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Akan tetapi, saudara-saudariku yang kekasih, yang 
satu ini tidak boleh kamu lupakan iaitu bahawa di ha-
dapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan 
seribu tahun sama seperti satu hari.  Tuhan tidak la-
lai menepati janji-Nya sekalipun ada orang yang men 
nggapnya sebagai kelalaian tetapi Ia sabar terhadap 
kamu....                                                 2  Petrus 3:8-9

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Seorang sarjana Katolik yang 
pakar dalam disleksia telah 
memberi amaran bahawa 

kanak-kanak harus didedahkan 
kepada buku fizikal — bukan 
hanya skrin —  agar kemahiran 
mereka dapat berkembang untuk 
analisis dan pemikiran mendalam.

Wolf adalah profesor tetap di UCLA dan 
merupakan pengarah Pusat Disleksia, Kepel-
bagaian Pelajar dan Keadilan Sosial. Beliau 
juga pengasas Curious Learning: Inisiatif 
Literasi Global, yang bertujuan memen-
uhi keperluan pendidikan masyarakat yang 
kekurangan sumber.

Penyelidikannya tertumpu pada bahasa, 
otak membaca, dan disleksia. Beliau juga ter-
pilih sebagai salah seorang daripada 80 ang-
gota Akademi Sains Pontifikal Vatikan.

Dalam rancangan podcast itu, beliau men-
jelaskan bahawa buku fizikal sangat penting 
untuk mengembangkan kemahiran berfikir 
yang mendalam. Wolf menekankan bahawa 
kanak-kanak harus didedahkan dengan buku 
kertas dan juga skrin.

"Saya sangat suka bahasa, saya suka kata-
kata, dan saya mencintai kanak-kanak, dan 
saya ingin memastikan bahawa setiap kanak-
kanak di setiap negara ... bagi setiap orang 
yang mengalami kesukaran dan tidak ada kes-
ukaran ... memahami bahawa mereka boleh 
menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka 

bayangkan kerana membaca akan memberi 
mereka sarana yang hebat," katanya.

Beliau menekankan bahawa dia bukan 
anti-teknologi, sebaliknya mengatakan ba-
hawa sains menunjukkan bahawa buku-buku 
fizikal diperlukan untuk memupuk "celik 
huruf dengan pengertian mendalam - dan 

dengan itu saya bermaksud otak yang mahir 
membaca, pemahaman yang mendalam - 
saya mahu itu untuk anak-anak kita, generasi 
seterusnya. Saya mahukannya untuk dunia 
kita. "

Wolf mengatakan bahawa kerana jum-
lah maklumat yang terlalu banyak disaji-

kan dalam persekitaran digital menyebabkan 
pembaca cenderung untuk melangkau mak-
lumat daripada membaca artikel dan pereng-
gan secara menyeluruh. Sesungguhnya, 
membaca dengan perlahan membantu mem-
promosikan pemikiran kritis dan empati, 
namun membaca dengan cepat mendorong 
kebergantungan pada maklumat yang biasa 
tetapi tidak mengembangkan perspektif baru.
"Saya risau tentang norma baharu pembaca 
melangkau ini — kerana ia mengabaikan 
proses mendalam yang kita miliki dan mem-
beri implikasi yang sangat ketara," kata Wolf.

"Ini adalah mengenai bagaimana kita me-
narik minat orang untuk mengembangkan 
kecerdasan mereka sendiri, pemikiran terbaik 
mereka sendiri, dan tidak puas dengan mel-
angkau kerana akan kehilangan keindahan, 
ketinggalan kedalaman bahasa dan makna, 
terlepas dari kerumitan, tidak dapat melatih 
kemampuan kita sendiri untuk menjadi kri-
tikal analitik, kehilangan kemampuan  untuk 
meninggalkan diri kecil kita, ruang egosen-
trik kita, dan memasuki perspektif orang 
lain."

"Kami dicabar oleh perspektif orang lain 
untuk menganalisis diri kita sendiri, menga-
nalisis pendirian kita," katanya. "Dan itulah 
yang menjadikan kita bukan sahaja sebagai 
individu yang lebih baik malah menjadi ang-
gota masyarakat yang lebih baik, yang akan 
berkata," Tunggu, berhenti sejenak. Kita 
tidak boleh menerima sesuatu hanya kerana 
keluarga kita menerimanya." — CNA

Buku fizikal penting 
untuk perkembangan 
otak kanak-kanak 

KUALA LUMPUR: Uskup Katolik di Ma-
laysia telah menyertai kempen global yang 
menyeru tindakan di peringkat antarabangsa 
untuk bersatu mencegah keganasan terhadap 
wanita dan kanak-kanak.

Uskup Agung Julian Leow Beng Kim dari 
Kuala Lumpur, presiden 
Konferensi para Uskup 
Katolik Malaysia (CBCM), 
mengatakan bahawa Gereja 
di negara ini bersatu dengan 
kempen Orange Persatuan 
Bangsa-Bangsa Bersatu: 
Kempen Dana, Tanggapi, 
Cegah dan Kumpulkan 
(Fund, Respond, Prevent 
and Collect campaign). 

Kempen kesetaraan global selama 16 hari 
oleh Wanita PBB menyeru tindakan global 

untuk merapatkan jurang pendanaan, memasti-
kan bantuan diutamakan kepada  mangsa yang 
terselamat dari keganasan semasa krisis COV-
ID-19, fokus pada pencegahan dan mengum-
pulkan data yang dapat meningkatkan perkhid-
matan menyelamatkan nyawa bagi wanita dan 
gadis .

Kempen ini bermula dari 25 Nov, iaitu Hari 
Penghapusan Keganasan terhadap Wanita Se-
dunia, dan 10 Dis, Hari Hak Asasi Manusia.

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada 
2 Disember, Uskup Agung Leow meminta 
keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak 
dihentikan, di mana-mana tempat termasuk ru-
mah, tempat kerja, sekolah dan tempat ibadah.

"Kesejahteraan kanak-kanak sangat penting 
dan kita semua harus mengakui tanggung-
jawab sosial kita untuk melindungi kanak-
kanak serta komited untuk melindungi mereka 

dalam semua keadaan," katanya.
"Segala bentuk keganasan terhadap wanita 

dan gadis dilaporkan meningkat pada kadar 
yang sangat membimbangkan sehingga men-
jadi pandemik kedua di samping COVID-19, 
kita semua harus mengambil tindakan untuk 
memastikan bahawa mangsa dapat melapork-
an, tanpa rasa takut, pemikiran bahawa tragedi 
itu mengaibkan, keganasan dan gangguan sek-
sual yang menimpa mereka sama ada di ru-
mah, di tempat kerja, institusi pendidikan atau 
institusi atau di mana sahaja, termasuk tempat 
ibadat, yang bekerja atau berinteraksi dengan 
anak-anak. "

Uskup Agung Leow juga menyatakan ba-
hawa kebanyakan keuskupan di dalam CBCM 
sudah ada komiti yang aktif berusaha mempro-
mosikan rancangan berkesan untuk mencegah 
penderaan kanak-kanak termasuk terapi dan 

sokongan untuk mangsa dan mangsa yang se-
lamat

“CBCM dan jabatannya akan terus bekerja 
dengan mereka yang berada dalam komuniti 
advokasi yang berdedikasi untuk mengakhiri 
keganasan berdasarkan gender di masyarakat 
kita. 

"Kami bertekad untuk menjadi peserta aktif 
dalam usaha global bagi mengakhiri pelangga-
ran hak asasi manusia, kami mengambil kes-
empatan ini untuk mengulang semula sokon-
gan kami terhadap upaya semua organisasi 
yang berusaha  membantu para mangsa," kata 
prelatus itu. 

Seperti di kebanyakan negara, Malaysia 
menyaksikan peningkatan keganasan ber-
dasarkan gender, terutamanya keganasan ru-
mah tangga, pada masa pandemik Covid-19, 
menurut UNDP Malaysia. —Ucanews.com

Membaca buku fizikal baik bagi kemahiran dan perkembangan otak kanak-kanak. 
(Shutterstock/Naypong Studio)

Para Uskup Malaysia kecam keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak 



Yohanes Pembaptis menerima 
dan mendengarkan sabda 

Tuhan Penyelamat di padang 
gurun. Kerana itu dia mampu 
mewartakan pesannya secara efek-
tif, sebab pewartaan dan hidupnya 
adalah satu, tidak berbeza.

Bukankah hambatan yang meng-
halangi hidup kita ialah perbezaan 
atau ketidaksesuaian  antara suara 
hati dan perbuatan/hidup kita? 
Pertentangan ajaran iman dan 
pelaksanaan hidup.

Bukankah kita alami sendiri, 
bahawa kerapkali kata-kata kita, 
fikiran-fikiran dan perbuatan-per-
buatan kita tidak sama, bahkan 
sering bertentangan!? Nah, para 
N a b i ,  t e r m a s u k  Yo h a n e s 
Pembaptis, memberi pelajaran 
kepada kita untuk menghindari 
bahkan menghilangkan segala ben-
tuk kerangkapan palsu, iaitu sikap 
dan perbuatan bermuka dua. 

Hati dalam diri kita yang tidak 
tampak, tidak sama dengan apa 
yang kita lakukan secara tampak. 
Perlakuan kita bukan mencermink-
an secara benar suara hati kita!

Di situlah pula terletak makna 
gambaran dan pengertian biblis/ 

alkitabiah tentang padang gurun. 
Padang gurun dalam Kitab Suci 
dipakai sebagai tempat di mana 
kita dapat menerima dan menden-
garkan dengan lebih jelas suara 
Tuhan, untuk menemukan jalan-
jalan baru dalam hidup kita. 
Memang “padang gurun” dapat 
memiliki dua erti yang berlainan, 
namun berkaitan satu sama lain.

Sepintas lalu memberi kesan 
sebagai tanah liar, belantara, tak 
berpenduduk, panas dan serba ker-
ing. Tetapi bagi pengertian Ibrani/
Yahudi padang gurun juga bermak-
na sebagai tempat suci, di mana 
sabda Tuhan tidak terhalangi oleh 
apa pun, dapat didengarkan dan 
dihayati sepenuhnya. Dengan 
demikian kita dapat pergi padang 
gurun untuk mendengarkan sabda 
Tuhan secara bebas dan murni. 
Dalam padang gurun para nabi 
dapat merasa bersama dengan 
Tuhan, dapat merasa mampu 
memahami kehendak-Nya, dapat 
merasakan kebaikan namun juga 
keprihatinan-Nya, juga kekece-
waan namun juga selalu kasih dan 
belaskasihan-Nya kepada segenap 
umat-Nya. Inilah keterbukaan 

padang gurun!
Yohanes Pembaptis adalah Nabi 

Adven. Dia digambarkan sebagai 
nabi yang mewartakan dan mem-
persiapkan kedatangan Tokoh yang 
diharapkan: Yesus Kristus untuk 
orang-orang sezamannya. Kita ter-
panggil juga untuk memainkan 
peranan Yohanes Pembaptis untuk 
zaman kita sekarang ini. Apa ertin-
ya?

Kita dapat berbuat seperti 
Yohanes Pembaptis, iaitu mew-
artakan adanya pengampunan dan 
keselamatan oleh Yesus Kristus. 
Tetapi keselamatan membutuhkan 
persiapan. 

Nah, pewartaan dan persiapan 
untuk diselamatkan oleh Yesus itu 
dapat kita lakukan dengan hidup 
menurut sabda Tuhan. Ertinya ber-
sedia “hidup di padang gurun”, 
iaitu sungguh mahu dan bersedia 
mendengarkan sabda Tuhan secara 
sungguh-sungguh.

Secara konkrit kita hidup menu-
rut ajaran Yesus seperti diajarkan 
dalam Gereja Katolik. Hidup kita 
secara kristiani yang utuh, di mana 
suara hati dan perbuatan kita 
adalah satu dan sama, bukan ber-

lainan bahkan bertentangan, — itu-
lah pewartaan dan kesaksian per-
taubatan, pengampunan, persiapan 
untuk keselamatan, yang akan 
diberikan oleh Yesus Kristus, seb-
agai Mesias, Penyelamat kita.

Yohanes Pembaptis menegas-
kan:  Aku bukan  Mes ias . 
“Membuka tali kasut-Nya pun aku 
tidak layak!”. Tetapi ia diutus 
untuk menyiapkan kedatangan-
Nya. Kita pun diutus di padang 
gurun ikut menyiapkan kedatangan 
Yesus Mesias kepada semua orang. 
Bukan di padang gurun di Palestin 
atau di wilayah Sinai yang luas. 
Tetapi di padang gurun kecil, iaitu 
di tengah kesibukan hidup dan 
pekerjaan kita sehari-hari.

Marilah di tengah kehidupan 

sehari-hari itu kita tetap menden-
garkan Tuhan yang bersabda kepa-
da kita, menunjukkan arah perjala-
nan hidup kita, dan membimbing 
kita mendekati hati Yesus, yang 
kedatangan-Nya sangat kita rindu-
kan.

Yesus datang untuk mengubah 
dunia dan Dia memulainya dari 
kehidupan kita. Roh Kudus, yang 
adalah agen perubahan, memam-
pukan kita untuk melibatkan diri 
dalam proses perubahan dunia ini.

Menjadi Pembawa Damai Tuhan 
juga memerlukan kita untuk mew-
artakan Khabar Baik — supaya 
semua bangsa tahu bahawa Yesus 
datang dan Dia membawa perda-
maian bagi dunia, (Mat 28: 19-20).  
— santapan rohani 

HARI MINGGU KEDUA
ADVEN (TAHUN B) 

Menjadi suara Tuhan dalam pekerjaan kita sehari-hari 
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Bakat kita sebagai 
rahmat kepada orang lain

Hampir lima puluh tahun 
yang lalu Henri Nouwen 

menulis sebuah buku berjudul, 
The Wounded Healer. 

Novel itu menaikkan reputas-
inya sebagai mentor spiritual 
yang unik dan kemudian men-
jadi salah seorang penulis spiri-
tual paling berpengaruh pada 
setengah abad yang lalu. 

Apa yang menjadikan tulisan-
n y a  b e g i t u  b e r p e n g a r u h ? 
Kebijaksanaannya? Bakatnya 
dalam berekspresi? Dia ber-
bakat, ya, tetapi begitu juga den-
gan yang lain. Yang membeza-
kan Nouwen dengan penulis lain 
ialah dia adalah orang yang san-
gat terluka dan dari tempat yang 
terluka serta tidak selesa itu, dia 
mengeluarkan kata-kata yang 
menjadi penyembuh jutaan 
orang.

Bagaimana ia dapat menyem-
buhkan?  Bagaimana luka kita 
boleh membantu menyembuh-
kan orang lain? Tidak. Bukan 
luka kita yang membantu meny-
e m b u h k a n  o r a n g  l a i n . 
Sebaliknya luka kita dapat 
mewarnai karunia dan bakat kita 
sehingga membuak-buak serta 
tidak sekadar iri hari terhadap 
orang lain melainkan menjadi 
seperti apa yang Tuhan inginkan 
iaitu menjadi  rahmat kepada 
orang lain.

Malangnya, apa yang terjadi 
adalah di sebaliknya. Kurnia dan 
bakat kita sering menjadi alasan 
kita tidak disukai bahkan mung-
kin kita dibenci. Ada sesuatu 
yang perlu dipelajari di sini. 

Kita tidak secara automatik, atau 
mudah, membiarkan bakat orang 
lain memberi rahmat kepada 
kita. Malah, selalunya, kita eng-
gan mengakui keindahan dan 
kehebatan mereka dan kita 
menentang dan cemburu kepada 
mereka yang memilikinya dan 
malah kadang-kadang membenci 
mereka kerana mereka berbakat. 
Itulah salah satu sebab mengapa 
kita sukar untuk mengagumi 
seseorang.

Tetapi keengganan dalam diri 
kita tidak hanya mengatakan 
sesuatu tentang kita. Selalunya 
ia juga mengatakan sesuatu ten-
tang orang yang memiliki bakat 
iut. 

Bakat adalah perkara yang 
tidak jelas, ia dapat digunakan 
untuk menegaskan diri kita, 
untuk memisahkan diri kita dari 
orang lain, untuk menonjol dan 
menyerlah, bukan sebagai rah-
mat untuk menolong orang lain. 
Bakat kita dapat digunakan 
hanya untuk menunjukkan beta-
pa cerdas, mahir, tampan, dan 
kejayaan kita. Kemudian ia 
sekadar menjadi kekuatan yang 
dimaksudkan untuk membuat 
orang lain berasa kerdil serta 
memisahkan diri mereka dari 
kita. 

Bagaimana kita dapat menja-
dikan bakat kita sebagai hadiah 
untuk orang lain? Bagaimana 
kita boleh disayangi kerana 
bakat kita, bukannya dibenci 
disebabkan kelebihan kita? 
Inilah perbezaannya: kita akan 
disayangi dan dikagumi kerana 

bakat kita apabila bakat itu 
diwarnai  oleh luka kita sehing-
ga orang lain tidak melihatnya 
sebagai ancaman atau sebagai 
sesuatu yang membezakan kita 
melainkan sebagai sesuatu yang 
memberi mereka rahmat atas 
kekurangan mereka sendiri. 
Apabila dikongsi dengan cara 
tertentu, bakat kita dapat men-
jadi hadiah untuk orang lain.

Inilah cara algebra berfungsi: 
Hadiah kita diberikan bukan 
untuk diri kita sendiri tetapi 
untuk orang lain. Tetapi, untuk 
itu, bakat-bakat itu harus diwar-
nai dengan kasih sayang. Kita 
menjadi berbelas kasih apabila 
membiarkan luka kita disembuh-
kan oleh bakat-bakat kita. Di 
sini terdapat dua contoh.

Semasa Puteri Diana mening-
gal pada tahun 1997, terdapat 
orang yang mengasihinya. 
Disebabkan kecenderungan dan 

sebagai paderi Katolik, saya 
biasanya tidak bersedih terhadap 
selebriti, namun saya merasakan 
kesedihan dan cinta yang men-
dalam terhadap wanita ini. 
Kenapa? Adakah kerana dia can-
tik dan terkenal? Bukan itu. 

Ramai wanita lagi wanita 
yang cantik dan terkenal tetapi 
dibenci. Puteri Diana sangat 
dicintai kerana dia seorang yang 
terluka, kelukaan hatinya men-
cantikkan lagi kejelitaan dan 
popularitinya. 

Henri Nouwen, yang mem-
popularkan ungkapan, "penyem-
buh yang terluka" mempunyai 
sifat yang serupa. Dia adalah 
seorang yang cemerlang, penga-
rang lebih empat puluh buku, 
salah satu penceramah agama 
paling popular pada zamannya, 
di Harvard dan Yale, seorang 
yang mempunyai rakan di selu-
ruh dunia; tetapi juga seorang 
lelaki yang sangat terluka yang, 
dia juga mengakui bahawa dia 
menderita, selalu gusar, selalu 
dalam kegelisahan, cemburu da 
obsesi yang kadang-kadang 
m e m b u a t n y a  m e m e r l u k a n 
rawatan. Juga, dengan pen-
gakuannya terus terangnya baha-
wa di tengah-tengah kejayaan 
dan popularitinya, dia berjuang 
untuk menerima cinta. Luka-
luka dalam hatinya selalu men-
jadi penghalang. 

Dan ini, dirinya yang terluka, 
mewarnai setiap halaman buku 
yang ditulisnya. Luka dalam hat-
inya selama-lamanya mewarnai 
kebijaksanaannya oleh sebab itu, 

dia tidak pernah bersikap tegas 
terhadap diri sendiri tetapi selalu 
belas kasihan. Tidak ada yang iri 
pada kecemerlangan Nouwen; 
kerana dia terlalu terluka untuk 
dicemburui. Sebaliknya, kece-
merlangannya selalu menyentuh 
kita dengan cara penyembuhan. 
Dia adalah penyembuh bagi 
yang terluka. 

Kata-kata itu, yang terluka 
dan sembuh, saling menolong. 
Saya yakin bahawa Tuhan 
memanggil kita masing-masing 
untuk melakukan pekerjaan dan 
pekerjaan khusus di bumi lebih 
berdasarkan luka kita daripada 
berdasarkan pemberian kita. 
Hadiah kita adalah nyata dan 
penting; tetapi ia hanya akan 
dapat memberi rahmat kepada 
orang lain ketika ia  dibentuk 
menjadi belas kasihan yang 
istimewa oleh keunikan luka 
kita sendiri. Luka khas kita yang 
unik dapat membantu menjadi-
kan setiap kita penyembuh khas 
yang unik.

Dunia kita penuh dengan 
orang-orang yang cemerlang, 
berbakat, sangat berjaya, dan 
cantik. Pemberian itu nyata, ber-
asal dari Tuhan, dan tidak boleh 
dinafikan atas nama Tuhan. 
Walau bagaimanapun, hadiah 
kita tidak membantu orang lain 
secara automatik; tetapi ia dapat 
membantu jika mereka diwarnai 
oleh luka kita sehingga mengalir 
sebagai belas kasihan dan bukan 
s e b a g a i  k e b a n g g a a n .  — 
Hakcipta Terpelihara @ Fr Ron 
Rolheiser 1999-2020 

YESAYA 40: 1-5. 9-11;

2 PETRUS 3: 8-14

INJIL MARKUS 1: 1-8.
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Apa maksud Maria dikandung tanpa noda?
Mengapa Gereja mengajarkan bahawa Maria 
dikandung tanpa noda dosa, padahal dalam 
Roma 3:23 dikatakan bahawa “semua orang 
telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan 
Tuhan”? Apa ertinya kata "semua" dalam 
petikan tersebut? 

Pertama, perlu dibezakan terlebih dahulu 
antara dosa asal dan dosa peribadi. 

Dogma tentang Maria dikandung tanpa noda 
dosa, yang dinyatakan secara ex-cathedra oleh 
Sri Paus Pius IX pada 8 Disember 1854, berbi-
cara tentang dosa asal. 

Dalam petikan Roma 3:23, ia berbicara 
bukan tentang dosa asal, tetapi tentang dosa 
peribadi. Pertanyaan Paulus tersebut mencamp-
ur-adukkan antara dosa asal dan dosa peribadi.

Kedua, berbicara tentang dosa asal, dogma 
tentang Maria adalah bertentangan dengan per-
nyataan Paulus pada Roma 5:12.18-19 (bukan 
Rom 3:23!) bahawa semua orang mewarisi 
dosa Adam. 

Dogma itu menyatakan bahawa semua orang 
seharusnya terkena dosa asal, tetapi dalam hal 
peribadi Bonda Maria, sengat dosa asal tidak 
pernah menyentuhnya, sejak saat pertama 
keberadaannya di dunia ini. 

Maria dibebaskan bukan hanya dari sengat 
dosa asal, tetapi juga akibat dari dosa asal. 
Terbebasnya Maria bukan kerana pahala atau 
kekuatan Maria sendiri, tetapi kerana pahala 
yang masih akan dihasilkan oleh Yesus dalam 
misteri Paskah-Nya. 

Dalam hal ini, muncul pula pertanyaan, apa 

maksudnya, "semua orang terkena dosa asal” 
namun ternyata bahawa dalam dogma tentang 
Maria, Perawan Maria dinyatakan bebas dari 
sengat dosa asal.

Ketiga, berkaitan dengan dosa peribadi, 
Gereja mengajarkan bahawa Maria tetap suci 
sampai akhir hidupnya. Dalam hal fikiran, per-
kataan, perbuatan, dan kelalaian, Maria terbe-
bas dari dosa sampai akhir hidupnya. 

Jadi, dosa peribadi juga tidak pernah menge-
nai peribadi Maria. Maria terbebas dari semua 
dosa peribadi. 

Ajaran tentang kesucian Maria inilah yang 
bertentangan dengan pernyataan Paulus pada 
Roma 3:23, bahawa “semua orang telah ber-
buat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan.” 
Kata "semua" dalam petikan itu sebenarnya 
tidak merujuk kepada Bonda Maria. 

Keempat, dalam surat-suratnya, Paulus 
seringkali menggunakan kata “semua”. Kata 
“semua” dapat dimengerti dalam erti mutlak, 
numerik, distributif, ertinya “semua” mencaku-
pi setiap orang yang ada. 

Kata “semua” juga dapat difahami dalam erti 
kolektif, ertinya sebahagian besar dari apa 
yang ada. Misal dalam Roma 5:12.18-19, 
Paulus menyatakan bahawa semua orang terke-
na dosa asal. Kata “semua” di sini sebenarnya 
tidak termasuk Yesus, dan juga Adam dan 
Hawa sebelum kejatuhan ke dalam dosa. 

Pengertian “semua” dalam erti kolektif ini, 
juga digunakan dalam Rom 3:9-10, “Kita telah 
menuduh, baik orang Yahudi mahupun orang 
Yunani, bahawa mereka semua ada di bawah 

kuasa dosa, seperti ada tertulis: ‘Tidak ada 
yang benar’, seorang pun tidak. Tidak ada 
seorang pun yang berakal budi, tidak ada 
seorang pun yang mencari Tuhan”. 

Sekali lagi, kata “semua” di sini pasti tidak 
termasuk Yesus, Adam dan Hawa sebelum 
kejatuhan ke dalam dosa. 

Kata “semua” dalam petikan ini harus difa-
hami dalam erti kolektif, bukan distributif. 
Gereja percaya bahawa Maria sebagai Hawa 
Baru, juga termasuk yang tidak terkena dosa 
asal.

Kelima, kesucian Maria sampai akhir 
hidupnya ditunjukkan oleh Kej 3:15, “Aku 
akan mengadakan permusuhan antara engkau 
dan perempuan ini, antara keturunanmu dan 
keturunannya; keturunannya akan meremukkan 
kepalamu, dan engkau akan meremukkan 
tumitnya”. 

Kata permusuhan bererti bahawa tidak ada 
kompromi antara kedua-duanya, atau bahawa 
ada pertentangan total antara kedua-duanya. 
Seandainya Maria sudah jatuh ke dalam dosa, 
pasti permusuhan itu tidak total atau Maria 
sudah tunduk pada kekuasaan dosa. 

Demikian pula, sapaan Malaikat kepada 
Maria “yang penuh rahmat” (Luk 1:28; Latin: 
gratia plena) menunjukkan bahawa dalam 
peribadi Maria tidak ada celah sedikit pun 
untuk dosa. Gelar “yang penuh rahmat” diberi-
kan kepada Maria menjadi gelaran khusus 
kepada Maria yang menunjuk kesucian Maria. 
— F r  P e t r u s  M a r i a  H a n d o k o  C M ,                       
hidupkatolik 

Ziarah kepada Keluarga Kudus pada 
musim Adven sebagai peneguhan keluarga 
KENINGAU: Paroki Katedral St. 
Francis Xavier menganjurkan pro-
gram Ziarah Keluarga Kudus yang 
diadakan di Pusat Ziarah Keluarga 
Kudus, Nulu Sosopon Keningau 
sepanjang bulan Disember 2020 di 
mana kemuncak perayaan itu akan 
dirayakan pada Hari Raya Pesta 
Keluarga Kudus, 29 Disember 
nanti.

Pengerusi penganjur, Katekis 
Gilbert Timun mengatakan Ziarah 
Keluarga Kudus ini adalah sebagai 
persiapan  rohani menyambut Na-
tal yang melibatkan keluarga dan 
komuniti setempat dalam musim 
Adven.

Radio Digital Keuskupan Ken-
ingau Kekitaanfm telah mengun-
dang team pelaksana Ziarah yang 
diwakili oleh Sr. Patricia Limun 
FSIC bagi memperkenal, mem-
perjelas dan mempromosi program 
ziarah ini.

Dalam temubual tersebut, Sr Pa-
tricia mengatakan Adven adalah 
masa sesuai bagi keluarga untuk 

berkumpul dan berziarah bersama 
sambil merenungi dan mencontohi 
kehidupan kelurga kudus Nazareth.

Ziarah itu akan dimulakan pada 
4-23 Disember 2020, dibuka setiap 
hari Rabu dan Jumaat sepanjang 
musim Adven sehingga kemuncak 
pada 29 Disember 2020.

Menariknya, ziarah kali ini juga 
terdapat pengisian sesi pembaha-
ruan janji perkahwinan.

Program ziarah kali ini bertema-
kan “Memantapkan Iman Keluar-
ga" dan ia terbuka kepada seluruh 
umat Keuskupan Keningau dan 
paroki lain yang dibenarkan untuk 
merentas daerah. Mereka yang in-
gin berziarah harus menghubungi 
team pelaksana terlebih dahulu dan 
perlu patuh SOP. 

Dalam homilinya sebelum ini, 
Bapa Uskup Cornelius Piong men-
gatakan, kita sebagai umat Tuhan 
perlu peka dan syukur terhadap 
keluarga kita masing-masing. Me-
mang tidak ada keluarga yang sem-
purna namun seperti kata Sri Paus 

Fransiskus, pembangunan iman 
keluarga penting kerana keluarga 
dan masyarakat bermula dari ke-
luarga.

Ujar Uskup lagi, pada zaman kini 
begitu banyak pengaruh negatif di 
sekeliling kita yang mampu mer-
untuhkan semangat kekeluargaan 
kita, justeru sebagai umat Tuhan 

kita harus sentiasa berpusat dan 
berfokus kepada-Nya serta mewu-
judkan keluarga yang berdoa serta 
pelaku firman-Nya. 

Pada penghujung temu bual, 
Sr. Patricia mengatakan pelbagai 
cabaran yang datang dalam kelu-
arga khususnya konflik di kalangan 
suami isteri. Justeru beliau menasi-

hati supaya keluarga sentiasa teguh 
dalam iman, bersikap mengampuni 
dan menerima, menjadikan Kristus 
sebagai tonggak utama dalam kelu-
arga, kerana keluarga yang berdoa, 
keluarga yang menempatkan Yesus 
di tengah-tengah keluarga adalah 
keluarga yang pasti boleh bertahan 
walau apa pun cabaran. — Didiroy

KUCHING: :Lagu-lagu karoling 
dari rumah ke rumah tidak akan 
berkumandang di gereja-gereja 
seluruh Sarawak pada tahun ini. 
Ini adalah sebagai langkah berja-
ga-jaga bagi memutuskan rantaian 
penularan Covid-19.

Ini disahkan oleh Persatuan 
Gereja-gereja di Sarawak (ACS) 
yang dipengerusikan oleh Uskup 
Agung Simon Poh pada 1 Dis-
ember lalu di mana prelatus itu 

mengatakan karoling tidak akan 
diadakan pada tahun ini demi 
membanteras coronavirus yang 
masih belum dapat dikawal sepe-
nuhnya. 

"Kita harus patuh kepada pan-
duan yang ditetapkan oleh Unit 
bagi Agama-agama Lain (Unifor) 
yang menyatakan bahawa kunjun-
gan karoling  atau aktiviti keaga-
maan dari rumah ke rumah pada 
masa Perintah Kawalan Pergera-

kan Bersyarat adalah tidak dibe-
narkan."

Bagi Gereja Katolik di Sarawak, 
Uskup Agung Poh menyatakan 
Gereja Katolik mungkin akan 
mengatur karoling atas talian un-
tuk menyebarkan Khabar Gem-
bira kedatangan Yesus Kristus ke 
dunia serta bagi membangkitkan 
semangat sukacita, damai dan 
harapan Natal bagi semua umat 
Katolik.

Tiada karoling di Gereja-gereja Sarawak bagi tahun 2020
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Sahabat kecil Yesus
Pada 8 Disember, 
kita merayakan 

Pesta Maria 
Dikandung 

Tanpa Noda. 
Perawan Maria 
dipilih untuk 

menjadi bonda 
kepada Yesus, 
Tuhan kita. 
Mari kita 
berdoa 

kepadanya 
sebagai 

persiapan 
menyambut 

Sang 
Juruselamat 
kita, Yesus 

Kristus! 

Sebagai persiapan Natal, mari meletakkan barangan kudus 
dalam bilik kita misalnya Salib, rosari, patung bonda 

Maria, Alkitab ... sebagai penghormatan kepada Yesus, 
Juruselamat dan Penebus kita.

Cari TUJUH perbezaaan pada gambar di bawah. 

Bantu orang-orang di bawah ini untuk bertemu Yohanes 
Pembaptis yang mewartakan tentang kedatangan Yesus. 

Kanak-kanak di bawah teruja untuk berziarah. Gunting 
setiap gambar kanak-kanak itu dan lekatkan pada gambar 
bas di bawah. Atau adik-adik boleh melukis gambar adik-
adik dan keluarga pada gambar bas tersebut. 

Mari 
Mewarna 
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JAKARTA, Indonesia: YOUCAT Indone-
sia menyelenggarakan kembali program 
ADVENTure† 2020 yang bertujuan untuk 
menemani orang muda dalam mengisi 
hari-hari mereka pada masa Adven.

Program ini bertujuan agar orang muda 
mempersiapkan diri menyambut Kristus 
yang akan hadir pada Hari Raya Natal.

Sesuai dengan situasi dan kondisi Indo-
nesia dan dunia saat ini, dalam ADVEN-
Ture† 2020  mengambil tema “1 Hati 1 
Rasa Bersama Kristus”.

“Tahun 2020 adalah tahun yang berat. 
Bagi kita semua dan bagi dunia. Tetapi 
kita tidak boleh kehilangan harapan, 
tidak boleh mati rasa. 

Harapan terbesar kita adalah Kristus, 
yang datang sebagai Sang Immanuel, 

“Tuhan berserta kita”. 
Dengan semangat itulah, kami cuba  

membuat serangkaian persiapan hari 
demi hari agar teman-teman muda da-
pat membangun hati dan perasaannya 
semakin serupa dengan Kristus dalam 
menghadapi cabaran dunia,” jelas Direk-
tur Eksekutif YOUCAT Indonesia, Fr Yo-
hanes Benny Suwito. 

Dengan ADVENTure† Romo Benny 
menjemput teman-teman muda untuk 
menjalani hari-hari mereka pada masa 
Adven dengan pelbagai challenge menarik 
setiap hari.

Challenge ini berbentuk aksi nyata yang 
sederhana yang diambil dari refleksi 
bacaan liturgi pada hari tersebut. 

Bagi Fr Benny program ini  merupakan  

persiapan menjelang Natal dengan aksi 
nyata. “Semoga teman-teman muda da-
pat ber-ADVENTure† bersama YOUC-
AT, menata hati, membangun rasa, untuk 
menyongsong Kristus yang akan datang 
pada hari Natal nanti,” katanya.  

YOUCAT Indonesia juga menyeleng-
garakan serangkaian pertandingan bagi  
orang muda seperti mencipta video 
katekesis, mencipta panduan belajar 
Alkitab, kaedah mendidik iman yang kre-
atif dan banyak lagi. —hidupkatolik.com

LAHAD DATU: Pada Selasa, 3 November 
2020 lalu, para belia Sto. Dominic, Lahad 
Datu telah mengadakan perjumpaan se-
cara alam maya dengan menggunakan 
aplikasi Zoom. 

Aplikasi ini telah digunakan secara me-
luas dan tidak asing lagi oleh masyarakat 
pada masa kini. 

Ini merupakan percubaan kali per-
tama bagi Tim Kerasulan Belia Paroki 
(KBP) dalam menjayakan perjumpaan 
atas talian ini. Syukur dan puji Tuhan, 
seramai sembilan orang ahli Tim bersama  
tujuh  orang belia paroki telah mengikuti 
perjumpaan ini.

Seawal 6.30 petang, para tim KBP tel-
ah memulakan kemasukan aplikasi bagi 
perjumpaan tersebut khas bagi para tim 
dan diteruskan dengan sedikit ice break-
ing. 

Sr. Rusiah Garuk FSIC turut menyer-
tai perjumpaan tersebut pada jam  7.00 
malam. Sapaan mesra dan salaman se-
cara maya antara sesama diteruskan 
sementara menanti para belia yang lain. 

Sekitar 7.20 malam, perjumpaan ini 
dimulakan dengan doa pembukaan 
yang dipimpin oleh Sr. Rusiah. Selepas 
doa, para belia diajak untuk menden-
garkan petikan Injil pada hari itu iaitu 
dari karangan Sto. Lukas (14 : 15 – 24) 
yang dibacakan oleh Sdra  Udin Gabriel. 

Injil tersebut menceritakan tentang 
seorang pemuda yang ingin mengada-
kan perjamuan besar dan ramai tetamu 

telah diundang. Namun, para tetamu 
undangan memohon maaf  dan  telah 
memberikan seribu satu alasan sehing-
gakan tidak dapat menghadirkan diri ke 
perjamuan itu. 

Lalu hal itu menimbulkan rasa murka 
kepada sang tuan yang empunya majlis 
tersebut dan telah menyuruh hambanya 
ke jalanan untuk menjemput orang-
orang miskin, buta dan yang lumpuh un-
tuk datang dan menikmati perjamuan 
tuannya.

Setelah hampir tiga minit merenung-
kan petikan injil itu, para belia diajak 

untuk mengongsikan secara peribadi, 
perkongsian yang diilhamkan berdasar-
kan petikan injil tersebut. 

Perkongsian ini tidak terhad  berdasar-
kan petikan Injil sahaja,  para belia juga 
diberi peluang untuk menyuarakan apa-
apa hal yang mungkin ingin di kongsikan 
pada waktu itu. Atas dorongan kuasa 
Roh Kudus, semua belia yang hadir telah 
menyuarakan perkongsian. 

Rata–rata para belia telah menyuara-
kan kesan daripada pandemik Covid-19 
yang memberikan impak sangat drastik, 
bukan sahaja dalam kehidupan seharian 

mereka, tetapi juga kehidupan rohani 
mereka. 

Tidak kurang juga mereka yang men-
gongsikan keluhan yang kian menceng-
kam jiwa rohani mereka akibat suasana 
dunia pada masa kini, khususnya hal-hal 
di sekeliling mereka termasuklah hal-
hal yang terjadi di dalam keluarga yang 
mereka cintai. 

Namun begitu, beberapa belia juga 
dengan penuh rasa syukur mengambil 
situasi pandemik ini sebagai satu kes-
empatan yang positif, di mana mereka 
dapat belajar sesuatu yang tidak pernah 
mereka hadapi atau temukan. 

Dalam keadaan beginilah para belia 
diingatkan supaya sentiasa berbalik ke-
pada Juruselamat kita — Yesus Kristus. 

Setiap perkongsian para ia ini telah 
memperkaya sesama mereka, mem-
perkuat, memperteguhkan lagi iman 
dan mendorong antara satu sama lain. 
Melalui perkongsian iman tersebut, per-
asaan rindu untuk bertemu seperti sebe-
lum pandemik dapat diubati dan para 
belia juga bersemangat untuk mahu me-
neruskan perjuangan iman mereka. 

Perkongsian atas talian itu berlang-
sung hampir dua jam. Sebelum bersurai, 
para belia menyatakan keinginan mere-
ka agar perjumpaan atas talian dapat 
dianjurkan dengan kerap. 

Perjumpaan online itu diakhiri dengan 
doa penutup yang dipimpin oleh Joseph 
Laba, dari tim KBP. 

Harapan terbesar kaum muda adalah 
Kristus, Sang Imanuel 

Belia ubati rasa rindu pelayanan 
melalui pertemuan doa online 
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ROMA: “Gereja menandai berlalunya 
waktu dengan perayaan peristiwa-peristiwa 
utama dalam kehidupan Yesus dan dalam 
sejarah keselamatan.” Dengan melakukan 
itu, sebagai Ibu, “Gereja menerangi lang-
kah keberadaan kita, menyokong kita dalam 
pekerjaan sehari-hari dan membimbing kita 
menuju perjumpaan terakhir dengan Kris-
tus.”

Demikian kata-kata Sri Paus Fransiskus 
dalam Angelus dari Dataran Santo Petrus, 
29 November 2020, seraya menjelaskan  ba-
hawa Minggu pertama Adven ini juga me-
nandakan awal tahun liturgi baharu.

“Adven adalah panggilan terus-menerus 
untuk berharap,” yang “mengingatkan kita 
bahawa Tuhan hadir dalam sejarah untuk 
menuntunnya ke tujuan akhir dan kepenu-
hannya, iaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan 
hadir dalam sejarah umat manusia, Dialah 

‘Tuhan berserta kita’,
Dia berjalan di samping kita untuk meno-

long kita,” jelas Sri Paus .
Liturgi hari Minggu itu, jelas Sri 

Paus,“mengajak kita untuk menjalani ‘masa 
penting’ pertama dari tahun liturgi iaitu Ad-
ven, yang mempersiapkan kita untuk Natal, 
sebagai waktu penantian dan pengharapan. 
Santo Paulus,  menunjukkan objek penantian 
itu dalam “manifestasi Tuhan.”

Dikatakan, “Rasul itu mengajak umat 
Kristian di Korintus, dan kita juga, untuk 
memusatkan perhatian kita pada perjump-
aan dengan Yesus, yang akan datang di akhir 
dunia dan yang datang setiap hari, sehingga, 
dengan rahmat-Nya, kita dapat  mencapai 
kebaikan dalam hidup kita sendiri dan di 
dalam hidup orang lain,” kata Sri Paus .

“Tuhan kita adalah Tuhan yang datang.” 
Dia tidak pernah mengecewakan kita, tegas 

Sri Paus . “Dia datang pada saat tepat dalam 
sejarah dan menjadi manusia untuk menang-
gung dosa kita,” kata Sri Paus seraya men-
egaskan, “Tuhan mengetuk pintu hati kita.”

Sri Paus menegaskan, pada masa orang-
orang khuatir akan pandemik Covid-19, 
“kita berisiko jatuh ke dalam pesimisme, 
penutupan dan sikap apatis.” Penawar untuk 
ini, kata Sri Paus, adalah menanti Tuhan ker-
ana Dia “adalah penolong dan perisai kita.”

“Menanti Tuhan dengan percaya diri 
membuat kita dapat  menemui ketenangan 
dan keberanian pada masa-masa gelap hidup 
kita,” kata Sri Paus .

Tuhan, tegas Sri Paus , “tidak pernah ting-
galkan kita. Dia menemani kita melalui peri-
stiwa hidup kita bagi membantu kita men-
emukan makna perjalanan itu, makna hidup 
sehari-hari, memberi kita keberanian ketika 
kita berada di bawah tekanan atau mender-
ita. Di tengah badai kehidupan, Tuhan se-
lalu menghulurkan tangan kepada kita dan 
membebaskan kita dari ancaman.” — media 
Vatikan 

ROMA, Itali: Sesuai tradisi, Sri Paus Fran-
siskus mengirim surat kepada Patriark Bar-
tholomeus, Patriark Ekumenis Konstantin-
opel, pada Pesta Santo Andreas Rasul, 30 
November. Sebagai rasul pertama yang di-
panggil oleh Kristus, dan saudara laki-laki 
dari Santo Petrus, Andreas adalah santo 
pelindung Gereja Ortodoks Timur.

Seperti biasanya, mereka bertukar-tukar 
ucapan selamat antara Sri Paus dan patri-
ark. Uskup Roma mengirim ucapan sela-
mat pada 30 November, dan Patriark Kon-
stantinopel mengirim ucapan selamat pada 
29 Jun, pada Pesta Santo Petrus.

Dalam pesan hari itu, selain cabaran-
cabaran akibat pandemik, Sri Paus menulis 

bahawa masih banyak tempat yang meng-
hadapi perang dan konflik. 

“Konflik dan kekerasan tidak akan per-
nah berhenti sehingga semua orang men-
capai kesedaran yang lebih dalam bahawa 
mereka punya tanggung jawab bersama se-
bagai saudara dan saudari,” kata Sri Paus.

“Sehubungan dengan hal ini,” kata Sri 
Paus, “Gereja-Gereja Kristian, bersama 
tradisi-tradisi agama lain, punya tugas 
utama untuk memberikan contoh dialog, 
saling menghormati dan kerja sama prak-
tis.”

Fransiskus mengatakan bahawa dia telah 
mengalami persaudaraan ini secara lang-
sung dalam pelbagai perjumpaan yang dia 

alami bersama patriark itu.
Bapa Suci juga mengamati bahawa ker-

induan untuk persatuan umat Kristian di-
wujudkan dalam Patriarkat Konstantinopel 
“sebelum Gereja Katolik dan Gereja-Gere-
ja lain terlibat dalam dialog.” Ini dapat dili-
hat jelas dalam surat ensiklik Sinode Suci 
Patriarkat Ekumenis yang ditujukan ke-
pada Gereja-Gereja di seluruh dunia tepat 
100 tahun lalu.

Sri Paus mengatakan, hubungan yang 
berkembang antara Gereja Katolik dan Pa-
triarkat Ekumenis itu adalah alasan untuk 
berterima kasih kepada Tuhan, “bahkan 
pada saat kami terus merindukan tujuan 
pemulihan persekutuan penuh yang ter-
ungkap melalui penyertaan di altar Ekaristi 
yang sama.”

“Meskipun rintangan tetap ada, saya 
yakin bahawa dengan berjalan bersama 
dengan saling mencintai dan dengan men-
gusahakan dialog teologi, kita akan menca-
pai tujuan itu. Harapan ini didasarkan pada 
iman bersama kita kepada Yesus Kristus, 
yang diutus oleh Tuhan untuk mengum-
pulkan semua orang ke dalam satu tubuh, 
dan batu penjuru dari Gereja yang satu dan 
suci, bait suci Tuhan, di mana kita semua 
merupakan batu-batu yang hidup, masing-
masing menurut karisma atau pelayanan 
khusus yang dianugerahkan oleh Roh Ku-
dus.” – media Vatikan/ Aleteia

Gereja-gereja Kristian ada tugas 
utama hentikan konflik, peperangan 

Adven, panggilan untuk terus 
berharap dan mempersiapkan hati 

TAKHTA SUCI: Video Sri Paus untuk bu-
lan Disember, video terakhir untuk tahun 
2020, baharu sahaja diterbitkan dengan 
intensi doa yang dipercayakan Sri Paus  
Fransiskus kepada semua Gereja Katolik 
melalui Intensi doa Sri Paus. 

Intensi doa Sri Paus bagi bulan Disem-
ber: Untuk kehidupan doa, kunci dialog 
dengan Bapa. Dalam tahun di mana pan-
demik Covid-19 tersebar di seluruh dunia, 
Bapa Suci mengatakan kehidupan Yesus 
yakni doa sebagai “kunci bagi kita untuk 
dapat berdialog dengan Bapa.”

Melalui kehidupan doa, kita dapat me-
miliki hubungan peribadi dan mendalam 

d e n g a n Yesus Kristus dan hati kita 
be rubah . Doa, mendengarkan Yesus, 
merenungkan Yesus, berbicara dengan Dia 
seperti dengan seorang teman, mengubah 
hidup kita. Itulah jalan untuk semakin 
dekat dengan Bapa.

Bagi Sri Paus  Fransiskus, doa tidak da-
pat  diperkecil menjadi ruang atau momen 
kontemplasi interior semata-mata “Dengan 
berdoa, kita mengubah kenyataan. Dan kita 
mengubah hati kita,” kata Sri Paus  dalam 
Video tersebut. 

Doa selalu menghasilkan perubahan. 
“Kita dapat  lakukan banyak hal tetapi tan-
pa doa, tidak akan berhasil,” kata Sri Paus. 

Sri Paus juga memanfaatkan kesempatan 
Audiensi Umum 4 November, untuk men-
jelaskan kehidupan doa Yesus. “Dalam ke-
hidupan publik-Nya, Yesus terus menerus 
memanfaatkan kekuatan doa. Injil menun-
jukkan saat Yesus pergi ke tempat terpencil 
untuk berdoa. Itulah pengamatan bijaksana 
yang memungkinkan kita sekadar mem-
bayangkan dialog-dialog penuh doa itu. 

Namun, pengamatan-pengamatan itu je-
las menunjukkan bahawa pada saat peng-
abdian lebih besar kepada orang miskin 
dan orang sakit pun, Yesus tak pernah 
mengabaikan dialog intim dengan Bapa.” 
– media Vatikan

YANGON: Pemimpin Gereja Katolik, terutama 
para uskup, tidak boleh hanya fokus pada keper-
luan rohani umat tetapi juga “perkembangan inte-
gral” mereka.

Demikian kata Kardinal Charles Maung Bo 
dari Myanmar dan merupakan presiden Federasi 
Konferensi para Uskup Asia, semasa pentahbisan 
seorang uskup di Myanmar pada 29 November.

Prelatus itu mengambil kesempatan tersebut 
untuk mendesak para pemimpin gereja di Asia 
agar memiliki “mentaliti misionari” dan menan-
gani “kemiskinan dan isolasi” yang merupakan 
salah satu dari bentuk-bentuk cabaran yang diha-
dapi Gereja di Asia.

“Para uskup tidak boleh hanya fokus pada kep-
erluan rohani umat tetapi perkembangan integral 
mereka,” kata Kardinal Bo dalam homilinya 
semasa mentahbis Uskup John Saw Gawdy di 
Keuskupan Taungngu Myanmar,  di kota Leitho.

Pentahbisan episkopal yang disiarkan secara 
online itu hanya dihadiri sekitar 30 orang kerana 
kawalan pergerakan akibat pandemik  virus co-
rona yang masih bermaharajalela. Kardinal Bo 
mengatakan bahawa keuskupan-keuskupan di ne-
garanya “perlu terbuka terhadap dunia”. 

Prelatus itu mengingatkan para pemimpin gere-
ja tentang seruan Sri Paus  Fransiskus akan “men-
taliti misionari” yang mencari idea-idea baharu, 
aktiviti baharu, impian baru. Dalam homilinya, 
Kardinal Bo juga menekankan bahawa seorang 
uskup Gereja Katolik harus menjadi “tanda per-
satuan, nabi, imam, dan gembala, dan perenca-
na”. — LiCASnews.com

Pemimpin Gereja 
Asia harus ada 
‘mentaliti misionari’ 

Intensi Doa Sri Paus bulan Disember: Kehidupan doa 
menuntun kita kepada cinta kasih Bapa yang agung
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Leluhur kita yang per-
tama telah menghina 

Tuhan dengan melakukan 
dosa berat. Oleh kerana 
jatuhnya Adam dan Hawa 
ke dalam dosa, maka 
setiap bayi yang dilahir-
kan ke dunia mewarisi 
dosa asal.

Kita semua adalah 
ke tu runan  da r ipada 
leluhur kita yang perta-
ma. Jadi, kita semua 
mewarisi dosa mereka. 
Dosa yang kita warisi itu 
disebut dosa asal.

Tetapi, Santa Perawan Maria, memperoleh hak yang 
amat istimewa daripada Tuhan. 

Dia dikandung dalam rahim bondanya, Sta. Anna, 
tanpa dosa asal. Bonda Maria akan menjadi Bonda Yesus, 
Putera Tuhan yang tunggal. 

Si jahat, iaitu iblis, tidak mempunyai kuasa atas Maria. 
Tidak pernah ada dosa sekecil apa pun dalam diri 

bonda kita yang mengagumkan itu. Oleh sebab itu, 
Gereja menyebut Maria sebagai “Yang Dikandung Tanpa 
Dosa.”

Pada tahun 1854, Paus Pius IX menyatakan kepada 
seluruh dunia bahawa tidak dapat diragukan lagi Bonda 
Maria dikandung tanpa dosa. 

Empat tahun kemudian, Bonda Maria menampakkan 
diri kepada Bernadette di Lourdes.

Ketika St. Bernadette bertanya kepada perempuan can-
tik itu siapakah dia, Maria mengatupkan kedua tangannya 
serta mengarahkan pandangannya ke syurga. 

Katanya, “Akulah Yang Dikandung Tanpa Dosa.”

MANILA: Pemerintah Filipina telah 
memerintahkan rakyatnya untuk mer-
ayakan Natal di rumah dan ibadat dis-
iarkan secara online untuk mencegah 
berlanjutnya penyebaran virus corona.

Jabatan Kesihatan Filipina juga 
memberi panduan kepada keluarga 
untuk membataskan jumlah tetamu, 
pertemuan dan kegiatan sosial. Mereka 
diminta untuk merayakan Natal den-
gan orang-orang dalam rumah yang 
sama sahaja. 

Di bawah tindakan kuarantin komu-
niti umum, pertemuan hanya diperbo-
lehkan untuk 10 orang.

Presiden Rodrigo Duterte baru-baru 
ini mengumumkan bahawa kawalan 
pergerakan akan tetap ada di wilayah 
ibu kota hingga akhir tahun untuk 
mencegah lonjakan kes COVID-19 
selepas musim cuti. Pihak berwajib 
telah menggalakkan masyarakat 
pelitup mulut dan  dan pelindung 
wajah serta menjaga jarak sosial di 
kawasan umum. or Jerome Secillano, 
setiausaha eksekutif komiti urusan 
publik Konferensi para Uskup Gereja 
Filipina, menyarankan kepada umat 
agar menggunakan teknologi agar 
tetap dapat berhubung semasa Natal. 
“Ini tindakan bijaksana yang dapat 
dilakukan di saat pandemik  ini,” kata 
imam itu.

Beliau mengatakan bahawa meskip-
un berkumpul dapat membantu orang 
mengatasi tekanan kesan pandemik , 
“potensi risiko penularan virus tidak 
boleh diremehkan”.

“Reuni dapat dilakukan bila-bila 
masa sahaja sepanjang tahun setelah 
ancaman virus ini hilang,” kata Fr  
Secillano yang juga Paderi  Paroki 
Bonda  Penolong Abadi di Manila.

Pada 1 Disember, Filipina, mempun-
yai jumlah pesakit dan kematian 
COVID-19 tertinggi kedua di Asia 
Tenggara setelah Indonesia, mencatat 
1,298 kes baharu. 

Sebuah kumpulan peneliti setempat 

mengatakan bahawa kes  COVID-19 
di negara tersebut dapat mencapai total 
kumulatif 470,000 hingga 500.000 
pada 31 Disember. 

Filipina, yang berada di peringkat 
ke-44 dalam hal kes  COVID-19 aktif 
di seluruh dunia, memperoleh kesepa-
katan pasukan pertama untuk vaksin 
virus corona minggu lalu, memberikan 
2.6 juta potensi l suntikan vaksin yang 
dikembangkan oleh AstraZeneca.

Lima pembuat vaksin, termasuk 
AstraZeneca, telah mengajukan per-
mohonan untuk mengadakan ujian per-
cubaan tahap akhir di Filipina. — 
LiCASnews.com 

Warga Filipina akur raya 
Krismas di rumah sahaja, 
elak reuni besar-besaran 

BANGKOK: Umat Katolik di Thailand 
memperingati ulang tahun pertama 
kunjungan apostol ik  Sr i  Paus 
Fransiskus ke negara itu dengan melan-
carkan Tahun Orang Muda Katolik 
Thailand pada 22 November.

Kardinal Francis Xavier Kriengsak 
Kovithavanij, presiden Konferensi para 
Uskup Katolik Thailand (CBCT), mer-
ayakan Misa bersama ratusan umat 
Katolik di Katedral Santa Maria 
Assumpta di Bangkok di mana ia men-
genang bagaimana Sri Paus  berada di 
lokasi yang sama merayakan Misa ber-
sama orang-orang muda Thailand seta-
hun sebelumnya.

“Sangat tepat dan penting bahawa 
CBCT membawa kita semua bersama 
hari ini untuk merasmikan Tahun 
Orang Muda Katolik Thailand dan 
untuk menyampaikan semula pesan Sri 
Paus  kepada semua orang muda baha-
wa ‘kami selalu mencintai dan men-
doakan agar kalian semua dikaruniai 
kebijaksanaan dan kemurahan hati,” 
kata Kardinal Kriengsak.

“Yakinlah bahawa anda adalah masa 
kini dan masa hadapan Gereja dan 
masyarakat Thailand,” katanya.

Sri Paus  Fransiskus mengunjungi 
Thailand pada 20-23 November tahun 
lalu. Itu adalah kunjungan Sri Paus 

kedua ke Thailand dalam lebih dari 35 
tahun. Sri Paus  Santo Yohanes Paulus 
II mengunjungi negara itu pada tahun 
1984.

Kardinal Kriengsak, yang juga 
Uskup Agung Bangkok, mengatakan, 
“Saya berharap semua anak muda men-
jalani hidup anda dalam semangat 
Kristian sesuai dengan pesan yang 
diberikan oleh Bapa Suci kepada anda 
semua dalam homilinya dan untuk 
mengikuti teladan dan perbuatannya. ”

Moto kunjungan Sri Paus adalah 
“Murid Kristus, Murid yang Diutus”.

Kunjungan apostolik menandai per-
ingatan 350 tahun berdirinya Vikariat 
Apostolik Siam tahun 1669 yang 

secara rasmi menandai dimulainya 
Gereja di Thailand.

Semasa resepsi peringatan pada 22 
November, Kardinal Kriengsak berbah-
agi dengan para tamu beberapa pen-
galaman peribadinya menemani Sri 
Paus .

“Saya menyaksikan keperibadiannya, 
dan perilakunya, yang menunjukkan 
betapa dia adalah Khabar Baik Kristus 
yang hidup. 

Dia adalah Khabar Baik yang telah 
membawa kebahagiaan bagi semua 
orang yang telah bertemu dengannya, 
”kata Kardinal Kriengsak.

“Dia memimpin anak-anak dan 
remaja untuk berjalan bersama dalam 
kesatuan dengannya, untuk memiliki 
iman kepada Kristus yang hidup di 
antara kita dan dia telah memberi 
mereka ‘hati yang muda,’” katanya.

Kunjungan Sri Paus ke Thailand, dan 
kemudian Jepun, adalah perjalanan 
keempat Sri Paus Fransiskus ke Asia. 
Sebelumnya dia mengunjungi Korea 
Selatan, Sri Lanka, Filipina, Myanmar 
dan Bangladesh.

Jumlah umat Katolik di Thailand 
yang hampir 400,000 umat hanya 
sedikit atau sekitar 0,5 peratus dari 65 
juta lebih penduduk negara itu. —
LiCASnews.com

Gereja Thailand peringati ulang tahun 
pertama kunjungan Sangti Papa dengan 

melancarkan Tahun Orang Muda Katolik 

TAKHTA SUCI: Sri Paus  Emeritus, Benediktus XVI, 
menyambut dan memberkati 13 Kardinal baharu di kapel 
biara “Mater Ecclesiae” di Vatikan selepas  konsistori. 

Selepas  perayaan Konsistori Publik Biasa hari Sabtu 
petang, 28 November, yang berlangsung di Basilika San-
to Petrus, “Bapa Suci Fransiskus dan 11 kardinal baru 
yang hadir di Roma mengunjungi Sri Paus  Emeritus, 
Benediktus XVI.”

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat 
Akhbar Takhta Suci, pertemuan itu berlangsung di ka-
pel biara Mater Ecclesiae, Vatikan “dalam suasana kasih 
sayang.”

Para kardinal diperkenalkan secara individu kepada Sri 
Paus  Emeritus. 

Pernyataan itu juga mengatakan bahawa Benediktus 
XVI mengungkapkan kegembiraannya atas kunjungan 
tersebut dan, setelah mendaraskan “Salve Regina,” Sri 
Paus Emeritus itu memberkati mereka.

Kunjungan ke biara Mater Ecclesiae di Vatikan itu 
sudah menjadi tradisi yang terkonsolidasi sejak Konsis-
tori 2016. Pada dua kesempatan pertama tahun 2014 dan 
2015, Sri Paus Emeritus mengambil bahagian dalam per-
ayaan di Basilika Santo Petrus.— media Vatikan

Sri Paus Fransiskus bawa 
para kardinal baharu 
bertemu Bapa Suci 
Emeritus Benediktus XVI 
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Tiga ‘Orang Samaria yang baik 
hati’ jahit PPE untuk petugas 
kesihatan Hospital Duchess of Kent
SANDAKAN: Mendapat inspirasi 
dari para Sister FSIC di Kota Kina-
balu yang menjahit Peralatan Per-
lindungan Diri (PPE) bagi para ba-
risan hadapan, tiga orang "Samaria 
yang baik hati" telah bergabung un-
tuk melakukan perkara yang sama.

Margarette Sikuit, Elizabeth Ub-
ing dan Rosaline Phillip, umat dari 
Gereja St Paul, Ulu Dusun memu-
lakan misi menjahit PPE bermula 7 
November di rumah masing-mas-
ing. 

Mereka telah menyiapkan 150 
pasang PPE dalam masa dua min-
ggu, yang boleh dipakai terus oleh 
para petugas kesihatan di Hospital 
Duchess of Kent, Sandakan. 

Material untuk PPE tersebut dise-
diakan oleh kakitangan Keuskupan 
Sandakan dan dari unit logistik far-
masi hospital. 

Pada 27 November, PPE yang 
siap dijahit diserahkan kepada Pen-
garah Hospital, Dr Francis Paul. Se-
lain Margarette, Elizabeth dan Ro-
saline, turut hadir ialah Uskup Julius 
dan Diakon Stephen Esguerra.

Dr Francis merakamkan penghar-
gaannya kepada Uskup Julius dan 

Gereja, khususnya kepada Marga-
rette, Elizabeth dan Rosaline yang 
menjahit PPE itu secara percuma. 

Setelah lonjakan peningkatan 
jangkitan Covid-19 pada bulan Sep-
tember lalu, Sandakan merupakan 
antara daerah yang dikategorikan 
sebagai zon merah. 

Ini menyebabkan Misa dan aktiv-
iti Gereja terpaksa dihentikan sekali 
lagi selepas dibuka pada bulan Julai 
lalu. 

Disebabkan peningkatan jumlah 

pesakit, PPE adalah antara perala-
tan yang amat diperlukan oleh para 
petugas barisan hadapan.  

Uskup Julius turut menyampai-
kan ribuan terima kasih kepada Dr 
Francis dan hospital kerana mem-
berikan kepercayaan kepada Ger-
eja melalui Margarette dan rakan-
rakan. 

Margarette dan dua orang rakann-
ya juga bertekad untuk meneruskan 
misi bantuan lebih-lebih lagi pada 
masa pandemik ini. — Dospo

SIGNIS merupakan pertubuhan 
bukan kerajaan yang dianggotai 
perwakilan dari lebih 100 buah ne-
gara. Signis merupakan Persatuan 
bagi Komunikasi Katolik Sedunia 
yang menggabungkan para penga-
mal radio, Internet, para profesion-
al teknologi baharu, video, pendid-
ik media dan semua yang berkaitan 
dengannya. 

Baru-baru ini, SIGNIS Asia 
telah menganjurkan webinar ber-
tema: "COVID-19: Peranan Media 
& Komunikasi dan Bergerak Ke 
Hadapan" melalui platform Zoom 
pada 18-19 November lalu. 

Menurut penganjur, pandemik 
telah memberi tekanan hebat kepa-
da para barisan hadapan khususnya 
petugas kesihatan, ekonomi dan 
struktur sosial. 

Para pembicara yang menyam-
paikan sesi dalam program atas 
talian ini memberikan maklumat 
bagaimana pandemik itu telah 
mengancam serta menghancurkan 
Asia. Lebih 100 peserta seminar 
online mendengar penyampa-
ian dari para panelis yang terdiri 
dari para paderi, aktivis, misionari 
awam, pakar media dan teknologi 
dari pelbagai wilayah Asia. 

Penularan Covid-19 dan kesan-
nya perlu diteliti serta ditangani 
kerana pandemik ini begitu cepat 
merebak di seluruh dunia serta 
vaksin untuk meredakan wabak ini 
masih belum ditemui. 

Para panelis dan peserta juga 
merenung serta membincangkan 
mengenai pelbagai langkah yang 
diambil oleh negara bagi menan-
gani penularan pandemik ini. 

Selain itu, pelbagai maklumat 
palsu mengenai pandemik ini turut 
tersebar dan sukar dikekang. Ini 
menyebabkan ramai orang yang 
berasa gusar dan takut disebabkan 
maklumat  tidak benar yang sangat 
cepat merebak dari coronavirus!

Ini menyebabkan pandemik 
Covid-19 sukar dikawal disebab-
kan pelbagai maklumat salah men-
genai wabak ini contohnya virus 

Covid-19 boleh dipulihkan dengan 
memakan tumbuhan organik atau 
ubat tertentu boleh menghapuskan 
virus Covid-19. 

Akibat maklumat yang tidak 
betul ini, ditularkan, orang ramai 
boleh menjadi keliru serta men-
yangka ia adalah maklumat benar 
lalu berasa selamat untuk keluar 
dari rumah dan berada di tempat 
sesak. 

Maklumat palsu sebegini boleh 
adalah lebih teruk dalam memutus-
kan rantaian penularan pandemik. 

Empat objektif utama webinar 
ini ialah: Untuk memahami kesan 
Covid-19 dalam sosio-ekonomi 
dan politik di Asia serta pelan 
strategik dalam membantu golon-
gan miskin serta lemah dalam 
masyarakat; untuk menganalisis 
peranan atau campur tangan yang 
dimainkan oleh media bagi mem-
bendung penyebaran Covid-19; 
memberi kesedaran melalui pengli-
batan pengamal media Katolik di 
peringkat individu, institusi Gereja 
dan organisasi dalam membendung 
penularan Covid-19 serta aktiviti-
aktiviti pemulihan; untuk mener-
oka kebarangkalian menggunakan 
atau menukarkan cabaran covid-19 
kepada peluang atau kesempatan.  

Teknologi media elektronik dan 
sosial yang canggih dapat menjadi 
sarana berkesan bagi kerajaan dan 
badan-badan swasta serta institusi 
keagamaan dalam mewujudkan 
kesedaran akan kesan pandemik di 
kalangan masyarakat. Komunikasi 
efektif dapat membantu menge-
kang virus Covid-19. –– sumber 
Today's Catholic

SANDAKAN:  Pada 
masa mencabar ini, di 
mana umat paroki tidak 
dapat berhimpun dan 
berdoa, Kerasulan Belia 
Paroki Sandakan dengan 
kerjasama Krew Siaran 
Langsung Marian, telah 
mengadakan Doa Rosari 
atas talian pada malam 
23 November 2020.

Kedua-dua tim pelayanan ini 
komited untuk membawa Gereja 
dekat dengan umat dan agar mela-

lui devosi taat kepada Bonda Maria, 
dapat mengangkat doa kepada San-
ta Perawan Maria serta menunjuk-
kan betapa pentingnya doa dalam 
kesatuan.

Fr Felix Chung, 83, positif COVID-19 
KOTA KINABALU: 
Melalui pengumuman-
nya di media sosial Fa-
cebook, Paroki Katedral 
Hati Kudus mengumum-
kan bahawa Fr Felix 
Chung, 83, paderi ber-
sara yang tinggal di Em-
maus Home yang terletak 
dalam kawasan Katedral Sacred 
Heart, telah dimasukkan ke Hos-
pital Queen Elizabeth 1 dan disah-
kan positif Covid-19. 

Berikutan itu, Paroki Katedral 
SHC, pejabat dan kawasan SHC 

ditutup sehingga diber-
itahu sebagai langkah 
pencegahan.  

Ini bermakna Misa ha-
rian, Saat Teduh, Misa 
Jumaat pertama dan Misa 
Hari Minggu ditangguh-
kan sehingga diberitahu 
kelak. Namun paroki  

mengumumkan bahawa Misa akan 
disiarkan secara langsung melalui 
laman web SHC dan Youtube. 

Proses sanitasi juga telah di-
jalankan di kawasan Emaus Home 
dan sekitar paroki.  

Belia Sandakan anjur doa 
rosari online kali pertama 

SIGNIS bicara kesan dan pemulihan  
COVID-19 dalam masyarakat 


