
konflik selalu mencuba menemu-
kan pihak yang salah untuk dice-
muh dan dipinggirkan,  dan pihak 
yang benar untuk dibela “sebagai 
cara untuk mendorong perasaan 
atau mendorong orang lain mera-
sakan situasi tertentu tidak ada 
hubungannya dengan kita.”

Sri Paus mengingatkan sikap eli-
tis dan yang mempromosikan pola 
fikir sempit yang melemahkan kes-
ejagatan misi kita.

Sri Paus mengatakan bahawa ke-
tika Gereja dilihat dari segi konflik 
– kanan versus kiri, progresif ver-
sus tradisionalis – dia menjadi ter-
fragmentasi dan terpolarisasi, yang 
berlawanan dan mengkhianati sifat 
aslinya.

Sri Paus Fransiskus mengata-
kan Gereja adalah “tubuh yang 
terus mengalami krisis, kerana dia 
hidup.”

“Dia tidak boleh menjadi tubuh 
yang penuh konflik, antara peme-
nang dan yang kecundang, kerana 
dengan cara ini dia akan menyebar-
kan ketakutan, menjadi lebih kaku 
dan kurang sinodal, serta memak-
sakan keseragaman yang jauh dari 
kekayaan dan kepelbagaian yang 
telah diberikan Roh kepada Gereja-
Nya,” kata Sri Paus . — LiCAS.
news 

Pemberian vaksin Covid-19 harus mengutamakan orang 
paling memerlukan 
ROMA: Vatikan mengatakan bahawa peng-
gunaan vaksin COVID-19 meskipun jika ia 
diperbuat dengan menggunakan sel yang di-
ambil dari jaringan janin hasil pengguguran 
secara moral dapat diterima.

Dalam sebuah catatan yang dikeluarkan 
21 Disember, Kongregasi Ajaran Iman men-
gatakan penggunaan vaksin seperti macam 
itu diizinkan jika tidak ada alternatif lain.

Sama ada vaksin Pfizer Inc dan Moderna 
Inc menggunakan sel janin manusia. 

Robert Booy, pakar vaksin dari Univer-
sity Sidney mengatakan penggunaan sel-sel 
janin yang digugurkan sudah biasa dalam 
pengembangan vaksin selama 50 tahun tera-
khir ini. 

Vaksin-vaksin yang ada sekarang, mis-
alnya rubella, hepitatis AS dan cacar air juga 
menggunakan kaedah yang sama. 

Penggunaan vaksin secara umum ser-
ing menjadi kontroversi di forum pendapat 
umum. 

“Dalam beberapa bulan terakhir, Kongre-
gasi ini telah menerima beberapa permintaan 
nasihat terkait penggunaan vaksin untuk 
virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, 
yang dalam proses penelitian dan produksi 
menggunakan sel yang diambil dari jaringan 
dua pengguguran  yang terjadi dalam satu 
abad terakhir, ” bunyi catatan yang disetujui 

oleh Sri Paus Fransiskus itu.
“Pada saat yang sama, pelbagai pendapat 

berbeza dari para uskup, pertubuhan Katolik 
dan umat yang muncul di media massa tel-
ah menimbulkan pertanyaan tentang moral 
penggunaan vaksin ini.”

Vatikan mengatakan bahawa pembe-
rian legitimasi moral adalah terkait dengan 
prinsip “darjat yang berbeza dari tanggung 
jawab kerjasama dalam kejahatan”. Ertinya 
bahawa kerana pandemik merupakan bahaya 
yang sangat besar, vaksin semacam itu “da-
pat digunakan dengan hati nurani yang baik, 
dengan pengetahuan tertentu bahawa itu 
bukan merupakan kerjasama formal dalam 
aborsi sebagai asal dari sel-sel yang diguna-
kan dalam produksi vaksin,” kata catatan itu.

Richard Booy menjelaskan bahawa sel-
sel janin dapat melakuk 50 replikasi. Untuk 
memproduksi vasin, virus harus dibiakkan di 
dalam sel janin berkali-kali dan kemudian-
nya ‘dituai’. Kelak, jelas Booy, elemen-ele-
men manusianya akan dibersihkan dan yang 
digunakan a elemen virusnya sahaja. Maka, 
tidak ada DNA manusia lagi dalam vaksin 
yang sudah menjadi. 

Konferensi para Uskup Katolik Amerika 
mengatakan vaksin Covid-19  menggunakan 
sel yang diambil dari jaringan yang diper-
oleh dari dua aborsi yang terjadi pada 1960-

an dan 1970-an dan yang sering kali direp-
likasi sejak itu.

Dalam catatan itu Vatikan mengatakan 
penggunaan vaksin semacam itu “tidak den-
gan sendirinya merupakan legitimasi, sekali-
pun tidak langsung, atas praktik aborsi”.

“Penggunaan sah vaksin semacam itu 
tidak dan tidak boleh dengan cara apa pun 
menyifatkan bahawa ada sokongan moral 
dari penggunaan sel yang berasal dari janin 
yang diaborsi,” kata catatan itu.

Vatikan melalui catatan itu juga mendesak 
industri farmasi untuk mengembangkan vak-
sin yang sepenuhnya dan agar pemerintah 
serta organisasi internasional membuatnya 
dapat diakses oleh negara-negara miskin.

Vatikan menambah bahawa penggunaan 
vaksin bersifat sukarela dan bukan, merupa-
kan kewajiban moral.

“Namun dari sudut pandang etika, moraliti 

vaksinasi tidak hanya bergantung pada tugas 
untuk melindungi kesihatan seseorang, teta-
pi juga pada tugas untuk mengejar kebaikan 
bersama,” kata catatan itu.

“Jika tidak ada cara lain untuk menghen-
tikan atau bahkan mencegah pandemik, 
kepentingan bersama dapat merekomendasi-
kan vaksinasi, terutama untuk melindungi 
yang paling lemah,”kata dokumen itu.

“Namun, mereka yang kerana alasan hati 
nurani, menolak untuk divaksin dengan vak-
sin yang diproduksi dengan sel janin yang 
diaborsi, harus melakukan yang terbaik, den-
gan cara profilaksis lain dan perilaku yang 
sesuai, agar tidak menjadi penyebar infeksi. 
Secara khusus, mereka harus menghindari 
risiko terhadap kesihatan mereka yang tidak 
dapat divaksin kerana alasan perubatan atau 
lainnya, dan yang paling lemah.” — LiCAS-
news.com/media Vatikan 

TAKHTA SUCI: "Doa lebih kuat daripada 
virus!" Kardinal Pietro Parolin mengatakan 
hal itu kepada para pesakit dan staf Rumah 
Sakit Kanak-kanak Bambino Gesù Vatikan.

Kardinal Parolin mengunjungi Hospital 
Kanak-kanak di Bukit Janiculum itu pada 
22 Disember. Presiden Hospital, Mariella 
Enoc menyambut kedatangan kardinal itu 
dan berhubung secara virtual dengan selu-
ruh komuniti yang mengikuti secara online.

“Kami berterima kasih kepada Tuhan un-
tuk sarana ini, yang memungkinkan kami 
tetap berhubungan meskipun ada pande-
mik,” kata Kardinal seraya melihat di moni-
tor komputer para doktor, perawat, dan para 
religius yang sedang menonton melalui web 
itu.

Kardinal Parolin mengungkapkan rasa 
kesalnya kerana kawalan pergerakan 

bagi membendung penularan coronavirus 
memberi kesan mendalam bagi pertemuan 
fizikal. Kardinal juga meminta maaf “tidak 
dapat memperbaharui janji tradisional ini.”

“Saya menyapa dan merangkul kalian 
dan saya juga membawa salam dan pelukan 
Bapa Suci Fransiskus,” kata kardinal.

Kardinal berterima kasih kepada semua 
staf rumah sakit itu atas “pekerjaan mereka 
yang murah hati, teliti, bijaksana dan sering 
kali tersembunyi” dalam apa yang mereka 
lakukan dan menghargai “tanggapan cepat 
dan efektif” yang diberikan rumah sakit 
itu semasa pandemik: tindak balas pantas 
mereka adalah hasil standard tinggi keung-
gulan dan dedikasi yang dihidupi setiap hari 
oleh yayasan itu.

Kardinal menggambarkan hospital itu 
sebagai rumah sakit yang memiliki semua 

sumber daya manusia dan spiritual yang 
diperlukan untuk “melawan kejelekan yang 
diwakili oleh Covid dan semua penyakit 
lain yang menimpa kanak-kanak.”

Sebelum memberikan salam virtual, Kar-
dinal Parolin bertemu secara peribadi den-
gan Mariella Enoc, dengan Duchess Maria 

Grazia Salviati, dan dengan sekumpulan 
doktor yang secara khusus terpapar virus 
covid dalam tahun ini.

“Di tengah-tengah situasi tidak pasti dan 
belum pernah terjadi sebelumnya ini, kalian 
dapat memberikan tanggapan efektif berkat 
kemampuan kalian untuk bekerja sama den-
gan menyatukan pelbagai sumber daya dan 
keterampilan,” kata kardinal.

Kardinal Parolin memberi salam maju 
jaya kepada semua orang atas usaha itu dan 
mengatakan bahawa Rumah Sakit Bambino 
Gesù telah mampu memberikan yang ter-
baik dari dirinya sendiri dalam situasi ini 
kerana, “Dari komitmen harian kalian mun-
cul kemampuan untuk memberikan tangga-
pan bahkan dalam keadaan darurat. Semoga 
Tuhan memberkati upaya kalian.” – media 
Vatikan 

Doa lebih kuat daripada virus 



KENINGAU: "Tuhan tidak pernah 
give up terhadap manusia! Sebe-
lum kedatangan Yesus ke dunia, 
Tuhan telah membuat perancangan 
penyelamatan-Nya untuk manu-
sia dengan begitu teratur, teliti dan 
memakan masa yang lama (Ibrani 
1:1-2). 

Menjelang perayaan Krismas, 
Bapa Uskup Cornelius Piong mun-
cul di Radio Online Kekitaan FM 
untuk menyampaikan pesan Kris-
mas kepada  para pendengar Keki-
taan FM serta umat yang mengikuti 
siaran langsung melalui Facebook 
Kekitaan FM. 

Segmen Bual Bicara bersama DJ 
Uji itu terlebih dahulu menampilkan 
Sdra Joseph Masri dari Keuskupan 
Agung Jakarta. 

Pada awal Bual Bicara, Bapa 
Uskup mengajak para pendengar 
untuk bertanya kepada diri sendiri, 
“Apakah Krismas itu?” 

Katanya, ini persoalan yang perlu 
kita jawab. Bagi pandangan duni-
awi, Krismas sekadar salah satu hari 
kelepasan dan perayaan yang ada. 
Adakah pandangan ini juga meru-
pakan pandangan peribadi kita se-
bagai Katolik?”

“Oleh itu,” jelas Bapa Uskup, 
“Gereja memberikan umat Kristian 

kesempatan selama empat minggu 
iaitu musim Adven untuk mem-
betulkan pemahaman kita tentang 
Krismas. 

“Perayaan Krismas mengingat-
kan dan memberi jaminan kepada 
kita bahawa Yesus “Immanuel” 
Tuhan berserta kita mendampingi 
perjalanan hidup kita sampai akhir 
zaman (Mat 1:23, 28:20). Kelahiran 
Yesus mengingatkan kita bahawa 
perjalanan hidup kita ini walaupun 
selalu diselubungi oleh kegelapan 
dosa, akan diterangi oleh Yesus 
“Terang dunia” (Yoh 1:4-5, 8-12) 
jika kita memilih  dan melakukan 
kehendak-Nya. 

Pada perayaan Krismas kita di-
ingatkan bahawa Yesus yang lahir 
adalah Immanuel, “Tuhan menyer-

tai kita" (Mat 1:23). Sebagai pengi-
kut-pengikut Yesus kita dipanggil 
dan diutus menjadi saluran lanjutan 
kehadiran Yesus bagi sesama kita 
manusia, membawa sukacita dan 
harapan di tengah-tengah cabaran 
hidup, seperti yang sedang kita ala-
mi pada masa pandemik Covid-19 
ini.”

DJ Uji juga bertanya kepada Bapa 
Uskup, apa nasihat beliau terhadap 
umat yang berasa tertekan dan men-
galami kemurungan akibat pande-
mik atau terasa Tuhan tidak peduli. 

Uskup Cornelius menasihati 
umat agar tidak terlalu emosi den-
gan keadaan sekarang kerana karya 
penyelamatan Tuhan tetap berlaku. 
Setiap orang yang percaya kepada 
Yesus, Putera Tuhan, tidak akan bi-

nasa sebaliknya beroleh hidup sejati 
dan kekal (Yoh 3:16).

Bagi mereka yang benar-be-
nar tertekan, saya berharap anda 
tidak putus hati kerana keper-
cayaan kita terhadap Yesus yang 
datang,,,sukacita di sini bermaksud 
bukannya tidak ada masalah seba-
liknya kekuatan dan keteguhan un-
tuk kita menghadapi 

Dengan kuasa Tuhan, jika anda 
benar-benar percaya, seperti yang 
dilakukan oleh Sto Yosef dan Bonda 
Maria, Tuhan pasti akan membuka 
jalan. 

Uskup Cornelius juga mengingat-
kan bahawa kedatangan dan kehad-
iran Tuhan memerlukan kerelaan 
dari pihak manusia.  Maria dan 
Yosef merelakan diri dalam men-
yahut tawaran Tuhan, agar Putera 
Tuhan dapat dilahirkan dan dibesar-
kan bersama mereka sebagai sebuah 
keluarga. 

“Semoga perayaan Krismas yang 
kita rayakan ini menyedarkan dan 
meyakinkan kita umat Tuhan ba-
hawa Yesus adalah sumber, alasan 
dan tujuan iman, harapan dan kasih 
kita. Kita mohon kepada Roh Ku-
dus agar menolong kita memper-
tingkat kebanggaan kita terhadap 
identiti Kristiani kita (Yoh 13:35), 

komitmen kepada misi Kristiani 
kita, (Mat 5:13-16) dan keyakinan 
kepada destinasi hidup kita (Yoh 
14:6). 

Pada akhir Bual Bicara, Bapa 
Uskup menyatakan harapan be-
liau untuk perayaan Krismas 2020 
dan Tahun Baharu 2021. Prelatus 
itu mengatakan agar semua pihak, 
klerus, religius, katekis dan umat 
awam agar terus komited untuk 
melayani. Prelatus itu sempat men-
gongsikan tiga hal yang perlu di-
lakukan sebagai Katolik agar per-
ayaan Krismas itu dapat diraikan 
dengan lebih bermakna: 
1.Senantiasa bangga identiti Kris-
tian kita. 
2.Komited pada misi panggilan kita 
sebagai umat yang dibaptis iaitu 
menjadi garam dan terang Yesus ke-
pada dunia. 
3.Bersatu dengan Tuhan dan sesa-
ma seperti yang dinyatakan dalam 
Matius 10:32-33, “Setiap orang 
yang mengakui Aku di depan ma-
nusia Aku juga akan mengakuinya 
di depan Bapa-Ku yang di syurga. 
Tetapi barangsiapa menyangkal 
Aku di depan manusia, Aku juga 
akan menyangkalnya di depan 
Bapa-Ku yang di syurga.” — Liza 
Magnus (liza@herald.com.my) 

Firman itu telah 
menjadi manusia 
dan diam di antara 

“Pada mulanya adalah Firman; 
Firman itu bersama-sama dengan 

Tuhan dan Firman itu adalah 
Tuhan … Firman itu telah menjadi 
manusia, dan diam di antara kita”. 

(ruj. Yohanes 1:1-14)

Saudara-saudari dalam Kristus,

Perayaan Krismas tahun ini sangat 
berbeza. Fikiran kita sibuk dengan 
ketakutan COVID-19. Sesungguhnya 
seluruh dunia bersatu bukan dalam 
kegembiraan seperti Krismas pada 
kebiasaannya, kita bersatu dalam ke-
takutan! 

Kita tertanya-tanya adakah ahli ke-
luarga kita, rakan kita, jiran kita, dan 
masyarakat kita, bahkan pada tahap 
kemajuan sekarang dalam sains peru-
batan adakah akan dapat mengekang 
virus pandemik yang dahsyat ini. Kita 
menghadapi masa hadapan yang tidak 
menentu.

Sejak kemunculan COVID-19, kita 
menyaksikan impak pandemik coro-
navirus pada masyarakat di seluruh 
dunia yang belum pernah dialami. 
Kesannya sudah tentu lebih dahsyat 
kepada orang miskin, para migran 
dan golongan terdedah. Tanda-tanda 
berkaitan dengan isu kesihatan men-

tal sudah jelas dalam masyarakat kita. 
Kes keganasan rumah tangga, pender-
aan seksual, bunuh diri, dan kemurun-
gan meningkat seperti yang dilaporkan 
di media tempatan dan antarabangsa.

Hanya sedikit yang meramalkan 
bahawa pandemik COVID-19 ini 
akan mengalami kehancuran yang 
berpanjangan, kekacauan dan keke-
liruan dalam kehidupan seharian kita 
– kehidupan ekonomi dan sosial kita. 
Kita pasti tidak meramalkan bahawa 
gereja-gereja yang kosong semasa 
perayaan Paskah pada bulan April lalu 
akan menjadi paparan pemandangan 

perayaan Krismas lagi pada tahun ini. 
Biasanya, kita akan memenuhi 

tempat duduk gereja pada Paska dan 
Krismas, atau ramai lagi mereka yang 
beriman, dengan setia menunaikan ke-
wajiban keagamaan mereka, sanggup 
berdiri di luar gereja.   

Untuk tahun ini, memenuhi kewa-
jiban keagamaan kita pada hari Kris-
mas tidak akan menjadi urusan biasa. 
Mereka yang boleh diterima masuk 
untuk menyertai Misa mesti mema-
tuhi SOP yang ketat seperti penjara-
kan fizikal/sosial dan lain-lain seka-
tan. Dan bagi sebilangan besar dari 
kita, doa kita akan berlaku dan terhad 
hanya di rumah dan secara maya sep-
erti sudah menjadi amalan “norma 
baharu” di Gereja masa kini. Perayaan 
di peringkat komuniti tidak akan dapat 
dilakukan pada keadaan sekarang bah-
kan perayaan Krismas keluarga hanya 
terhad kepada ahli keluarga terdekat 
sahaja.

Di tengah-tengah “norma baharu” 
ini serta ketidakpastian, kekecewaan, 
kehancuran, dan kebingungan hidup, 
kita boleh bersikap optimis terhadap 
masa depan dan berharap agar hari 
esok menjadi lebih baik!
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Ketika Yesus dilahirkan di 
Betlehem, para Majus data-

ng dari timur untuk menyembah-
Nya. 

Sebahagian berpendapat ba-
hawa mereka adalah para raja, 
sebahagian lagi berpendapat ba-
hawa mereka adalah para ahli 
bintang. 

Para Majus itu menghadap 
Herodes, sang raja, untuk men-
cari raja orang Yahudi yang baru 
dilahirkan, iaitu sang Jurusela-
mat. Herodes adalah seorang 
penguasa yang licik serta kejam. 
Ketika didengarnya para Majus 
itu berbicara tentang seorang 
raja yang baru dilahirkan, dia 
mula cemas dan khuatir akan 
kehilangan takhtanya. Tetapi, dia 
tidak membiarkan para Majus itu 
mengetahui apa yang sedang di-
fikirkannya.

Mendapat tahu Anak itu lahir 
di Betlehem dari para imam be-
sar, Herodes berpesan kepada 
para Majus itu agar segera mem-
beritahunya apabila sudah men-
emui Anak itu. 

Para Majus akhirnya menemui 
Yesus, Sang Mesias, bersama 
dengan Maria dan Yusuf. Mereka 
menyembah Dia serta menyam-
paikan persembahan mereka. 

Sementara itu, mereka diperin-
gatkan dalam mimpi untuk tidak 
kembali kepada Herodes. Dan se-
orang malaikat datang member-
itahu St. Yosef untuk membawa 
Maria serta Bayi Yesus ke Mesir. 

Dengan demikian, Tuhan meng-
gagalkan rencana pembunuhan 
Herodes terhadap Putera Tuhan.

Ketika Herodes sadar bahwa 
Para Majus tidak kembali ke-
padanya, ia menjadi amat marah. 
Ia seorang yang jahat dan ben-
gis, dan kini rasa khawatir akan 
kehilangan tahtanya menjadikan 
kemarahannya semakin hebat. Ia 
menyuruh para prajuritnya un-
tuk membunuh semua bayi laki-
laki di Betlehem dengan harapan 
Mesias juga akan mati terbunuh. 
Para tentera melaksanakan per-
intah yang menyebabkan banjir 
darah itu. 

Suatu kepedihan yang dahsyat 
meliputi kota kecil Betlehem, se-
mentara para ibu menangisi bayi-
bayi mereka yang mati terbunuh. 
Kanak-kanak kecil itu  dihormati 
oleh Gereja sebagai martir. Ger-
eja menyebut mereka sebagai 
Kanak-kanak Suci.
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Kenali 
Santo Anda 

Para kanak-kanak 
suci

~ 28 Disember  ~

Tuhan tidak pernah give up untuk mengasihi, 
mengampuni dan menyelamatkan manusia

Pesan Krismas 2020 Uskup Julius Dusin Gitom 



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

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(DISEMBER)              

 SEJAGAT: Bagi Kehidupan Berdoa. 
Semoga hubungan peribadi kita dengan 
Yesus Kristus dapat disegarkan melalui 
Firman Tuhan dan melalui kehidupan 

berdoa. 
Disember 27, 2020 

Pandemik tidak cacatkan 
tiga perayaan sukacita 
Ordo Karmelit Sabah 
KOTA KINABALU: Pandemik 
tidak menghalang komuniti karmelit 
daripada merayakan kegembiraan 
tiga peristiwa besar pada 14 Disem-
ber lalu. 

Bersama dengan Uskup Agung 
John Wong, yang memimpin Misa, 
serta paderi penaung Kamerlit, Fr 
Mattheus Luta, Fr Cosmas Lee, Fr 
David Sham dan 30 anggota komu-
niti Karmelit —, mereka merayakan 
tiga peristiwa sukacita iaitu Pesta 
Sto Yohanes dari Salib, bapa pendiri 
Ordo Karmelit, Ulang Tahun ke-90 
pendiri Biara Our Lady of Mount 
Carmel dan St Therese of the Child 
Jesus (1930-2020) serta ulang tahun 
ke-60 pelayanan misionari Mother 
Consuelo of Jesus, OCD. 

Bapa Uskup John Wong berasa 
rendah hati dan merasakan tidak 
layak memberikan kesaksian akan 
tiga peristiwa besar kerana ia ber-
laku sebelum beliau dilahirkan. 

Walaupun begitu, ketika meny-
ampaikan pesannya secara langsung 
kepada Mother Consuelo, prelatus 
itu memetik kata-kata dari Nabi 
Yesaya, “Aku telah memilih kamu 
untuk pergi ...” dan “Jangan takut, 
kerana aku akan bersamamu sepan-
jang hari dalam hidupmu ...”.

Ordo Karmelit ini juga amat dike-
nali oleh penduduk tempatan seba-
gai tempat meminta doa bagi hal-hal 
yang mustahil dan kecemasan. 

Mother Consuelo meninggalkan 
Sepanyol pada usia 32 pada 19 Mac 
1960 dan tiba di Kota Kinabalu (ke-
tika itu Jesselton) untuk menyertai 
Biara Karmelit di KK pada 12 April 

1960. 
Beliau telah melayani sebagai 

Mother Prioress untuk Komuniti 
Karmelit selama lebih 20 tahun se-
hingga 2014. Pada usia 93 tahun, 
fizikal dan fikiran Mother Consuelo 
masih sihat serta kuat. 

Pada usia 93 tahun, Mother Con-
suelo telah melayani di Sabah se-
lama 60 tahun, menjadi biarawati 
pertapa selama 66 tahun dan telah 
menyambut ulang tahun jubli intan-
nya sebagai religius, tiga tahun yang 
lalu. 

Uskup Agung Wong menambah, 
seperti St John of the Cross yang 
pernah mengalami kegelapan jiwa, 
Mother Consuelo  menumpukan 
perhatiannya tanpa berbelah bahagi 
kepada Cahaya Kristus, yang men-
jadi ilham serta kekuatannya untuk 
melayani Gereja Sabah dengan 
setia. 

Ordo Karmelit telah melayani 
Gereja Sabah selama 90 tahun seba-
gai saksi Cinta Tuhan yang setia ter-
hadap umat-Nya. Semasa komuniti 
Karmelit merayakan Ulang Tahun 

ke-90 penubuhan biara itu,  bersy-
ukur kepada Tuhan atas pemberian 
Mother dan para Sister yang telah 
meninggalkan warisan iman buat 
mereka. 

Pada masa ini, mereka mempun-
yai tujuh orang religius wanita yang 
masih menjalani pembentukan. 

Visi komuniti religius Karmelit 
ialah 

a)memberi kemuliaan kepada Tu-
han dan menyelamatkan banyak 
jiwa,
b)berdoa untuk kekudusan para 
imam, dan 
c)memberi peluang kepada wanita 
muda untuk mengalami Roh Ku-
dus. 
Sebagai persiapan menyambut 

tiga peristiwa penting itu, komuniti 
telah berdoa Novena kepada St John 
of the Cross. 

Selepas Misa, presiden OCDS, 
Celestine Jinu, mengundang semua 
hadirin untuk menikmati sarapan di 
luar chapel. Kek ulang tahun dipo-
tong oleh prelatus bagi pihak komu-
niti Karmelit. — sumber CS 

KENINGAU: Meskipun Gereja-
gereja di Malaysia telah membat-
alkan kunjungan karoling Adven 
dan Natal dari rumah ke rumah, 
namun pewartaan tentang khabar 
sukacita kelahiran Yesus itu tetap 
diteruskan secara online.

Pada 20 Disember lalu, Radio 
Online KekitaanFM bersiaran se-
cara live dari studio bersama DJ 
Ronz dalam program Pewartaan 
Ziarah Adven “Christmas Caro-
lis”. Segmen itu menampilkan 
katekesis singkat pembacaan Injil 
pada hari minggu Adven keempat, 
persembahan lagu-lagu Adven 
dan Krismas dari Kerasulan Belia 
Paroki Katedral St Francis Xavier 
serta penampilan khas salah se-
orang krew Radio Online Keki-
taan FM, Sdra Melvin dan Sdri 
Ika yang mengalunkan lagu “It’s 
Christmas, I Miss You.”

“Pada tahun ini, sambutan Kris-
mas agak berbeza dari tahun-tahun 
lalu disebabkan pandemik. Namun 
fokus kita tetap sama untuk Kris-
mas iaitu bersyukur atas kelahiran 
Penyelamat kita, Yesus Kristus,” 
kata DJ Ronz yang juga merupa-
kan Pengerusi Komisi Kerasulan 
Belia Keuskupan Keningau. 

Dalam renungan singkat se-

lepas pembacaan Injil, DJ Ronz 
membawa penonton dan penden-
gar radio rohani digital itu tentang 
sejarah penting yang bermula di 
sebuah kota, dua ribu tahun lalu. 
Seorang perawan bernama Maria,  
gadis muda yang sangat sederhana 
dikurniakan berkat luar biasa dari 
Tuhan. 

Maria terkejut  mendengar 
pewartaan dari malaikat Gabriel. 
Perkataan "Ya" dari Maria telah 
memulakan sejarah penyelamatan 
manusia yang amat penting. Fir-
man menjadi daging dan Sang Ju-
ruselamat datang di tengah-tengah 
kita. 

Melalui komen-komen para 
pendengar dan penonton ada yang 
mengatakan mendengar pew-
artaan lagu Adven dan Natal di 
terasa seperti di hadapan rumah 
serta berasa gembira dengan inisi-
atif kreatif Radio Online Kekitaan 
FM dalam mewartakan Khabar 
Sukacita kelahiran Tuhan. 
 Di penghujung siaran, DJ Ronz 
bagi pihak KekitaanFM, mengu-
capkan terima kasih kepada semua 
yang terlibat, ucapan-ucapan, likes 
dan share dari para penggemar 
Radio Online Kekitaan FM. — 
liza@herald.com.my

Pewartaan Ziarah Adven 
dan Karoling Krismas 
di Radio KekitaanFM 
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Dia memanggil kita untuk bersikap penyay-
ang, berbelaskasih, dan siap untuk menghulur-
kan tangan kita untuk membantu mereka yang 
memerlukan, terutamanya yang terkesan dari 
segi kewangan dan sosial akibat COVID-19 
agar mereka dapat berdikari dan menerus-
kan kehidupan. Seperti kata Santo Paulus, 
“Semuanya itu harus dipergunakan untuk 
membangun masyarakat” (1 Kor. 14:26).

Oleh itu, berdasarkan iman Kristiani, kita 
menghadapi ancaman COVID-19, virus yang 
tidak memilih mangsa dan tidak mengenal 
batas, dengan menyatukan diri kita dengan 
masyarakat lain untuk menghentikan penular-
an virus pembunuh ini. Terdapat sedikit hara-
pan kerana berita mengenai beberapa syarikat 
terkenal di seluruh dunia telah mengeluarkan 
vaksin yang dikatakan selamat dan berkesan 

untuk memerangi COVID-19. Sesungguhnya 
satu berita baik! Tetapi ini akan mengambil 
masa sebelum vaksin sedemikian tersedia se-
cara meluas.

Sementara itu, kita perlu waspada pada 
setiap masa dengan mematuhi protokol kes-
elamatan kerajaan, dengan ini kita tidak 
hanya melindungi diri kita daripada dijang-
kiti tetapi juga mencegah virus daripada men-
jangkiti orang lain. Dengan kata lain, seluruh 

masyarakat harus bersatu untuk melawan vi-
rus. Solidariti manusia dan dengan usaha ber-
sama semua pihak menjadi jawapan kepada 
krisis ini.

Seperti yang telah disebutkan, ramai umat 
Kristian di seluruh dunia merayakan Krismas 
tahun ini tanpa kemungkinan menerima Ko-
muni Suci secara fizikal, tiada kemungkinan 
merayakannya sebagai komuniti di Gereja 
seperti yang biasa kita lakukan. Walaupun be-
gitu, kita yakin bahawa kita masih dapat ber-
satu dengan Tuhan secara rohani.

Di sebalik semua ini, mungkin krisis ini 
juga merupakan satu berkat; ada lebih banyak 
masa untuk kita, sebagai individu dan kelu-
arga, untuk merenung dengan mendalam ba-
hawa Kristus yang dilahirkan di palungan di 
Betlehem kini dilahirkan dalam keluarga dan 
hati setiap daripada kita.

Dalam kegelapan malam di Bethlehem, 

kelahiran Sang Penyelamat akan bersinar 
terang seperti matahari. Begitu juga dalam 
kegelapan krisis ini, dengan kelahiran Yesus, 
ada sinar harapan baru ketika kita menjalani 
kehidupan kita dalam terang iman. Dengan 
kelahiran Kristus Yesus di dalam hati kita, hari 
esok akan lebih cerah untuk kita semua.

Seperti kata pepatah, “Marilah kita berdoa 
untuk ketenangan menerima hal-hal yang 
tidak dapat kita ubah, keberanian untuk men-
gubah perkara yang kita mampu ubah, dan 
kebijaksanaan untuk mengetahui perbezaan-
nya.”

Selamat menyambut Hari Krismas yang pe-
nuh berkat dan rahmat kepada semua.

Uskup Julius Dusin Gitom 

Dalam kegelapan krisis pandemik, ada sinar harapan 
baharu dengan kelahiran Yesus!

Gambar  file Mother Consuelo bersama Bapa Uskup Emeritus John 
Lee yang diambil pada tahun 1980-an . 


