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Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang 
semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah 
yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayang-
kan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya 
bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak 
mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-
sama dengan Dia?  

Roma 8: 31-32
EDARAN DALAMAN SAHAJA

Pemimpin agama sedunia 
DESAK keganasan di 

Myanmar ditamatkan segera 

ABU DHABI: Perdagangan senjata lebih kuat 
daripada pandemik COVID-19. Malah, walau-
pun di tengah-tengah krisis kesihatan sedunia,  
pameran senjata tahunan pertama Timur Ten-
gah sedang berlangsung di Abu Dhabi, Emi-
riah Arab Bersatu (UAE).

Dibuka dengan acara meriah, IDEX 2021 
adalah acara terpenting yang didedikasikan 
untuk teknologi ketenteraan di rantau ini, yang 
berjalan selari dengan Pameran Pertahanan 
Tentera Laut dan Keselamatan Maritim (NAV-
DEX) 2021.

Puluhan ribu orang telah hadir, namun harus 
mematuhi penjarakan sosial dengan pelitup 
muka serta pembersih diri. Untuk memper-
mudah orang menghadiri acara tersebut, pihak 
penganjur telah meningkatkan langkah-lang-
kah keselamatan dan secara tegas menguat-

kuasakan sekatan kesihatan, kecuali untuk 
pengunjung antarabangsa yang tidak diminta 
untuk melakukan kuarantin wajib.

Pameran dan Persidangan Pertahanan Anta-
rabangsa 2021 (IDEX), yang diadakan pada 21 
hingga 25 Februari di Pusat Pameran Nasional 
Abu Dhabi (ADNEC), merupakan pameran in-
dustri pertahanan dan keselamatan yang paling 
penting di rantau Timur Tengah dan Afrika.

Walaupun masih pandemik,  acara ini telah 
menarik sekitar 900 peserta pameran dan lebih 
kurang 70,000 pengunjung tempatan dan anta-
rabangsa dari seluruh dunia.

Di sisi lain, UAE menandatangani perjanjian 
senjata dengan syarikat tempatan dan antara-
bangsa bernilai AS $ 1,36 bilion untuk senjata 
canggih yang diperuntukkan kepada Angkatan 
Tentera.

Walau bagaimanapun, penjualan senjata di 
Timur Tengah telah menurun kerana darurat 
kesihatan global dan kejatuhan harga minyak. 
Penurunan perbelanjaan senjata oleh negara-
negara Teluk diperkirakan sekitar 10 peratus 
dengan penjualan yang tidak diperkirakan akan 
melambung ke tahap pra-pandemik sebelum 
2024.

Pegawai UAE, termasuk Putera Mahkota 
Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 
menghadiri pameran tersebut. Amerika Syari-
kat, pengeksport senjata terbesar di dunia, tidak 
hadir, kecuali beberapa syarikat AS yang mem-
punyai profil rendah.

China dan Arab Saudi turut hadir. Arab 
Saudi mempromosikan program ekonomi dan 
tenaganya sendiri yang disebut Visi 2030. — 
AsiaNews 

YANGON: Religions for 
Peace Myanmar dan Re-
ligions for Peace Interna-

tional  mengecam keras penump-
ahan darah orang-orang yang 
tidak bersalah dan meminta se-
mua pihak yang berkepentingan 
“untuk menghentikan tragedi 
menyedihkan di jalanan Myan-
mar.”

Organisasi itu mengatakan bahawa mere-
ka berdiri bersama rakyat Myanmar dalam 
usaha mempertahankan kesucian hidup. 

Kedua-dua organisasi itu mengatakan 
perkembangan di Myanmar telah memec-
ah-belah negara itu.

“Negara yang menderita sekian lama 
hanya dapat disembuhkan hanya melalui 
dialog, bukan kekerasan di jalanan,” kata 
para pemimpin agama.

Mereka mengatakan orang miskin di ne-
gara itu, telah  menghadapi banyak cabaran 
termasuk pandemik, kehilangan mata pen-
carian dan kekurangan makanan — mereka 
sangat memerlukan ketenangan untuk terus 
hidup.

“Kami memohon kepada semua, teru-
tama tentera, kembali ke meja dialog untuk 
mendamaikan semua masalah.”

Religions for Peace menyatukan pem-
impin dari pelbagai tradisi kepercayaan, 

memperjuangkan visi dunia tanpa perang 
dan keganasan, dan menghargai hasil per-
damaian dan demokrasi dekad yang lalu 
dengan bekerja sama dengan semua pihak 
yang berkepentingan di Myanmar.

Para pemimpin juga meminta ASEAN 
sebagai badan serantau yang berkomitmen 
untuk “keamanan, kestabilan dan kemak-
muran, agar segera menawarkan layanan 
terbaiknya kepada Myanmar” yang meru-
pakan salah satu negara anggota ASEAN.

Mereka mengatakan Piagam ASEAN 
memberikan anggotanya hak asasi manusia 

dan demokrasi, kedaulatan undang-undang 
dan pemerintahan yang baik. “Ini adalah 
waktunya untuk meningkatkan layanannya 
kepada rakyat Myanmar, termasuk semua 
etnik minoriti, sebelum terlambat.”

Rayuan dari pemimpin antara agama ini 
tercetus ketika negara-negara Asia Teng-
gara menyaksikan tunjuk perasaan setiap 
hari terhadap rampasan kuasa tentera 1 
Februari. Tiga penunjuk perasaan terbunuh 
dalam tindakan keras oleh pasukan kes-
elamatan Myanmar di Mandalay dan Nay-
pyitaw.

Mogok umum di seluruh negara pada 22 
Februari, tunjuk perasaan raksasa menen-
tang pemerintahan tentera, diadakan di be-
berapa bandar, yang disertai puluhan ribu 
orang dari pelbagai agama dan etnik.

Rampasan kuasa Myanmar juga adalah 
antara isu yang perlu ditangani oleh badan 
hak asasi manusia tertinggi PBB ketika 
membuka mesyuarat peringkat tertinggi 
pada 22 Februari.

Semasa ucapan perasmiannya, setiausa-
ha PBB, Antonio Guterres meminta tentera 
Myanmar menghentikan penindasan den-
gan segera.

“Lepaskan banduan. Tamatkan kega-
nasan. Hormati hak asasi manusia dan 
kehendak rakyat yang dinyatakan dalam 
pilihan raya baru-baru ini,” kata Guterres, 
sambil menegaskan bahawa rampasan kua-
sa tidak ada tempat di dunia moden kita.?

Pada 22 Februari, Amerika Syarikat 
menjatuhkan sekatan kepada dua jeneral 
lagi, Moe Myint Tun dan Maung Maung 
Kyaw, yang merupakan anggota Majlis 
Pentadbiran Negeri yang ditubuhkan junta 
tentera setelah menjatuhkan kerajaan ter-
pilih yang diketuai oleh Penasihat Negeri 
Aung San Suu Kyi.

Sekatan baru itu membekukan aset yang 
mungkin dimiliki kedua-dua jeneral itu di 
AS dan melarang syarikat dan individu 
Amerika menjalankan perniagaan dengan 
mereka.  — LiCASnews.com

l lagi berita di BM 7 

Biarawati Katolik menyertai tunjuk perasaan besar-besaran di Myanmar. Gambar: Radio Veritas Asia)

Pameran senjata yang pertama semasa musim pandemik di Abu Dhabi
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Imperialisme dalam jiwa manusia 
Dalam au tob iog ra f i nya , 

Nikos Kazantzakis menceri-
takan bagaimana pada masa 
mudanya, dia didorong oleh 
kegelisahan yang membuatnya 
mencari sesuatu yang tidak per-
nah dapat difahami atau dijelas-
kan.  

Namun, dia menerima kece-
laruan itu dengan tenang kerana 
dia menerima bahawa, sifat jiwa 
adalah seperti itu, bahawa dia 
seharusnya merasakan kegelisa-
han dan jiwa yang sihat adalah 
jiwa yang selalu didorong. 
Menurutnya, “Tidak ada kekua-
tan di bumi ini yang sama impe-
rialisnya seperti jiwa manusia. 
Ia menduduki dan diduduki 
secara bergiliran, tetapi selalu 
menganggap kerajaannya terlalu 
sempit. Menderita, ia ingin 
menakluki dunia agar dapat ber-
nafas dengan bebas. "

Saya perlu diberi izin, saya 
percaya, untuk menerima pem-
berian Tuhan sebagai  imperial-
isme di dalam jiwa kita, namun 
kita perlu selalu berhati-hati 
agar tidak meremehkan kekua-
tan dan maknanya. Namun, itu 
adalah formula untuk ketegan-
gan. Bagaimana pula jika ses-
eorang dapat berdamai dengan 
imperialisme jiwa tanpa meren-
dahkan tenaga ilahi yang men-
dorong imperialisme itu? Bagi 
saya, ini adalah pergelutan yang 
berpanjangan. 

Saya dibesarkan di tengah-
tengah padang rumput Kanada, 
dengan ruang terbuka sejauh 
lima ratus batu ke semua arah. 

Secara geografi, ruang itu mem-
biarkan jiwa seseorang terben-
tang, tetapi sebenarnya, dunia 
saya kelihatan terlalu kecil 
untuk jiwa saya bernafas.

Saya dibesarkan di dalam 
komuniti yang akrab di kawasan 
luar bandar yang terpencil di 
mana dunia ini cukup kecil 
sehingga semua orang mengena-
li satu sama lain. 

Kehidupan sangat indah, ump-
ama kepompong yang hangat 
dan selamat; tetapi kepompong 
itu (nampaknya) memisahkan 
saya dari dunia besar di mana, 
menurut fikiran muda saya, jiwa 
saya lebih dapat bernafas di 
ruang yang lebih besar daripada 
tempat saya bernafas. Lebih-
lebih lagi, membesar dengan 
kepekaan agama dan moral yang 
sangat taat, saya merasa ber-
salah dengan kegelisahan yang 
saya alami, seolah-olah itu 
adalah sesuatu yang tidak nor-
mal yang perlu saya sembun-
yikan.

Dalam keadaan itu, ketika 
berusia lapan belas tahun, saya 
menyertai kehidupan religius. 
Novisiat pada masa itu cukup 
tegas dan terpencil. Kami baha-
ru berusia 18 tahun, novis, dias-
ingkan di sebuah bangunan sem-
inari lama di seberang tasik dari 
sebuah bandar dan jalan raya.

Kami dapat mendengar bunyi 
lalu lintas dan melihat kehidu-
pan di seberang tasik, tetapi 
kami bukan sebahagian dari-
padanya. Juga, hampir semua 
perkara dalam kehidupan kita 

yang tertumpu tertumpu pada 
rohani sehingga keinginan kami 
yang paling duniawi juga harus 
dikaitkan dengan rasa lapar 
kepada Tuhan dan roti kehidu-
pan. Ini tidak mudah apatah lagi 
bagi remaja.

Pada suatu hari, kami dikun-
jungi oleh seorang paderi yang 
memberi izin kepada jiwa saya 
untuk bernafas. Dia mengum-
pulkan kami, lapan belas orang 
novis di dalam kelas dan memu-
lakan konferensi dengan soalan 
ini: Adakah anda merasa sedikit 
gelisah? Kami mengangguk, 
agak terkejut dengan pertanyaan 
itu. Dia menyambung: Baiklah, 
anda pasti merasa gelisah! Anda 
berasa ingin melompat keluar 
dari diri sendiri! Semua kehidu-
pan di dalam diri anda dan 
semua hormon yang bergejolak 
dalam darah anda, dan anda ter-

perangkap di sini menyaksikan 
kehidupan berlaku di seberang 
tasik! Sudah semestinya anda 
berasa  akan menjadi  gi la!  
Tetapi ... semua perasaan itu 
bagus sebab itulah yang seharus-
nya anda rasakan, ini menunjuk-
kan anda sihat. Jangan risau. 
Tenang sahaja jika ada keingi-
nan seperti itu. Lebih baik men-
genal dan menghadapi kegelisa-
han-kegelisahan itu. 

Sesi pada hari itu, sangat 
membuka minda saya, ia sangat 
jauh berbeza dengan apa yang 
saya alami semasa membesar di 
kawasan padang rumput dan 
membuka seluas-luasnya jiwa 
saya untuk bersahabat dan ber-
hubung. Dan persahabatan itu 
b e r t u m b u h  s e m a s a  s a y a 
meneruskan pengaj ian dan 
membaca tulisan para penulis 
yang bersahabat dengan jiwa 
mereka. Antara penulis dan buku 
yang memberi pencerahan ber-
guna kepada saya, St. Augustine: 
(dan hati kami gelisah sehingga 
mereka  bereha t  d i  da lam 
kamu.); Thomas Aquinas (Objek 
yang mencukupi dari akal dan 
kehendak  manus ia  adalah 
Semua makhluk); Iris Murdoch 
(Keperitan yang paling dalam 
dari manusia adalah keperitan 
ketidakcukupan ekspresi diri); 
Karl Rahner (Dalam seksaan 
kekurangan semua yang dapat 
dicapai, kita akhirnya mengeta-
hui bahawa di sini,  dalam 
kehidupan ini, tidak ada simfoni 
yang selesai); Sidney Callahan 
(Kita ditakdirkan untuk akh-

irnya tidur dengan seluruh 
dunia, adakah hairanlah kita 
merindukan ini sepanjang per-
jalanan?); dan James Hillman 
(Baik agama maupun psikologi 
ia menghormati jiwa manusia.) 
Agama selama-lamanya  berusa-
ha menyelamatkan jiwa dan 
psikologi sentiasa berusaha 
memperbaiki jiwa. Jiwa tidak 
perlu diselamatkan atau diper-
baiki; ia sesungguhnya abadi - ia 
hanya perlu didengari.) 

Mungkin hari ini perjuangan 
yang sebenarnya ialah tidak ban-
yak usaha untuk menerima izin 
suci untuk bersahabat dengan 
kegelisahan dalam jiwa yang 
liar. Perjuangan yang lebih besar 
pada masa ini, saya kira, bukan 
untuk meremehkan jiwa, seba-
liknya tidak menjadikan kerin-
duan yang tidak penah berakhir 
ini menjadi sesuatu yang kurang 
penting. .

Semasa Perang Dunia II, ahli 
teologi Yesuit yang menentang 
pendudukan Nazi di Perancis 
menerbitkan sebuah akhbar 
bawah tanah. Isu pertama akhbar 
dibuka dengan kata-kata yang 
kini amat terkenal:  Perancis, 
berhati-hati agar tidak kehilan-
gan jiwa anda. Ini sesungguhnya 
peringatan yang jujur.  Jiwa itu 
bersifat imperialis kerana mem-
bawa api ilahi dan sukar untuk 
bernafas dengan bebas di dunia. 
Tetapi dengan menerima, mera-
sai dan menghormati pergelutan 
ini adalah sesuatu yang sihat. — 
Hakcipta Terpelihara @ Fr Ron 
Rolheiser 1999-2021

O

Masa Pra-Paskah antara lain 
untuk mempersiapkan diri 

menyambut puncak iman kita, 
yaitu wafat dan kebangkitan 
Tuhan kita Yesus Kristus, dengan 
harapan agar kita sungguh setia 
pada iman kita kepada Yesus 
yang telah wafat dan bangkit dari 
mati. 

Beriman kepada wafat dan 
kebangkitan- Nya memang antara 
lain bererti kita harus setia meng-
hayati kata-kata ketika menerima 
abu di hari Rabu Abu, iaitu suatu 
seruan "Bertobatlah dan percay-
alah pada Injil".

Bertobat bererti meninggalkan 
cara hidup dan cara bertindak 
yang tidak baik, tak bermoral atau 
tidak sesuai dengan kehendak dan 
perintah Tuhan, sedangkan per-
caya kepada Injil bererti senantia-
sa melaksanakan atau menghayati 
kehendak atau sabda-sabda 
Tuhan, antara lain tertulis di 
dalam Kitab Suci. 

Bukankah kita sampai kini 
masih mempersoalkan hal itu, 
entah itu bererti menanyakan apa-
kah saya sudah sungguh bertobat 
dan percaya pada Tuhan atau saya 
senantiasa berusaha untuk berto-
bat dan percaya pada Tuhan.

Dalam Injil Markus, Tuhan 

menyatakan, "Inilah Anak yang 
Ku kasihi, dengarkanlah Dia" 
(Mrk 9:7) 

Petikan ini adalah sabda Tuhan 
kepada para rasul, ketika mereka 
menyaksikan kemuliaan Yesus di 
bukit Tabor. 

Pengalaman yang mempesona 
bagi para rasul, sehingga mereka 
berniat membuat sesuatu yang 
indah, iaitu khemah bagi Yesus 
dan para nabi. 

Pengalaman yang demikian itu 
kiranya juga terjadi dalam diri 
kita masing-masing ketika dalam 
keadaan damai, gembira dan 
ceria, misalnya selesai retret atau 
rekoleksi, baru saja mengikrarkan 
kaul, saling berjanji menjadi sua-
mi-isteri, diterima sebagai pega-
wai atau siswa/mahasiswa baru, 
dsb.., dan dalam pengalaman 
yang demikian itu kita juga men-
janjikan sesuatu yang luhur, 
mulia, indah dan baik. 

Maka marilah kita merenung 
apakah kita setia melaksanakan 
apa yang kita janjikan tersebut 
atau setia ‘mendengarkan sabda 
Tuhan dan menghayatinya di 
dalam cara hidup dan cara bertin-
dak’ setiap hari di mana pun dan 
kapan pun.

“Dengarkanlah Dia”, demikian 

sabda Tuhan. Mendengar merupa-
kan salah satu keutamaan penting 
di dalam kehidupan kita, apa yang 
kita dengarkan sangat dominan 
membentuk dan membina kep-
eribadian kita. Selama masa Tobat 
atau Retret marilah kita berusaha, 
secara peribadi atau bersama-
sama, untuk membaca dan mere-
nungkan apa yang tertulis di 
dalam Kitab Suci atau dengan 
sungguh-sungguh merenungkan 
teks-teks kitab suci yang setiap 
hari. Setia menghayati atau mel-
aksanakan pelbagai aturan atau 
tata tertib yang terkait dengan 
hidup, panggilan dan tugas pen-
gutusan kita masing-masing, 
memang tak akan terlepas dari 
aneka penderitaan, tantangan, 
hambatan atau masalah. 

Penderitaan, cabaran, hambatan 
atau masalah yang lahir dari kese-
tiaan kita merupakan jalan ke 
arah atau menuju ke keselamatan 
atau kebahagiaan sejati, maka 
hendaknya jangan dihindari mel-
ainkan hadapi dengan rendah hati 
dan kerja keras bersama dengan 
bantuan rahmat Tuhan. 

Kita dapat bercermin atau bela-
jar dari Bonda Maria, Abraham 
dan Musa. Ketika menghadapi 
cubaan-cubaan yang berat tetapi 

mereka tetap setia sebagai orang-
orang yang jujur, baik dan berbu-
di pekerti luhur, sehingga pelba-
gai percubaan dan penderitaan 
yang mereka alami menjadikan 
mereka semakin mulia, unggul 
dan berbudi pekerti luhur.

Sesungguhnya semua rintangan 
atau masalah dapat diatasi atau 
diselesaikan, untuk mencapai 
pemenuhan suatu cita-cita. 

Kita semua memiliki cita-cita 
luhur dan mulia, iaitu keselama-
tan dan kebahagiaan jiwa kini dan 
selamanya, maka marilah dengan 
penuh keteguhan hati dan keper-
cayaan kita selesaikan aneka 
masalah dan hambatan yang ada 
di depan kita. 

“Selagi kita memiliki kema-
huan, kecekalan dan keteguhan 
hati, sebilah parang pun bila 
digosok terusmenerus pasti akan 
menjadi sebatang jarum!

“Siapakah yang akan menggu-
gat orang-orang pilihan Tuhan? 
Tuhan, yang membenarkan mere-
ka? Siapakah yang akan menghu-
kum mereka? Kristus Yesus, yang 
telah mati? Bahkan lebih lagi: 
yang telah bangkit, yang juga 
duduk di sebelah kanan Tuhan, 
yang malah menjadi Pembela 
bagi kita” (Rm 8:33-34). 

Apa yang dikatakan oleh 
Paulus kepada umat di Roma ada-
lah baik untuk kita renungkan dan 
di atas ini kiranya baik kita 
renungkan dan hayati. 

Masing-masing dari kita adalah 
orang-orang pilihan Tuhan (ingat, 
sadari dan hayati bahawa masing-
masing dari kita adalah salah satu 
dari jutaan sperma yang telah ter-
pilih oleh Tuhan untuk bersatu 
dengan sel telur, sehingga menja-
di manusia sebagaimana adanya 
saat ini).  — imankatolik.

HARI MINGGU PRA-PASKAH II
TAHUN B

KEJADIAN 22:1-2.9A.10-13.15-18;
ROMA 8:31B-34;

INJIL MARKUS 9:2-10

Dengarkanlah Dia ...keutamaan kita dalam kehidupan
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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
Email: 

editor@herald.com.
my 

Tanya
Jawab

Soalan: Setiap kali mengikuti ibadat jalan salib, 
saya ikut merasakan penderitaan Yesus yang luar 
biasa. Tetapi, mengapa semua penderitaan itu 
diperlukan untuk menebus dosa kita? Apakah 
Tuhan sedemikian kejam membiarkan Anak-Nya 
menderita? — Sally 

Jawaban: Pertama, perbuatan dosa Adam dan 
semua umat manusia adalah penghinaan terhadap 
Tuhan. Dosa Adam tidak mengakui Tuhan dan 
tidak menghormati Tuhan sehingga manusia ter-
pisah dari pada Tuhan. 

Selain itu, dengan berbuat dosa, manusia ter-
perosok ke dalam kuasa dan penindasan setan, 
sehingga kehilangan martabat sebagai anak Tuhan 
dan menanggung hukuman kekal. Inilah hutang 
dosa manusia.

Menebus bererti mengenakan kerugian yang 
disebabkan oleh penghinaan dan memulihkan 
hubungan dengan Tuhan (atonement), atau “mem-
beli kembali” dengan melakukan pembayaran, 
sehingga menghapus hukuman kekal dan memuli-
hkan martabat sebagai anak Tuhan (redemption).

Kedua, kerana belas kasihan Tuhan, boleh sahaja 
Tuhan menempuh jalan pembebasan hutang tanpa 
tebusan, atau menerima kita kembali ke dalam 
persekutuan- Nya begitu sahaja. Tetapi kebijaksa-
naan Tuhan menuntut bahawa kebebasan manusia 
dan prinsip keadilan harus dijunjung tinggi. 

Prinsip keadilan mengatakan, kerana manusia 

yang berdosa, maka manusia pulalah yang harus 
membayar hutang dosa itu. 

Jika Tuhan membebaskan begitu sahaja pelangg-
aran itu, maka Tuhan akan merosak kebebasan 
manusia. Ini bererti, manusia yang telah menge-
nyam kenikmatan dosa dan melumuri seluruh diri 
dengan noda dosa, haruslah dimurnikan seluruh 
dirinya dari kenikmatan yang salah itu sekaligus 
dibersihkan seluruh dirinya dari lumuran dosa. 
Tindakan yang memadai untuk tujuan ini ialah 
penderitaan sukarela. Kenikmatan dosa yang 
sudah merasuki diri manusia hanya dapat dicabut 
bersih tuntas oleh penderitaan sukarela. 

Di sinilah kita mengerti mengapa penderitaan 
hebat daripada Putera Tuhan di salib diperlukan 
dan menjadi penebusan bagi Adam dan semua 
manusia. Penderitaan sukarela ini juga yang mem-
bebaskan Adam dan semua manusia sesudahnya 
dari perhambaan syaitan.

Jadi, bukan Tuhan yang menghendaki dan 
“menyukai” penderitaan manusia, tetapi kedosaan 
manusia itu sendiri yang menuntut ada penderitaan 
untuk mengenakan hutang dosa. Kerana itu, kita 
tidak boleh mengatakan bahawa Tuhan menikmati 
penderitaan Yesus di salib. Tuhan bukanlah mas-
ochist.

Ketiga, mengapa harus Sang Sabda yang men-
jadi manusia, yang membayar hutang? St Tomas 
dan banyak teolog lain mengajar bahawa dengan 
melakukan dosa, manusia telah melukai, menghina 

Tuhan yang tidak terbatas.
Ukuran penghinaan itu ditentukan oleh martabat 

peribadi yang dihina. Kerana sasaran dosa manu-
sia adalah Tuhan yang tidak terbatas, maka hutang 
dosa itu juga menjadi tidak terbatas. Pelunasan 
hutang yang tidak terbatas ini hanya mungkin 
dilakukan peribadi yang tidak terbatas. Namun 
demikian, kerana yang melakukan dosa adalah 
manusia, prinsip keadilan menyatakan bahawa 
manusialah yang harus membayar hutang dosa itu.

Jadi, hutang dosa manusia hanya mungkin dilu-
naskan oleh seorang peribadi yang adalah Tuhan. 
Sebagai manusia, Dia akan bertindak mewakili 
seluruh umat manusia untuk melunasi hutang 
dosa, dan sebagai Tuhan, Dia dapat melakukan 
pelunasan hutang tidak terbatas itu. Inilah alasan 
mengapa harus Yesus Kristus yang melunasi huta-
ng dosa kita.

Pelunasan hutang dosa oleh Yesus ini menun-
jukkan bahawa “Tuhan adalah kasih. Dalam hal 
inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah 
kita, iaitu bahawa Tuhan telah mengutus Anak-
Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita 
hidup oleh- Nya.” (1 Yoh 4:8-9). 

“Tuhan yang kaya dengan rahmat, oleh kerana 
kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkan 
kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-
sama dengan Kristus, …” (Ef 2:4-5). — Father 
Dr Petrus Maria Handoko CM, hidupkatolik. 
com

Mengapa Yesus perlu menderita?

CBC gesa kerajaan pertimbang 
hantar pulang warga Myanmar
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DALAM ensiklik terbaharu Sri Paus, Fratelli 
Tutti (Tentang Persaudaraan dan Persahabatan 
Sosial), Sri Paus Fransiskus telah mengingat-
kan Gereja bahawa kita semua adalah sebaha-
gian dari keluarga manusia yang lebih besar 
dan bahawa persaudaraan manusia kita "mel-
ampaui hambatan geografi dan jarak."

Dengan semangat cinta persaudaraan, Ger-
eja tidak dapat menutup mata kepada mereka 
yang memerlukan dan yang lemah, tanpa 
mengira siapa mereka dan dari manaasal 
mereka khususnya pada masa krisis. 

Dalam Musim Pra-Paskah, berpuasa, ber-
doa dan bersedekah yang diserukan kepada 
kita, mesti mendorong kita melampaui ama-

lan Pra-Paskah secara individualistik untuk 
memupuk rasa cinta dan kasih sayang antara 
satu sama lain, meliputi semua orang dan ter-
buka untuk semua. "Apa sahaja yang mem-
pengaruhi seseorang secara langsung, mem-
pengaruhi semua secara tidak langsung."

Baru-baru ini dilaporkan dalam beberapa 
sumber media tempatan dan antarabangsa 
bahawa Malaysia akan menghantar pulang 
1,200 warganegara Myanmar dari perairan 
kita, di antaranya juga adalah pelarian dan 
pencari suaka.

Pada masa ketidakpastian politik yang pa-
rah di Myanmar, iman kita menyatakan ba-
hawa kita tidak boleh berdiam diri dan terli-
bat dalam tindakan ini terhadap mereka yang 
melarikan diri akibat krisis kemanusiaan yang 
dahsyat. 

Menjamin keselamatan kepada pelar-
ian, pendatang dan pencari suaka yang amat 
lemah tidak hanya harus diatur oleh undang-

undang antarabangsa tetapi juga oleh "un-
dang-undang kemanusiaan", yang didasarkan 
pada belas kasihan, pengertian dan cinta.

Sebagai rakyat Malaysia yang komited di 
mana iman memanggil kita  untuk menuruti 
dua perintah Tuhan iaitu mengasihi Tuhan 
dan sesama (lih. Lukas 10:27), kita tidak da-
pat menutup mata dengan tragedi penderitaan 
manusia. 

Mengasihi Tuhan dan sesama bermaksud 
kita komited untuk membina dunia yang lebih 
adil dan memulihkan umat manusia di mana 
tidak ada seorang pun yang terpinggir. 

Kami meminta kerajaan Malaysia untuk 
tidak membiarkan nyawa warganegara My-
anmar ini ke dalam nasib yang tidak pasti dan 
tidak diketahui dengan mengembalikan mere-
ka pada masa-masa yang tidak menentu ini. 

Kami juga meminta agar organisasi antara-
bangsa seperti UNHCR diberi kebenaran un-
tuk mengesahkan individu-individu ini agar 

keselamatan diri mereka terjamin. 
Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, 

kita tidak boleh menundukkan seseorang ke-
pada situasi yang ditandai dengan ketakutan, 
ketidakpastian dan kegelisahan.

Kami juga meminta semua umat Katolik 
untukberpuasa pada musim Pra-Paskah ini 
untuk rakyat Myanmar, agar dialog yang tu-
lus dapat terjadi antara semua pihak, dan un-
tuk keamanan dan kebebasan yang berkeka-
lan. 

Kita bersatu dalam doa dengan orang-
orang di Myanmar, memohon  Tuhan untuk 
kedamaian, perdamaian dan keharmonian 
dalam masa-masa yang tidak menentu ini.

Teruskan untuk saling mengasihi seperti 
saudara [dan saudari], dan ingatlah selalu un-
tuk menyambut orang asing kerana dengan 
melakukan ini, beberapa orang telah melayan 
malaikat tanpa menyedarinya. (Ibrani 13: 
1-2).

KUCHING: Daerah Kuching hari ini kem-
bali bertukar status kepada merah setelah 
merekodkan sejumlah 43 kes jangkitan 
tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas.

Jawatankuasa Pengurusan Bencana Neg-
eri Sarawak berkata, ini menjadikan keselu-
ruhan 12 daerah berstatus merah di negeri 
ini

“Daerah lain yang kekal zon merah ada-
lah Samarahan, Julau, Subis, Beluru, Kapit, 
Song, Dalat, Bintulu, Kanowit, Miri dan 

Sibu dengan sejumlah 2161 kes tempatan 
dalam tempoh yang sama.

Sementara Lundu dan Sri Aman kekal 
berstatus jingga, manakala Bau, Matu, Se-
langau, Betong, Saratok, Sarikei, Sebauh, 
Lawas, Bukit Mabong, Tatau, Pakan, Se-
rian, Belaga, dan Meradong kekal berstatus 
kuning,” katanya dalam kenyataan pada 17 
Feb lalu. 

Dalam perkembangan berkaitan, JPBNS 
menyatakan satu kluster baharu diisytihar-

kan hari ini iaitu Kluster Jan Yong di Kapit.
“Ia merupakan satu kluster komuniti 

yang dikesan di sebuah rumah panjang di 
kawasan Sungai Yong, Kapit dengan indeks 
adalah kes ke-7,043 iaitu wanita tempatan 
berumur 21 tahun.

“Kes dikesan melalui saringan individu 
melalui pengesanan kes secara aktif oleh 
Pejabat Kesihatan Bahagian Kapit serta 
mempunyai sejarah mengunjungi kawasan 
berisiko  tinggi jangkitan Covid-19 di 

Sibu,” jelas JPBNS.
Tambah JPBNS, setakat jam 12 tengah 

hari Feb 17, sejumlah 46 individu telah 
disaring dengan 15 daripadanya positif, 28 
negatif, tiga masih menunggu keputusan 
dan tiada kematian dicatatkan.

“Kesemua 15 kes telah dimasukkan ke 
Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko 
Rendah (PKRC) Kapit bagi tujuan pengas-
ingan dan rawatan lanjut,” kata JPBNS. — 
sumber Borneo Post 

Kuching kembali zon merah, kluster baharu di Kapit 

Konferensi 
UsKUp-UsKUp 
KatoliK malaysia

+ Yang Mulia Rev Julian Leow Beng Kim D.D.
Presiden, CBCM

Uskup Agung Kuala Lumpur
+ Rt Rev Sebastian Francis, 

Uskup Pulau Pinang 
+ Rt Rev Bernard Paul, 
Uskup Melaka Johor 

+ Yang Mulia Uskup Agung John Wong, 
Uskup Agung Kota Kinabalu

+ Rt Rev Cornelius Piong, 
Uskup  Keningau

+ Rt Rev Julius Gitom, 
Uskup Sandakan 

+ Yang Mulia Rev Simon Poh, 
Uskup Agung Kuching

+ Rt Rev Richard Ng, 
Uskup Miri 

+ Rt Rev Joseph Hii, 
Uskup Sibu 
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Sahabat kecil Yesus
Yesus dimuliakan di atas
gunung (markus 9: 2-10)

Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam 
awan itu terdengar suara: "Inilah Anak yang Kukasihi, 
dengarkanlah Dia (Markus 9: 7)

Mari 
Mewarna 

Cari Perkataan tersembunyi 
YAKOBUS   
YOHANES    

MUSA   
ELIA   

YESUS  
RABI 

Penanda Buku: 
Warnakan penanda 
buku di sebelah 
kanan. 
Gunting dan 
lekatkan pada 
kertas tebal atau 
pada kad manila. 
Tuliskan petikan 
kegemaran adik-
adik pada penanda 
buku ini dan 
berikan penanda 
buku ini kepada 
rakan adik-adik 
atau diselitkan 
pada Alkitab adik-
adik.
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KOTA KINABALU: “Mengapa anda 
mahu menjadi paderi?” Pertanyaan 
ini diajukan oleh Uskup Agung John 
Wong kepada  21 pemuda yang meru-
pakan calon baharu aspiran dan semi-
narian. 

Program pembentukan Aspiran se-
cara tradisi diadakan di Pusat Keusku-
pan Agung Katolik (CAC) Penampang, 
manakala seminarian pada Tahun Ini-
siasi akan memulakan pembentukan 
kepaderian mereka dari Kolej St Peter 
Kota Kinabalu.

Pada Misa pembukaan untuk Tahun 
Akademik Aspiran CAC dan Tahun 
Inisiasi Seminarian, Uskup Agung 
John menekankan bahawa imamat 
bukanlah kerjaya melainkan komit-
men terhadap kehidupan berdoa dan 

merenung firman Tuhan. Inilah asas 
imamat dan seharusnya menjadi pan-
duan untuk menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh Uskup Agung 

pada awal Misa.
Sebelum menyampaikan ucapann-

ya, Uskup Agung di dalam homilinya, 
mengajak para seminarian dan para 

aspiran untuk merenung pentingnya 
meletakkan Yesus di tempat utama 
(pusat) bukan hanya dalam perjalanan 
menuju imamat tetapi juga dalam ke-
hidupan seharian mereka.

Turut membantu Uskup Agung di 
altar ialah Fr Mattheus Luta (Direktor 
Tahun Inisiasi), Fr Isidore Gilbert (Di-
rektor Aspiran CAC) dan Fr Paul Lo.

Pembukaan Akademik telah diada-
kan di St Peter's College Kota Kinabalu 
pada 16 Februari 2021.

Tahun ini unik kerana gereja me-
matuhi protokol SOP yang dikenakan 
oleh kerajaan bagi memutuskan pe-
nyebaran COVID-19 maka acara pem-
bukaan hanya diraikan di kalangan 
para seminarian dan formator tanpa 
kehadiran tetamu luar. — CS 

Misa untuk pelajar SPM, 
diseru berani melawan arus 

RANAU: Disebabkan pandemik 
juga, ramai ibu bapa yang bim-
bang akan anak-anak khususn-
ya mereka yang sepatutnya 
menduduki peperiksaan SPM 
dan STPM pada tahun lalu.

Oleh itu, Paroki St Peter Clav-
er Ranau telah menganjurkan 
Misa Kudus bagi para pelajar 
SPM dan STPM pada 20 Feb-
ruari 2021.

"Kita bersyukur kerana da-
pat merayakan Misa kita masih 
hidup. Kita bersyukur kepada 
Tuhan kerana kita hidup di bumi 
yang masih memberikan kita 
pengharapan iaitu uara dan 
kehidupan yang Dia berikan 
kepada kita," kata Fr Nicholas 
Stephen, Paderi Paroki St Peter 
Claver selaku pemimpin Per-
ayaan Ekaristi pada hari itu.

Semasa menyampaikan ho-
milinya, Fr Nik bertanya kepada 
para pelajar yang menduduki 
peperiksaan SPM dan STPM: 
"Kenapa anda belajar? 

Katanya, "Perjalanan beribu 
batu bermula dengan satu mat-
lamat dan satu tujuan. Jika kita 
mempunyai matlamat atau tu-
juan, maka seluruh dorongan, 
tenaga dan cita-cita akan ditum-
pukan kepada matlamat terse-
but."

Fr Nik juga menegur sikap 
para pelajar yang cepat putus 
asa kerana gagal peperiksaan 

atau terasa 'bodoh' dengan 
beberapa subjek. Bagi Fr Nik, 
belajar bukan setakat lulus pe-
periksaan, tetapi untuk mem-
bantu diri sendiri, keluarga dan 
masyarakat serta peka dengan 
keadaan sekeliling.

"Mungkin ada di antara kita 
yang tidak cerdik dalam be-
berapa subjek tetapi cemerlang 
dalam bidang lain. Kita harus 
berfikir di luar kotak, berani 
melawan arus. Mungkin arus 
atau kecenderungan di dunia 
beranggapan cemerlang dalam 
pendidikan maka hidup akan 
cemerlang. 

Tetapi di mata Yesus, Dia 

melihat bukan kepintaran dalam 
pelajaran tetapi mencari dan 
menyelamatkan orang yang 
mahu diselamatkan. Sebagai 
contoh Lewi, pemungut cukai, 
Ketika Yesus memanggil Lewi, 
"Ikulah Aku.." Lewi meninggal-
kan segala-galanya dan mengi-
kuti Yesus.

"Kenapa Lewi mengikut 
Yesus? Apa yang menarik 
tentang Yesus? Keperibadian 
Yesus yang melihat belas kasi-
han . Dia melihat Lewi sebagai 
orang yang perlu diselamat-
kan. Begitu juga dengan orang-
orang yang disisihkan oleh 
masyarakat, Yesus menyem-

buhkan, memeluk dan makan 
bersama mereka.

Oleh itu, Fr Nik menasihati 
para pelajar agar tidak som-
bong. "Kongsikan ilmu yang 
anda perolehi di sekolah den-
gan orang lain. Jika anda ber-
jaya dalam peperiksaan, jangan 
lupa berpijak di bumi. Sentiasa 
bersyukur kepada Tuhan dan 
berterima kasih kepada para 
guru yang mendidik para pelajar 
dengan tabah. Doakan ibu bapa 
anda, yang banyak berkorban 
dan sentiasa menyokong anda. 

Seperti Matius, selepas dia 
bertobat, dia menjemput Yesus 
datang ke rumah-Nya untuk 

makan. Ramai orang yang turut 
datang ke rumah Matius tetapi 
mereka banyak menghakimi 
Yesus.  

Yesus menjawab mereka ba-
hawa "bukan orang sihat yang 
memerlukan tabib tetapi orang 
sakit, aku datang bukan me-
nyelamatkan orang benar tetapi 
orang berdosa. 

Oleh itu, mari kita teladani 
Yesus yang mengubah para-
digma orang lain. 

Selain itu, manfaatkan masa 
belajar ini dengan penuh kesy-
ukuran kerana ramai remaja 
dan kanak-kanak yang tidak 
berpeluang untuk belajar. 

Bagi pelajar SPM dan STPM, 
Fr Nik menyakinkan mereka ba-
hawa segala usaha dan kegigi-
han mereka pasti diberkati oleh 
Tuhan. Jangan sesekali men-
ganggap berdoa itu remeh. 

Aspiran dan Seminarian, mula tahun akademik 



BM 6 HERALD Februari 28, 2021bahasa malaysia

Merawat orang lain merupakan 
‘vaksin’ melawan individualisme
ROMA: “Dedikasi dari orang-orang 
di hospital dan pusat-pusat rawatan 
kesihatan, yang tetap bekerja pada 
masa getir ini, adalah ‘vaksin’ mel-
awan individualisme dan pemusa-
tan diri sendiri, serta menunjukkan 
kerinduan paling autentik dalam 
hati manusia untuk dekat dengan 
orang yang paling memerlukan dan 
menghabiskan diri untuk mereka.”

Pernyataan itu ditulis oleh Sri 
Paus Fransiskus dalam surat yang 
ditujukan kepada Presiden Akademi 
Kepausan untuk Kehidupan, Uskup 
Agung Vincenzo Paglia seraya 
mengenang para doktor, perawat, 
dan kakitangan perawatan kesiha-
tan lainnya yang telah meninggal 

dalam menjalankan tugas mereka 
semasa pandemik Covid-19.

Teladan dari begitu ramai sau-
dara dan saudari kita, yang telah 
mempertaruhkan hidup mereka se-
hingga ada yang kehilangan nyawa 
mereka, mengilhami rasa syukur 
mendalam dalam diri kita semua, 
dan merupakan alasan untuk kita 
melakukan refleksi,” ujar Sri Paus 
seperti yang dilaporkan oleh media 
Vatikan. 

Dengan pemberian diri sep-
erti itu, lanjut Sri Paus, “seluruh 
masyarakat diseru untuk mem-
berikan kesaksian lebih besar 
tentang cinta kepada sesama dan 
kepedulian terhadap sesama, teru-

tama yang paling lemah.”
Surat Sri Paus yang mengenang 

usaha  “murah hati” dan “heroik” 
dari para doktor, perawat, dan per-
sonel perawatan kesihatan lainnya 
selama keadaan darurat virus coro-
na itu ditulis untuk upacara perin-
gatan bagi petugas kesihatan yang 
telah meninggal akibat pandemik.

Acara itu dikendalikan oleh Aka-
demi Kepausan untuk Kehidupan 
untuk merayakan hari yang dikhu-
suskan di Itali untuk mengakui 
pelayanan para petugas kesihatan. 
Peringatan itu  terjadi pada perin-
gatan satu tahun kes pertama Cov-
id-19 dikesan di Itali, 20 Februari. 
— media Vatikan 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
melantik Kardinal Luis Antonio 
Tagle, prefek Kongregasi untuk 
Evangelisasi Bangsa-Bangsa, se-
bagai anggota Administrasi War-
isan Takhta Suci atau APSA.

APSA, dalam bahasa Itali Am-
ministrazione del Patrimonio 
della Sede Apostolica, bertindak 
sebagai bendahara dan bank sen-
tral Kota Vatikan dan Takhta Suci.

Pejabat ini menangani “harta 
milik Takhta Suci untuk menye-
diakan dana yang diperlukan agar 
Kuria Romawi dapat berfungsi.”

Sri Paus Paulus VI mendirikan 
APSA sebagai sebahagian dari 
reformasi Kuria Romawi dalam 
konstitusi apostolik “Regimini 
Ecclesiae universae” yang dikelu-
arkan pada 15 Ogos 1967.

APSA awalnya terdiri dari dua 
bahagian: “Bahagian Umum” dan 
“Bahagian Luar Biasa.”

Bahagian Umum melakukan 
kerja-kerja pekerjaan Adminis-
trasi Harta Milik Takhta Suci, 
sebuah komisi yang didirikan Sri 
Paus Leo XIII pada tahun 1880, 
awalnya sebagai badan penasihat, 

namun pada tahun 1891 diberikan 
tanggung jawab langsung untuk 
mengendalikan harta kekayaan 
Takhta Suci setelah kehilangan 
Negara-Negara Kepausan pada 
tahun 1870.

Bahagian Luar Biasa pula 
mengendalikan sumbangan yang 
diberikan oleh pemerintah Itali 
untuk menjalankan Konvensi Ke-
wangan sesuai Perjanjian Lateran 
tahun 1929.

Setelah Perang Dunia II, Dana 
Moneter Internasional mengakui 
Administrasi Harta Milik Takhta 
Suci, sebagai bank sentral Kota 
Vatikan.

VATIKAN: Perubahan boleh 
membawa kesukaran, namun pada 
usia 99 tahun, Abram, 'perubahan' 
yang dialami oleh Abram ialah 
mendapat nama baharu dari Tu-
han:

Abraham, bererti “bapa kepada 
banyak bangsa.” Jika kelak Sri 
Paus  Fransiskus mengunjungi Ur, 
tempat kelahiran Abraham, ramai 
orang di Iraq juga harapkan peru-
bahan, bukan sekadar perubahan 
nama, tetapi cara orang saling ber-
hubungan. 

Abraham dikenali sebagai pa-
triark bersama agama Kristian, 
Yahudi dan Islam. Para pemimpin 
Yahudi dan Muslim akan ikut ber-
sama Sri Paus  di Ur untuk kebak-
tian antara agama pada 6 Mac akan 
dihadiri juga wakil-wakil Mandae-
an-Sabaean, Yazidi dan agama-
agama minoriti lain di negara itu.

Fokus ibadah itu adalah keruku-
nan antara kelompok agama. Va-
tikan menyebutnya “Doa untuk 
putera dan puteri Abraham,” kata 
Reuters. Sekumpulan orang lain 

juga mengharapkan perubahan. 
Para arkeolog lokal gembira atas 
kunjungan Sri Paus , kerana  kun-
jungan itu akan menarik perhatian 
lebih ramai pelancong ke tempat 
kelahiran Abraham itu.

Tapak Mesopotamia kuno itu 
adalah salah satu kota tertua di 
dunia, dan signifikansinya mela-
mpaui hubungannya dengan 
Abraham. Di sinilah tempat ting-
gal perkotaan, tulisan, dan kekua-
saan pusat negara dimulai. Tapak 
itu  digali sekitar 100 tahun lalu 
oleh Leonard Woolley dari Eng-
land. Tetapi sejak itu hanya sedikit 
pekerjaan yang dilakukan.

Pemandangan yang jadi daya 

tarik di Ur itu agak terpencil dan 
agak kurang terkenal berbanding 
pyramid Mesopotamia yang se-
bahagian besar dibangun kembali 
pada era Saddam Hussein dan be-
berapa reruntuhan yang dikenali 
sebagai Rumah Abraham.

Kadhim, seorang Muslim, men-
gatakan kunjungan Sri Paus  Fran-
siskus akan menyoroti sisi toleran 
Iraq, terlepas dari sejarah kelom-
pok ISIS baru-baru ini.

“Umat Muslim menyambut baik 
kunjungan ini,” katanya. “Dan 
mereka tertarik, kerana  kunjungan 
itu mencerminkan realiti hubungan 
antara agama di Iraq.” —     media 
Vatikan 

Bapa Suci lantik Kardinal 
Tagle anggota APSA baharu 

YERUSALEM: Pra-Paskah tahun 
ini berlangsung saat dunia terus ber-
juang melawan pandemik Covid-19, 
yang membawa kesukaran yang 
belum pernah terjadi sebelumnya, 
termasuk gangguan perjalanan para 
penziarah ke Tanah Suci selama 
tempoh ini. 

Mengingat situasi ini, para Kus-
todi Fransiskan Tanah Suci melan-
carkan projek  Jalan Salib virtual 
“Hic – On the Way of the Cross” 
bagi penziarah selama Pra-Paskah, 
kerana  sudah dua tahun berturut-
turut Tanah Suci tidak dapat  diakses 
akibat keadaan darurat kesihatan 
masa kini. 

Projek itu digagas oleh para Fran-
siskan setelah sedar bahawa ziarah 
tahun ini tidak dapat  berlangsung. 
Tujuan projek itu adalah memberi-
kan cara bagi umat beriman untuk 
dapat  ikut dalam Jalan Salib yang 
akan menghubungkan mereka ke 

Via Dolorosa di Yerusalem.
Dalam wawancara dengan Vati-

can News, Kustos Tanah Suci, 
Broder Francesco Patton OFM men-
gatakan, oleh kerana  para penziarah 
tidak dapat  datang secara fizikal ke 
Tanah Suci untuk berjalan di Via 
Dolorosa setiap hari Jumaat, para 
Fransiskan berfikir untuk membantu 
mereka melakukannya secara vir-

tual, kerana tahu bahawa “di seluruh 
dunia, banyak mata dan hati tertuju 
ke Yerusalem.”

Ini perjalanan meliputi renungan 
di stasi-stasi Jalan Salib tradisional, 
dengan meditasi yang dapat mem-
bantu “penziarah setia yang tersebar 
di seluruh dunia menemukan makna 
terdalam daripada hidup mereka, 
dari keberadaan mereka,” jelas 

Kustos itu. Ini juga “pesan harapan 
di masa seperti yang kita jalani ini 
– masa sulit dan penderitaan,” ini 
memberikan perspektif Paskah ker-
ana itulah erti Jalan Salib.”

Dalam 13 video singkat dari pro-
jek Jalan Salib itu, seorang biarawan 
dari sebuah tempat ziarah Tanah 
Suci Fransiskan yang berbeza akan 
menceritakan pesan tentang setiap 
stasi Jalan Salib itu dalam bahasanya 
sendiri, dan memberikan waktu un-
tuk meditasi. 

Video-video itu difilemkan di 
pelbagai lokasi termasuk di Syria, 
Yerusalem, Yunani dan Tel Aviv, Is-
rael. Bahasa-bahasa yang digunakan 
oleh para biarawan itu adalah bahasa 
Inggeris, Tamil, Tagalog, Indonesia, 
Jerman, Itali, Sepanyol dan Manda-
rin.

Brother Patton menjelaskan, 
setiap video secara khusus terkait 
dengan tempat-tempat di mana 

Yesus berjalan dalam Jalan Salib. 
Video-video itu, lanjutnya, diper-
kaya dengan gambar-gambar dan 
perincian yang membantu orang 
memahami tempat-tempat yang 
dirujuk dalam Injil serta kerohanian 
dari tempat-tempat itu, agar mem-
bawa misteri Jalan Salib itu ke masa 
kini.

Setelah kempen vaksinasi mela-
wan virus Covid-19 bermula di ke-
banyakan negara,  Brother Patton 
berharap Paskah 2021 akan diraya-
kan dengan cara lebih khusyuk dari-
pada tahun sebelumnya. 

Usaha vaksinasi, jelasnya, telah 
dimulakan di kalangan penduduk 
Tanah Suci tetapi langkah pencega-
han masih dilakukan di negara itu. 
Ketidakhadiran para penziarah, kata 
Brother Patton, memberikan kesan 
ekonomi pada banyak pemilik per-
niagaan khususnya di Betlehem dan 
Yerusalem. — media Vatikan 

Tanah Suci tawarkan doa Jalan Salib virtual dan dalam pelbagai bahasa 

Iraq harap kunjungan Sri Paus ke tempat 
kelahiran Abraham menggalakkan 
keharmonian 
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Kenali 
Santo Anda 

Sto. Romanus &
Sto. Lupicinus 
~ 28 Februari ~ 

Kedua-dua santo Perancis 
ini merupakan adik-bera-

dik yang hidup pada abad 
kelima. 

Sebagai seorang pemuda, 
Romanus dikagumi semua 
orang kerana kebaikan hatin-
ya. 

Dia melihat bahawa orang 
amat  mudah melupakan 
Tuhan ,  maka  Romanus 
memutuskan untuk hidup seb-
agai seorang pertapa. 

Te r l e b i h  d a h u l u ,  d i a 
meminta nasihat dari seorang 
biarawan kudus dan memba-
wa sebuah buku bersamanya, 
iaitu Hidup Para Bapa dari 
P a d a n g  G u r u n  t u l i s a n 
Cassian. 

Romanus masuk ke dalam 
hutan di pergunungan Jura 
antara Swiss dan Perancis. 
Romanus menghabiskan wak-
tunya dengan berdoa, memba-
ca dan berkebun. 

Tidak lama kemudian, 
adiknya - Lupicinus - ber-
gabung dengannya. Sikap 
pe r ibad i  Romanus  dan 
Lupicinus amat berbeza 
namun mereka saling mema-
hami dan hidup rukun. 

Ramai umat yang menyer-
tai hidup pertapaan mereka 
sehingga terdirinya dua buah 
biara. . Romanus menjadi 
pemimpin di salah sebuah 

biara dan begitu juga dengan 
Lupicinus. 

Para rahib itu hidup seder-
hana, banyak berdoa dan 
mempersembahkan korban-
korban  mereka  dengan 
sukacita serta melakukan silih 
untuk mempererat panggilan 
hidup mereka. 

Mereka memilih untuk 
hidup demikian oleh sebab 
perhatian utama mereka 
adalah mendekatkan diri 
kepada Tuhan. Cara hidup 
mereka membantu mereka 
untuk mencapai tujuan rohani 
mereka.

St. Romanus wafat pada 
tahun 460. Adiknya, St. 
Lupicinus, wafat pada tahun 
480. St. Romanus dan St. 
Lupicinus kedua-duanya 
diisytiharkan sebagai orang 
kudus, meskipun mereka 
memiliki keperibadian yang 
berbeza.

ROMA: "Roh memimpin Yesus ke 
padang gurun. Di sana Yesus ting-
gal selama empat puluh hari dan 
dicubai oleh iblis. 

"Realiti alami dan simbolik 
padang gurun adalah tempat Tuhan 
berbicara kepada hati manusia dan 
doa adalah tanggapan, tetapi juga 
tempat ‘godaan dan pencubaan’ dan 
‘duel’ antara Yesus dan iblis dimu-
lai, yang akan berakhir dengan 
Sengsara dan Salib.

Seluruh keberadaan Yesus juga 
ditempatkan di bawah lambang Roh 
Tuhan, yang menjiwai, menginspi-
rasi, dan membimbing-Nya."

Demikian kata-kata Sri Paus 
Fransiskus kepada para penziarah 
yang berkumpul di Lapangan Santo 
Petrus untuk Angelus Minggu, 21 
Februari.  

Sesuai pembacaan Injil hari itu, 
Sri Paus menjelaskan bagaimana 
Firman Tuhan menunjukkan kepada 
kita jalan untuk hidup berbuah sela-
ma 40 hari Pra-Paskah yang baharu 
saja dimulai, dan menegaskan, rah-
mat Tuhan meyakinkan kita, baha-
wa dengan iman, doa dan pen-
gakuan dosa, kita dapat mengalah-
kan musuh.

Seluruh pelayanan Kristus, lanjut 
Sri Paus, menandai perjuangan mel-
awan Yang Jahat, apakah penyem-
buhan penyakit, pembebasan orang 

kerasukan, dan pengampunan dosa. 
Meski iblis tampak 'menang' keti-

ka  Anak Tuhan ditolak, ditangkap 
dan dihukum mati, tetapi kenyat-
aannya, “kematian adalah ‘padang 
gurun’ terakhir yang harus dise-
berangi” yang akhirnya mengalah-
kan Setan dan membebaskan kita 
semua dari kuasanya, kata Sri Paus.

Ketika membaca tentang padang 
gurun dan godaan, kata Sri Paus, 
umat Kristian diingatkan bahawa 
dengan mengikuti jejak Tuhan, 
hidup kita juga adalah perjuangan 
melawan roh jahat, semasa iblis 
dapat menggoda kita"

Maka, kata Sri Paus, kita harus 
sepenuhnya sedar akan kehadiran 
musuh cerdik ini “yang berusaha 

agar kita dikutuk secara abadi, 
menggagalkan kita, dan persiapkan-
lah diri kita untuk melawan dia dan 
untuk memerangi dia.” Yesus, Sri 
Paus, tidak pernah berdialog dengan 
iblis. Sebaliknya, Yesus selalu men-
gusirnya atau menjawab iblis den-
gan Sabda Tuhan. Kita juga, kata 
Sri Paus, tidak boleh berdialog den-
gan iblis dan pujukan-pujukannya.

Kita dipanggil untuk berjalan 
sesuai langkah-langkah Tuhan, dan 
“memperbaharui janji Pembaptisan 
kita: menolak Setan, dan semua 
pekerjaannya dan semua janji 
kosongnya.” Sri Paus kemudiannya 
menggalakkan umat untuk meminta 
dengan perantaraan Perawan 
Maria.— media Vatikan 

Teruskan nyalaan api 
maharahim Yesus ke 
dunia 

YANGON: Pemimpin Gereja 
Katolik di Myanmar menyeru  
agar semua pihak untuk menah-
an diri dan kembali berdialog 
untuk mengatasi  ketegangan 
yang terus meningkat di negara 
itu pekan ini.

“Dengan doa yang tulus, kami 
m e m o h o n  k e p a d a  s e m u a 
pemangku kepentingan, kembali 
berdialog,” ujar kenyataan yang 
dikeluarkan oleh Konferensi 
para Uskup Myanmar pada 21 
Februari.

“Sebagai negara yang terkenal 
dengan mata air spiritual yang 
murni, mari kita mendedikasikan 
energi kita untuk rekonsiliasi,” 
kata pernyataan itu seraya baha-
wa “penyembuhan perlu dimulai 
dengan membebaskan para 
pemimpin yang ditahan.”

Para tokoh gereja mengatakan 
bahawa permohonan itu disam-
paikan “terutama kepada mereka 
yang berkuasa … di tengah kese-
dihan dan rasa sakit yang dalam 
kerana menyaksikan banyak per-
tumpahan darah di jalanan.”

“Peristiwa yang menyedihkan 
dan mengejutkan baharu-baharu 
ini telah membawa kesedihan 
yang besar bagi bangsa kita,” 

tambah para uskup.
Setakat ini, tiga orang penun-

juk perasaan telah terbunuh 
dalam demonstrasi, dan militer 
mengatakan seorang polis telah 
maut akibat demonstrasi penun-
juk perasaan pada 1 Februari.

Pernyataan itu ditandatangani 
oleh 16 orang uskup Katolik 
yang dipimpin oleh Kardinal 
Charles Maung Bo dari Yangon, 
presiden Konferensi para uskup  
Myanmar.

Kardinal  i tu  mengatakan 
“pemandangan memilukan di 
mana orang muda merempat di 
jalanan sangat melukai hati nura-
ni bangsa.”

“Bangsa ini memiliki reputasi 
sebagai negara emas. Janganlah 
biarkan tanah sucinya dibasahi 
darah saudara kita sendiri,” tam-
bahnya.

“Kesedihan orang tua ketika 
mengubur anak-anak mereka 
harus dihentikan. Air mata ibu 

tidak pernah menjadi berkat bagi 
bangsa mana pun,” kata para 
uskup.

Mereka mengatakan “janji 
besar” tentang “perdamaian dan 
demokrasi yang kuat” setelah 
pemi l ihan  umum nas iona l 
November lalu telah hilang.

“Hari ini dunia menangis bers-
ama kita, sekali lagi dihancurkan 
oleh fragmentasi bangsa ini,” 
kata para uskup. “Kaum muda 
kita berhak mendapatkan yang 
lebih baik,” kata mereka.

“Jalan kekerasan ini harus 
segera dihentikan,” bunyi per-
nyataan mereka.

“Perdamaian akan menyem-
buhkan bangsa ini. Beri perda-
maian kesempatan. Perdamaian 
dapat dicapai, perdamaian adalah 
satu-satunya cara,” kata mereka.

Dalam homilinya pada Misa 
pada 21 Februari, Kardinal Bo 
meminta umat beriman untuk 
berdoa dan berpuasa bagi nega-
ra.

“Ini saatnya untuk berdoa. Ini 
waktunya berpuasa. Ini adalah 
waktu pertobatan bagi kita 
semua di  negeri  ini ,” kata 
Kardinal Bo.

“Biarkan merpati perdamaian 

kembali ke bangsa kita. Biarkan 
bangsa ini bangkit menjadi 
Myanmar baharu yang damai 
dan sejahtera  bagi  semua. 
Biarkan pelangi perdamaian dan 
rekonsiliasi bangkit kembali,” 
ujarnya.

Tentera Myanmar merebut 
kekuasaan setelah menuduh ter-
jadi penyelewengan semasa pili-
han raya 8 November yang 
dimenang secara mutlak oleh 
Liga Nasional untuk Demokrasi 
(NLD) Suu Kyi. Mereka menah-
an Suu Kyi serta sebahagian 
besar pemimpin parti. Komisi 
pemilihan menolak tuduhan 
penyelewengan itu.

Asos i a s i  Ban tuan  un tuk 
Tahanan Politik Myanmar men-
gatakan 640 orang telah ditang-
kap, didakwa atau dijatuhi huku-
man penunjuk perasaan terma-
suk bekas anggota pemerintah 
dan penentang pengambilalihan 
oleh militer.

Pada 22 Februari, perniagaan 
di seluruh negara itu ditutup aki-
bat aksi tunjuk perasaan menen-
tang militer, meskipun ada anca-
man dari pihak berwenang baha-
wa konfrontasi dapat menelan 
korban jiwa. — LiCASnews.com 

Kardinal Bo mohon umat berpuasa dan berdoa 
untuk mengakhiri kemelut di Myanmar



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(FEBRUARI)              

UNIVERSAL : Untuk para sister dan wanita hidup bakti 
Kami berdoa untuk para sister dan wanita hidup bakti, 

seraya berterima kasih atas misi dan keberanian mereka. 
Semoga mereka terus menemukan tanggapan baru 

terhadap tantangan-tantangan zaman kita.

Februari 28, 2021

Uskup Agung Simon 
berkati dan utus para 
konstabel polis

COVID-19: KK adakan upacara 
pilihan peringkat paroki 
KOTA KINABALU: Dalam kead-
aan biasa, calon katekumen dari 
semua paroki di bawah Keusku-
pan Agung Kota Kinabalu akan 
berkumpul untuk Majlis Pemilihan 
pada hari Ahad yang pertama.

Pada tahun ini, disebabkan 
pandemik dan peraturan SOP, 
Keuskupan Agung telah memutus-
kan Upacara Pilihan diadakan di 
paroki masing-masing. 

Paroki Katedral Hati Kudus 
mengadakan Upacara Pilihan pada 
21 Februari lalu. Upacara tersebut 
dipimpin oleh Uskup Agung John 
Wong di dewan paroki untuk bagi 
para calon yang telah memulakan 
perjalanan katekumenat mereka 
sejak tahun lalu.

Ritual Pemilihan atau Pendaf-
taran Nama adalah upacara liturgi 
yang menutup masa katekume-
nat. Pada tempoh ini, ia merupa-
kan masa yang membimbing dan 
membentuk hati serta fikiran para 
katekumen. 

Secara keseluruhan seramai 13 
katekuman dari IKD Bahasa Ing-
geris, , sembilan dari IKD China, 
53 dari IKD Bahasa Malaysia dan 
14 orang katekumen dari paroki 
St Paul Dontozidon, Disebabkan 
SOP, katekumen BM dari SHC 
dan St Paul Dontozidon meraya-
kan upacara Pilihan pada waktu 
yang berbeza tetapi pada pagi 

yang sama.
Uskup Agung menjelaskan men-

gapa upacara pilihan berlangsung 
dalam masa Pra-Paskah di mana 
ia merupakan masa paling baik 
untuk memperbaharui kehidupan 
dalam Kristus. Prelatus itu bertan-
ya kepada para katekumen apakah 
mereka mengenal Yesus, yang tel-
ah memberikan nyawa-Nya untuk 

kita, dan telah menerima Dia seba-
gai Tuhan bagi kehidupan mereka.

Dari Injil St Matius (4: 1-11) 
mengenai godaan Yesus di padang 
pasir, dia menunjukkan bagaimana 
Yesus melawan godaan syaitan 
dengan Firman Tuhan, memper-
cayai Tuhan sepenuhnya, meny-
embah dan melayani Dia sahaja. 
Dia mengungkapkan bahawa 

mereka akan menerima Roh Ku-
dus melalui Sakramen Permu-
laan, dan mendesak mereka untuk 
mengenal Roh Kudus, agar dapat 
dibimbing oleh Roh Kudus untuk 
melakukan kehendak Tuhan.

Berdasarkan kesaksian para wali 
baptis dan katekis, serta penegasan 
katekumen mengenai niat mereka, 
Gereja menilai keadaan mereka 
siap untuk menerima Sakramen 
Permulaan. 

Oleh itu, Gereja menjadikannya 
"pemilihan", iaitu, pilihan dan pen-
gakuan dari para katekumen yang 
memiliki disposisi yang membuat 
mereka sesuai untuk mengambil 
bagian dalam Sakramen Permu-
laan, iaitu Pembaptisan, Pengesa-
han dan Ekaristi. 

Sepanjang tempoh PKP, fasilita-
tor IKD berusaha  menggunakan 
aplikasi Zoom atau Google Meet 
atau platform dalam talian lain un-
tuk terus berhubung dengan kate-
kumen.  

PACE BANE, Papar: Meskipun di 
tengah-tengah pandemik, Tuhan 
tetap memanggil umat-Nya untuk 
bekerja di ladang-Nya yang luas. 

Pada 20 Feb lalu, empat orang 
novis Congregation of the Fran-
ciscan Sisters of the Immaculate 
Conception (FSIC) telah melafaz-
kan Kaul pertama mereka, selepas 
selesai menjalani formasi wajib 
selama dua tahun di Novitiate.

Para novis itu: Jessica James 
dari St Pius Bundu Tuhan, Lea 
Mannel dari Holy Cross Toboh 
Tambunan, Venessa Julian dari 
St Mary Cathedral Sandakan, dan 
Anna Andrew Sipail dari St John 
Tuaran melafazkan Kaul pertama 
mereka di hadapan Mother Gen-
eral Sr Frances Mani dan Uskup 
Agung John Wong di Pusat Retret 
Pace Bene, 20 Februari 2021. 

Ritual tersebut meliputi peman-
ggilan calon, pemeriksaan calon, 
dan pelafazan Kaul iaitu kaul un-
tuk hidup menjalani tiga panduan 
evangelical selama setahun. 

Setelah mengucapkan Kaul, 
mereka diberikan jubah religius. 
Dengan mengenakan jubah religi-
us, ia menandakan mereka dengan 
rela menjalani kehidupan religius 
dengan nama religius mereka: Sr 
Mary Jessica James, Sr Mary Lea 
Mannel, Sr Mary Venessa Julian, 
Sr Mary Anna Andrew, sebagai 

Sister Kaul Sementara dalam 
Congregation of the Franciscan 
Sisters of the Immaculate Concep-
tion.

Misa dipimpin oleh Uskup 
Agung, dibantu oleh para paderi 
dari Gereja St Joseph. Bapa Uskup 
Agung menyeru para sister ba-
haru agar mengikuti Yesus dengan 
sepenuh hati, sama seperti orang 
Lewi dalam Injil, yang mening-
galkan segalanya dan mengikuti 
Yesus.

Memetik tema perayaan pada 
hari itu “Kamu adalah garam bagi 
dunia...”  (Mat 5:13), prelatus itu 
mengatakan, “Mengikuti Juruse-
lamat bermakna kita turut serta 
dalam keselamatan-Nya; untuk 
mengikuti cahaya adalah untuk 
menikmati cahaya. Mereka yang 
berada dalam cahaya tidak men-
erangi cahaya sebaliknya diteran-
gi dan disinari oleh cahaya.”

“Mereka tidak menambah apa-
apa pada cahaya, melainkan mere-

ka adalah penerima manfaat, kera-
na mereka diterangi oleh cahaya.”

Dalam ucapannya, Mother 
General Sr Frances Mani, men-
gucapkan terima kasih atas ke-
hadiran Uskup Agung dan para 
paderi. 

Beliau juga berterima kasih ke-
pada ibu bapa para sister kerana 
membuka hati mempersembah-
kan anak-anak perempuan mere-
ka demi kerajaan Tuhan. 

Mother General menyakin-
kan mereka bahawa Tuhan pasti 
memberikan berkat melimpah ke-
pada mereka. 

Mother General juga mengu-
mumkan tempat bertugas para 
Sister baharu iaitu Sr Jessica akan 
ditugaskan di St Rose Convent, 
Kota Marudu, Sr Lea ke St Ma-
ria Goretti, Binaong Keningau, Sr 
Venessa ke Stella Maris Home, 
Tanjung Aru dan Sr Anna ke 
Konven Immaculate Conception 
di Toboh Tambuhan. — CS 

Empat novis FSIC lafaz kaul 
pertama

KOTA KINABALU: Misa Kudus 
Hari Hidup Bakti Sedunia (World 
Day of Consecrated Life) yang di-
jadualkan pada 2 Februari di Kat-
edral Hati Kudus telah dibatalkan 
akibat kesinambungan Perintah 
Kawalan Pergerakan oleh kera-
jaan. 

Menurut Bro Thomas Paul, SG, 
ketua Council of Religious (COR) 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu, 
Uskup Agung John Wong telah 
mencadangkan untuk mengadakan 
Misa online bagi para religius untuk 
merayakan Hari Hidup Bakti Sedu-
nia itu tetapi COR memutuskan untuk 
membatalkannya, dan memberikan 
kebebasan kepada setiap kongregasi 
religius untuk meraikan bersama di 
komuniti masing-masing.

Untuk pertama kalinya dalam 13 
tahun, perayaan bersama sebagai satu 
pertubuhan religius di Keuskupan 
Agung tidak dapat diadakan. Kekece-
waan bertambah lagi kerana tahun ini 
juga merupakan peringatan perayaan 
yang ke-25 sejak bermulanya Hidup 
Bakti Sedunia pada tahun 1997.

Walau bagaimanapun, ini tidak 
menghentikan pelbagai komuniti re-
ligius  untuk merayakan Hari Hidup 
Bakti Sedunia,  meskipun  sederhana 
namun tetap bermakna.

Bagi Carmelite Sisters, perayaan 
Misa Kudus untuk Hari Hidup 
Bakti Sedunia sempena Pesta Yesus 
Dipersembahkan di Bait Tuhan telah 
diadakan pada jam 6.30 pagi yang 
dirayakan oleh Fr Mattheus Luta se-
laku Chaplain Carmelite.

Para Franciscan Sisters di pelbagai 
komuniti iaitu Loreto, Purak, Stella 
Maris, Kiulu, Tuaran, Ranau dan 
Bundu Tuhan, semuanya memper-
siapkan diri merayakan hari tersebut 
dengan melakukan doa triduum dari 
30 Jan sehingga 1 Feb.

Kongregasi Marist Brothers and 
Daughter of St Paul berkata mereka 
tidak  mengadakan sebarang perayaan 
istimewa di komuniti mereka kecuali 
mengikuti Misa Kudus Online sem-
pena Pesta Yesus Dipersembahkan di 
Bait  Tuhan dan juga mengadakan doa 
secara peribadi dan sebagai komuniti. 
— CS 

Religius amati WCL dengan 
perbaharui iman, berdoa 
untuk dunia 

Gambar file: Perayaan Hidup Bakti di Kota Kinabalu pada tahun 2017. 


