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Bukankah cawan pengucapan syukur , yang atasnya 
kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah 
Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan  dalah 
persekutuan dengan tubuh Kristus? Kerana  roti adalah 
satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, 
kerana kita semua mendapat bahagian dalam roti yang 
satu itu.                                                   Korintus 10:16-17 

Doa kepada Perawan Maria, Sang Ratu Kesihatan 
Wahai Maria,

Engkau selalu menyinari jalan kami
Sebagai tanda penyelamatan 

dan harapan.
Kami mempercayakan 

diri kami kepada 
Sang Ratu Kesihatan 

untuk yang Sakit,
 Yang di kaki salib mengambil

bahagian 
dalam penderitaan Yesus,

Setia dan Teguh di dalam iman. 
Engkau pelindung

 orang-orang Romawi, 
Tahu apa yang kami 

perlukan dan kami percaya engkau 
akan menolong, 

agar seperti di Cana, Galilea, 

kami dapat kembali
 untuk bersukacita

 dan berpesta selepas tempoh 
percubaan ini. 

Bantulah kami, Bonda Kasih Ilahi,
Untuk menyelaraskan diri dengan 

kehendak Bapa  
Dan untuk menyahut  kehendak Bapa

Dan untuk melakukan 

apa yang disabdakan oleh Yesus,
Dia yang telah 

mengorbankan diri-Nya 
demi penderitaan kami 

dan mengangkat dukacita kami
memimpin kami melalui Salib,

kepada sukacita 
dan kebangkitan.

Amen.

Doa karangan Sri Paus Fransiskus memohon pertolongan Maria, Sang Ratu Kesihatan bagi mematahkan pandemik coronavirus 

Kepada Rev. Fathers, Religius Brothers 
dan Sisters, Seminarians, Komuniti ISKB, 
Katekis, Pengerusi dan ahli-ahli TPK, MPP, 
MPM, KWK, KBK, KKD, Komiti, Komuniti  
dan Saudara Saudari yang saya kasihi dalam 
Kristus,

Apa tanggapan kita terhadap pesan dan ja-
minan Yesus bahawa Dia akan menyertai kita 
sampai akhir zaman? (Mat.28:20).

Sebelum Yesus disengsarakan, disalib dan 
mati secara fizikal Dia memang hadir kepada 
orang-orang yang Dia temui, tetapi sesudah 
bangkit dari mati dan kembali kepada Bapa 
bagaimana Dia hadir dan menyertai kita? 
Apakah kita sungguh yakin dan mengalami 
kehadiran  dan penyertaan-Nya seperti yang 
telah dijanjikan-Nya?

Hari ini kita merayakan Hari Minggu Tubuh 
dan Darah Kristus yang menjadi ungkapan 
cinta kasih, kehadiran dan tempat kesediaan-

Nya untuk dihubungi atau ditemui oleh kita, 
umat-Nya. Pesta Tubuh dan Darah Kristus ini 
membawa kita mengingati apa yang telah di-
lakukan Yesus pada malam Perjamuan Tera-
khir bersama para Rasul-Nya. Dia mengam-
bil roti dan anggur, dikuduskan-Nya menjadi 
Tubuh dan Darah-Nya menjadi makanan dan 
minuman rohani bagi kita para pengikut-Nya. 
Peristiwa Perjamuan malam terakhir itu diter-
uskan oleh Gereja untuk menghadirkan dan 
mengenangkan Yesus setiap kali perayaan 
Ekaristi atau Misa Kudus dirayakan bersama 
Umat. Kita Gereja Katolik sungguh percaya 
kepada kehadiran Yesus dalam Ekaristi.

Perayaan Ekaristi adalah sangat istimewa 
bagi kita umat Katolik sebagai tempat dan 
kesempatan bertemu dengan Yesus. Pertama, 
Yesus hadir di tengah-tengah Umat yang 
berkumpul atas nama-Nya untuk merayakan 

Misa Kudus, (Mat. 18:20). Kedua, Yesus 
hadir melalui sabda-Nya, kerana setiap kali 
sabda Tuhan diwartakan Kristus sendirilah 
yang berbicara (Kons tentang Liturgi Suci, 7). 
Ketiga, Yesus hadir melalui Sakramen Tubuh 
dan Darah-Nya, (1Kor. 11:23-29). Kehadiran 
Yesus melalui Tubuh dan Darah-Nya dilan-
jutkan oleh Gereja pula dengan menyimpan 
Sakramen Mahakudus untuk Ibadat Komuni 
pada Hari Minggu di stasi luar, untuk orang-
orang sakit yang memerlukan dan untuk Saat 
Teduh dan Adorasi.

Sebenarnya Yesus hadir melalui Sakramen-
sakramen Pembaptisan, Krisma, Ekaristi, To-
bat, Pengurapan Orang Sakit, Imamat  dan 
Perkahwinan. Namun sakramen-sakramen 
yang sangat kita perlukan sepanjang per-
jalanan hidup dan Iman adalah Ekaristi dan 
Sakramen Tobat. Kerana sepertimana dika-

takan Yesus, “Akulah Roti yang memberi 
hidup. Setiap orang yang datang kepada-
Ku tidak  akan lapar dan setiap orang yang 
percaya kepada-Ku tidak akan dahaga se-
lama-lamanya”, (Yoh. 6:35). Kesatuan dan 
kesetiaan kita dengan Yesus memberi kita 
hidup dalam iman, harapan dan cinta kasih. 
Dialah yang memberi erti kepada segala per-
juangan dan pengorbanan kita menjadi tidak 
sia-sia. Namun kita perlu mengambil sikap 
dan budaya datang dan percaya kepada 
Dia, mendengar serta melakukan Sabda-Nya 
(Luk. 6: 47-49). Sikap datang dan percaya 
terhadap kehadiran Yesus dalam Ekaristi, 
Adorasi dan Saat Teduh dan semua Sakra-
men perlu ada pada kita supaya kita dapat 
menemui Dia. 

Marilah kita menyedari dan bersyukur 
kerana Yesus sendiri memberi kita Roh Ku-
dus-Nya supaya kita mampu memahami, 
menghargai dan mencintai kehadiran-Nya 
melalui cara yang baru, yang ditunjukkan-
Nya sebelum Dia kembali kepada Bapa di 
syurga (Yoh.13:1;14:25-26). Harapan kita 
agar pertemuan kita dengan Yesus melalui 
Ekaristi akan mendorong kita mahu menge-
nali Dia seterusnya melalui sesama kita dan 
alam ciptaan Tuhan, (Mat. 25:40). Marilah 
kita meneruskan usaha kita mengenal, men-
gasihi dan melayani Yesus melalui Misa Ku-
dus, Adorasi dan Saat Teduh.

Saudara saudari, dalam masa PKPP (10 
Jun-31 Ogos 2020) kita sudah dibenarkan 
mengadakan Misa Kudus dan Ibadat dalam 
gereja dan chapel dengan syarat-syarat dan 
ketetapan-ketetapan tertentu (SOP) yang 
harus dipatuhi. Oleh itu sentiasa patuhi SOP 
yang ditetapkan oleh MKN dan KKM. 

Uskup Datuk Cornelius Piong
13 Jun 2020 

KENINGAU: “Aku-
lah Roti yang memberi 
hidup. Setiap orang yang 

datang kepada-Ku tidak  akan 
lapar dan setiap orang yang per-
caya kepada-Ku tidak akan daha-
ga selama-lamanya”, (Yoh. 6:35).

Sempena Perayaan Besar Tu-
buh dan Darah Yesus, Uskup Cor-
nelius melalui Surat Pastoralnya 
mengajak umat untuk memper-
baharui komitmen sebagai umat 
yang dibaptis sambil mengingati 
peristiwa penting pada malam 
Perjamuan Terakhir Yesus di 
mana Dia telah menubuhkan 
Ekaristi. 

Berikut merupakan kenyataan 
penuh beliau: 

Di mana dan bagaimana kita           
dapat menemui peribadi Yesus? 

Uskup Cornelius memberikan Tubuh dan Darah Yesus kepada baptisan baru pada 
malam Paskah 2019. 
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Kekalahan yang sebenarnya 
membawa kemenangan 

Di mana keadilan dalam 
hidup? Mengapa sebilan-
gan orang diberkati di 

dunia ini sementara yang lain sep-
erti hidup dikutuk? Mengapa 
kelicikan, cita-cita untuk kepent-
ingan peribadi, memanfaatkan 
orang lain, dan ketidakjujuran 
sering berhasil? Ini tidak mempu-
nyai jawapan yang cepat.

D a l a m  b u k u n y a  T h e 
Magnificent Defeat, novelis dan 
pendakwah terkenal, Frederick 
Buechner, mengemukakan perso-
alan ini dengan memusatkan per-
hatian kepada watak alkitabiah, 
Jacob. Dia, seperti yang kita tahu, 
sudah dua kali menipu saudaran-
ya, Esau. Ketika Esau dalam 
kelaparan dan lemah, Jacob men-
gambil kesempatan itu untuk 
membeli hak kelahirannya dengan 
memberi Esau makanan. 

Lebih serius lagi, dia menyamar 
sebagai Esau, menipu ayah mere-
ka, dan mencuri berkat dan harta 
pusaka yang sepatutnya menjadi 
hak milik Esau. 

Segala sesuatu mengenai perka-
ra ini nampaknya salah dan harus 
dituntut pembalasan, namun 
kehidupan Jacob nampaknya ter-
jadi dan mengajar sebaliknya. 
Berbeza dengan saudaranya yang 
ditipu, Jacob  menjalani kehidu-
pan yang sangat diberkati dan dis-
ukai oleh Tuhan dan orang lain. 
Apa sebenarnya pengajaran di 
sini? Adakah Tuhan dan kehidu-
pan ini lebih bermakna dan gem-
bira jika berkelakuan seperti 

Jacob.  
Buechner menjawab persoalan 

ini dengan mengetepikan pragma-
tik dan jarak pendek kepada 

jarak spiritual dan jarak jauh.
Pertama, dari sudut pandang 

pragmatik, kisah Jacob memberi-
kan pengajarannya yang tersendi-
ri, iaitu bahawa dalam kehidupan 
ini orang seperti Jacob, yang cer-
das, licik, dan bercita-cita tinggi 
sering kali diberi penghargaan 
namun orang seperti Esau, yang 
lebih lambat dalam persaingan, 
tidak dihargai malah terlepas pel-
uang. Walaupun jelas ini bukan 
ajaran moral Khutbah di atas 
Bukit, bahagian-bahagian kitab 
suci lain, termasuk beberapa aja-
ran Yesus, mencabar kita untuk 
menjadi cerdas, bekerja keras, dan 
kadang-kadang menjadi licik. 
Tuhan tidak semestinya menolong 
mereka yang menolong diri mere-
ka sendiri, tetapi Tuhan dan 
kehidupan kelihatannya memberi 
ganjaran kepada mereka yang 
menggunakan bakat mereka. 
Walau bagaimana pun, dalam hal 
ini, tetap ada garis moral dan 
Buechner menekankan perkara ini 
dengan sangat bijaksana. 

Dia bertanya: ketika seseorang 
yang melakukan apa yang Jacob 
lakukan dan membawa kekayaan 
dalam hidup ini, di manakah aki-
bat moralnya? Jawapannya dapat 
dilihat dalam kehidupan Jacob 
bertahun-tahun kemudian. Dia 
keseorangan pada suatu malam 
ketika orang asing menyerangnya 

dan mereka berdua bergelut den-
gan senyap antara satu sama lain 
sepanjang malam. 

Ketika hampir subuh, nampak-
nya Jacob ada kemungkinan 
menang, tetapi semuanya tiba-tiba 
terbalik. 

Dengan kekuatan yang jauh 
lebih perkasa di mana orang asing 
itu sengaja menyimpan tenaganya 
hingga ke saat akhir, dia menyen-
tuh paha Jacob dan menjadikan-
nya tidak berdaya. Sesuatu yang 
sangat transformatif berlaku pada 
Jacob dalam pengalaman  lemah 
itu. 

Sekarang dia tahu bahawa dia 
akhirnya akan dikalahkan tetapi 
dia tidak lagi ingin bebas dari 
cengkaman orang asing itu; seba-
liknya dia berpaut teguh pada 
bekas musuhnya seperti seorang 
lelaki lemas. Kenapa?

Berikut adalah penjelasan 
Buechner: "Kegelapan hampir 

berakhir sehingga untuk pertama 
kalinya Jacob dapat melihat wajah 
lawannya dalam samar. Dan apa 
yang dilihatnya adalah sesuatu 
yang lebih dahsyat daripada 
wajah kematian — wajah cinta. Ia 
sangat perkasa dan kuat, setengah 
daripadanya hancur dengan pend-
eritaan dan sengit dengan kegem-
biraan, wajah seorang lelaki yang 
akhirnya kelihatan setelah dise-
lubungi kepekatan malam, sehing-
ga akhirnya Jacob berseru, ‘Aku 
tidak akan melepaskanmu, kecuali 
kamu memberkati aku!’ Bukan 
berkat yang dapat diperolehinya 
dengan menggunakan kelicikan 
atau kekuatan kehendaknya, tetapi 
berkat yang dia hanya akan dapat 
sebagai pemberian." 

Inilah nilai keseluruhan keroha-
nian yang terkandung di sini. 
Berkat yang selama ini kita per-
juangkan selama ini hanya dapat 
diberikan kepada kita sebagai 
pemberian, bukan daripada ses-
uatu yang kita rebut atau miliki 
melalui bakat, kecerdikan, dan 
kekuatan kita sendiri. 

Dengan kepandaian dan kepin-
tarannya, Jacob menjadi orang 
kaya dan dikagumi di dunia ini. 
Tetapi dalam memperjuangkan 
semua kekayaan itu dia bergumul 
dengan kekuatan yang secara 
tidak sedar dia anggap sebagai 
seseorang atau sesuatu yang harus 
diatasi. 

Akhirnya, setelah bertahun-
tahun berjuang, dia terbangun. 
Cahaya menyala, melalui kekala-

han yang melumpuhkan. Dan 
setelah dikalahkan, dia akhirnya 
melihat bahawa apa yang dia per-
juangkan selama ini bukanlah ses-
eorang atau sesuatu yang harus 
diatasi, tetapi cinta yang diper-
juangkan dengan sedaya upayan-
ya memiliki dan meneruskan 
kehidupan dengan gembira.

Bagi kebanyakan daripada kita, 
ini juga akan menjadi kebangkitan 
sebenar dalam hidup kita, dengan 
menyedari kenyataan bahawa 
dalam cita-cita kita dan dalam 
semua daya dan usaha yang kita 
lakukan demi untuk maju, kita 
tidak bergelut dengan seseorang 
atau sesuatu yang harus diatasi 
dengan kekuatan dan kecerdasan; 
kita bergumul dengan masyarakat, 
cinta, dan dengan Tuhan. 

Dan ini pasti akan mengalahkan 
kekuatan kita sendiri (dan lemas 
kekal) sebelum kita menyedari 
apa yang sedang kita perjuangkan. 
Maka kita akan berhenti berusaha 
untuk menang dan sebaliknya ber-
paut seperti orang yang tenggelam 
ke wajah cinta ini, memohon 
restu, berkat yang hanya dapat 
kita miliki sebagai hadiah.

Dengan mempercayai bahawa 
berkat kita terletak pada kemenan-
gan, kita berusaha untuk merebut 
hidup kita dari orang lain sehing-
ga suatu hari nanti, jika kita cukup 
bernasib baik untuk dikalahkan, 
kita mulai meminta orang lain 
untuk bergantung pada kita. — 
Hakcipta Terpelihara 1999-2020 
@ Fr Ron Rolheiser 

Dalam pembacaan pertama, 
diceriterakan bahawa Musa 
meminta umat Israel selalu 

ingat akan Tuhan, yang selama 40 
tahun selalu membimbing, men-
dampingi dan memberikan “man-
na”, roti kehidupan dalam perjala-
nan hidup mereka. 

Dalam Injil Yohanes hari ini (Yoh 
6:51-58) Yesus sampai lima kali 
berkata kepada murid-muird-Nya, 
bahawa mereka harus makan dag-
ing- Nya. Yesus mahu menegas-
kan, bahawa dalam diri-Nya Tuhan 
memasuki diri dan hidup kita. Dia 
menjadi tubuh dan darah, menjadi 
manusia seperti kita. Murid-murid-
Nya bukan hanya mengalami kesu-
litan memahami kata- Nya, bahawa 
mereka harus makan tubuh dan 
darah-Nya, tetapi juga sukar untuk 
percaya bahawa dalam diri Yesus 
Tuhan sungguh memasuki dunia 
mereka ini. 

Dalam pembacaan kedua, Paulus 
berbicara kepada umat di Korintus 
yang mengalami perpecahan antara 
mereka (I Kor 10:16-17). Keadaan 
yang Paulus gambarkan sebagai 
penyakit dalam satu tubuh. Mereka 
tidak hidup rukun seperti anggota-
anggota tubuh yang satu. Padahal 
hanya ada satu Tubuh (mistik) 
iaitu Kristus, dan mereka adalah 
anggota-anggota-Nya. Walaupun 

mereka itu bersama-sama adalah 
anggota, namun mereka yang kaya 
tidak memikirkan dan menolong 
sesama yang miskin, dan yang 
mereka yang sakit tidak diubati dan 
disembuhkan. 

Dengan demikian sambil men-
gadakan perjamuan makan bersama 
dalam perayaan Ekaristi, mereka se-
benarnya menipu diri mereka sendi-
ri. Sebab Ekaristi sebagai Tubuh 
dan Darah Kristus yang satu dima-
kan dan diminum bersama-sama, 
tetapi diterima oleh orang-orang 
yang tidak saling mengasihi, meski-
pun merupakan anggota perseku-
tuan Kristus yang satu dan sama. 

Menghadapi kenyataan ini, kata-
kata Paulus sangat tajam: “Apabila 
kamu berkumpul, kamu bukanlah 
untuk makan perjamuan Tuhan" 
(1 Kor 11:20). Apakah kamu tidak 
mempunyai rumah sendiri untuk 
makan dan minum? Atau mahukah 
kamu menghinakan Jemaat Tuhan 
dan memalukan orang-orang yang 
tidak mempunyai apa-apa? Apakah 
yang ku katakan kepada kamu? Me-
muji kamu? Dalam hal ini aku tidak 
memuji” (11:22). 

Ekaristi, iaitu Tubuh dan Darah 
Kristus dinodai oleh orang-orang 
yang saling bermusuhan, tidak adil 
dan mementingkan diri sendiri 
(egoistis). Paulus menegaskan hal 

ini: “Kerana roti itu hanya satu, 
maka kita ini sekalipun banyak 
merupakan satu tubuh, kerana kita 
semua mendapat bahagian dalam 
roti yang satu” (1 Kor 10:17).

Injil menurut Markus, Matius dan 
Lukas memperkenalkan Ekaristi 
dalam ceritera tentang Perjamuan 
Malam yang diselenggarakan oleh 
Yesus sebelum penderitaan dan ke-
matian- Nya di salib. Yohanes tidak 
langsung berbicara tentang Perja-
muan Malam. 

Namun dalam Injilnya (Yoh.6) 
ia memberi keterangan panjang 
lebar tentang erti roti, yang dimak-
sudkan oleh Yesus (Yoh 6:25- 59). 
Beberapa kali Yesus memperban-
yak dan membahagi-bahagi roti. 
Tetapi pengertian mereka terbatas, 
dan roti-roti itu hanya mereka lihat 
dan anggap untuk menghilangkan 
kelaparan saja.

Memang benar bahawa roti itu 
memang untuk keperluan fizikal, 
namun kedatangan Yesus bukan 
untuk menghilangkan kelaparan 
fizikal saja, melainkan kelaparan 
abadi, baik jasmani mahupun ro-
hani. Roti yang dibawa Yesus iaitu 
roti yang adalah Yesus sendiri, 
ertinya roti dari syurga, yang akan 
menghilangkan kelaparan selu-
ruhnya. Roti yang diberikan oleh 
Yesus tidak sama dengan roti yang 

diberikan Musa kepada bangsa Is-
rael dalam perjalanan hidup mereka 
di padang gurun. Roti atau “manna” 
itu hanya sementara. Tetapi roti 
yang diberikan Yesus adalah diri-
Nya: “Akulah roti yang turun dari 
syurga”. 

Kita hanya dapat memahami ka-
takata Yesus itu, apabila kita sung-
guh mahu mendengarkan dan me-
nerimanya sebagai Sabda Tuhan, 
yang terutama didengarkan dalam 
perayaan liturgi seperti dalam misa 
kudus atau perayaan Ekaristi. Itu-
lah sebabnya mengapa perayaan 
Ekaristi didahului dengan perayaan 
Sabda Tuhan. Ada dua komuni: ko-
muni Sabda dan komuni Roti. 

Kedua-dua komuni itu tidak ter-
pisahkan. Tidak ada gunanya hanya 
mahu menerima salah satu saja. Un-
tuk menerima Ekaristi, iaitu Tubuh 
dan Darah Kristus, kita memerlu-
kan persiapan diri. Dan itulah yang 
kita peroleh dari Ibadat Sabda, seba-

gai komuni Sabda. Kita harus siap 
untuk memiliki hati penuh kasih, 
bukan hati penuh dendam, iri hati, 
kemarahan, kemunafikan diri! 

Ekaristi Kristus hanya sungguh 
hadir dan diberikan sebagai roti bagi 
orang miskin, orang yang sungguh 
memerlukan dan bukan bagi orang 
yang merasa tidak tidak memer-
lukan dan malahan merasa telah 
serba bercukupan. Keinginan me-
nerima Ekaristi harus disertai pula 
dengan keinginan ikut menciptakan 
hidup di dalam masyarakat yang 
lebih adil (dalam bahasa alkitabiah: 
“masyarakat yang lebih benar”). 

Menerima Ekaristi adalah men-
erima Kristus, Tubuh dan Darah-
Nya, yang membahagikan diri-Nya. 
Maka kita yang menerima-Nya 
harus bersedia pula membahagikan 
diri kepada sesama. Atau dengan 
bahasa Yesus: kita harus bersedia 
pula menjadi roti dan minuman un-
tuk orang lain. — santapan rohani 

HARI RAYA BESAR
TUBUH DAN DARAH YESUS

Menjadi ‘roti’ yang dibahagi-bahagikan 

ULANGAN 8:2-3,14-16;
1 KORINTUS 10:16-17;

YOHANES 6:51-58
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RANAU:  Ruangan katekesis bersama 
Father Nicholas  Stephen yang disiarkan 
secara langsung melalui media sosial 
Facebook Cahaya Kinabalu merupakan 
salah satu usaha Komisi  dan Komiti 
Kateketikal di Sabah untuk menjangkau 
para pelajar Pertemuan Minggu Gembira 
(PMG) dan para Katekumen (IKD) dan 
pelajar lain yang duduk di rumah memperd-
alamkan pengetahuan agama mereka.

Ruangan ini  diadakan tiga kali seminggu 
bermula jam 7.00 malam pada hari Isnin, 
Rabu dan Jumaat.  

Katekesis bersama Fr Nicholas ini mem-
punyai tiga segmen iaitu:

i. Ruangan Hati ke Hati Seorang 
Gembala – Fr Nick menjawab pelbagai isu 
dan persoalan tentang menghidupi iman 
Katolik 

ii. Ruangan Keluarga – dalam sesi ini, 
kumpulan sasaran adalah  keluarga, sebab 
isu-isu yang dibincangkan adalah isu kelu-
arga, tentang pesanan Sri Paus tentang kel-
uarga, diselitkan juga slide yang memberi 
inspirasi kepada keluarga, tips untuk bertani 
sendiri (DIY) dan juga soal jawab hal-hal 
keluarga.  

iii. Ruangan Kanak-kanak – ini adalah 
untuk kanak-kanak, dan Fr.Nick akan mem-
beri katekesis tentang Yesus, tentang mukji-
zat-Nya, tentang panggilan Matius, sesi 
belajar melukis, mewarna dan diselitkan 
juga sesi soal jawab. 

Dalam "Ruangan Keluarga Bahagian 
Dua" yang disiarkan pada 26 April 2020, Fr 
Nick menekankan bahawa hidup ini adalah 
kesempatan atau peluang untuk hidup lama 
dengan sesama mereka. Mereka tidak ada 
kesempatan untuk meminta maaf, makan 
bersama mahupun mencipta banyak kenan-
gan manis bersama suami, isteri atau anak-
anak mereka."

Paderi Paroki St Peter Claver itu juga 
memetik kata-kata Sri Paus semasa 
Konvensi Keluarga 2015 bahawa tidak ada 
keluarga yang sempurna. 

Fr Nick mengulangi kata-kata Sri Paus 
Fransiskus bahawa, “Kita tidak punya 
orang tua yang sempurna. Kita tidak meni-
kah dengan orang yang sempurna atau 
punya anak yang sempurna. Kita saling 
mengeluh tentang satu dan lainnya. 

Sri Paus juga berpesan, “Pengampunan 
itu sangat penting bagi kesihatan emosi, 
ketahanan jiwa, dan kerohanian  kita. Tanpa 
pengampunan keluarga akan menjadi arena 
konflik dan tempat bagi semua hati yang 
terluka. Tanpa pengampunan, keluarga akan 
sakit. Pengampunan adalah pelindung jiwa, 
pembersih fikiran dan pembebasan hati.

Fr Nick juga meluahkan rasa kesal kerana 
ada ramai anak yang gagal menjalankan 
tugas mereka sebagai seorang anak yang 
baik. 

Menurut pengalaman peribadi Fr Nick 
sendiri, beliau sudah beberapa kali bertemu 
dengan ibu bapa yang uzur di mana anak-
anak mereka berjaya dalam pekerjaan tetapi 
mereka hidup terbiar, tidak dikunjungi atau 
dihubungi. 

Manakala dalam Ruangan Keluarga 
Bahagian Enam yang disiarkan pada 27 
Mei, Fr Nick mengingatkan keluarga baha-
wa Covid-19 telah  memaksa keluarga ber-
satu. Tidak perlu menjadi kaya untuk 
menambah keharmonian dalam keluarga. 
Tumpukan usaha yang sederhana misalnya 
tersenyum, makan bersama. Jangan paksa 

anak-anak atau berikan apa yang dapat 
diberikan kepada keluarga walau sekadar 
berkumpul bersama, walaupun sekadar 
melihat wajah-wajah keluarga.

Ramai yang sibuk mengejar padahal 
tanpa sedar keluarga adalah harta yang tak 
bernilai. Yesus memilih untuk dilahirkan 
dalam keluarga. Yesus gembira makan ber-
sama dengan para murid-Nya iaitu keluar-
ga-Nya.

Beliau mengongsikan pengalamannya 
semasa melayani di Lahad Datu, di mana 
seorang belia Filipina terpisah dengan kelu-
arganya. Keluarga belia itu terpaksa kemba-
li ke Filipina dan belia itu sangat merindui 
mereka. Maka pada suatu hari, belia itu 
dapat menelefon keluarganya. 

Belia itu memberi tahu kepada keluarg-
anya bahawa, “Semasa kita tinggal bersa-
ma, kita dapat makan bersama, sekarang 
kita berjauhan tetapi kita tetap dapat makan 
di meja bersama-sama iaitu Meja Ekaristi!”

Fr Nick juga mengajak keluarga agar 
memupuk amalan makan bersama. 
Walaupun menu makanan ringkas tetapi 
kebersamaan itu memperkukuhkan sesama. 
Mungkin  semasa fasa pemulihan ini,  
keadaan tidak akan sama lagi, mungkin 
tidak ada lagi peluang untuk makan bersa-
ma. 

Beliau mengingatkan bahawa Yesus di 
dalam Injil juga dinyatakan beberapa kali 
makan bersama malah makan bersama den-
gan orang-orang yang berdosa. Malah per-
jamuan Ekaristi Yesus juga adalah dalam 
konsep "makan bersama". 

"Meskipun anda seorang perdana men-
teri, jutawan mahupun pendosa, tetapi 
semasa merayakan Misa,  kita menyambut 
Tubuh Kristus yang sama, berkat yang 
sama. Sebab itu makan bersama adalah san-
gat penting. 

Keluarga adalah medan 
pengampunan dan kasih sayang

Fr Nick memberkati sebuah keluarga dalam sebuah kunjungan pastoral beliau pada 
awal tahun ini. 

Soalan: Jika Tuhan adalah Kasih dan kasih itu 
t idak cemburu (1 Kor 13:4),  mengapa 
dikatakan bahawa Tuhan itu cemburu (Kel 
20:5; Ul 4:24)? 

Jawaban: Istilah ‘cemburu’ yang kita fahami 
sekarang memang cenderung mengarah kepada 
erti negatif. 

Makna ‘cemburu’ sering dihubungkan dengan 
rasa iri, atau curiga terhadap pihak lain. 
Nampaknya inilah yang terjadi dalam jemaat 
sebagaimana ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 
suratnya di Korintus (lih. 2Kor 12:20) dan Roma 
(lih. Rm 13:13). 

Rasul Paulus bimbang adanya “perselisihan 
dan iri hati…./ quarelling and jealousy dalam 
jemaat. 

Namun dalam Kitab Suci, kata yang sama, 
dapat digunakan untuk menggambarkan erti 
yang baik. Kata ‘cemburu’ dalam bahasa Ibrani 
adalah qi’nah, atau dalam bahasa Yunani zelos, 
mempunyai akar kata ‘hangat/ panas’. 

Maka bergantung pada konteksnya, kata ‘cem-
buru’ ini dapat digunakan untuk menggambarkan 
baik suatu perasaan negatif, ataupun positif. 

Rasul Paulus menggunakan kata yang sama 
ini, zeloo, ‘earnestly desire’, yang diterjemahkan 
oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) dengan 
‘berusahalah untuk memperoleh’, iaitu untuk 
memperoleh karunia-karunia rohani (lih. 1Kor 
12:31; 14:1,39). 

Atau yang lebih jelas, adalah dalam suratnya 
yang kedua kepada jemaat Korintus, Rasul 
Paulus berkata: 

“Sebab aku cemburu kepada kamu dengan 
cemburu ilahi. Kerana aku telah mempertunang-
kan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa 
kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 
Tetapi aku takut, kalau-kalau fikiran kamu dis-
esatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada 
Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh 
ular itu dengan kelicikannya. 

“Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang 
datang memberitakan Yesus yang lain dari pada 
yang telah kami beritakan, atau memberikan 
kepada kamu roh yang lain daripada yang telah 
kamu terima atau Injil yang lain dari pada yang 
telah kamu terima.” (2 Kor 11:2-4) 

Dalam ayat-ayat tersebut, ‘cemburu’ mempun-
yai erti positif, iaitu: mengasihi sedemikian, 
sehingga menjaga agar jangan sampai yang dika-
sihi tersesat dan tidak setia. Dalam erti yang 
positif inilah, Tuhan dikatakan sebagai Tuhan 
yang cemburu. 

Tuhan tidak cemburu dalam erti iri hati terha-
dap bangsa Israel, tetapi bahawa Dia begitu men-
gasihi bangsa Israel dengan kasih yang kuat 
bagaikan api yang panas, yang tidak menghenda-
ki umat-Nya mendua hati. 

Demikianlah kita membaca dalam Kitab 
Ulangan, “Sebab TUHAN, , adalah api yang 
menghanguskan, Tuhan yang cemburu” (Ul 

4:24); sebagai kesimpulan dari nasihat Nabi 
Musa agar bangsa Israel tidak melupakan perjan-
jian dengan Tuhan, dengan menjadi tidak setia 
(lih. Ul 4:21-23). 

Di sini Kitab Suci menggambarkan perkahwi-
nan rohani antara Tuhan dengan umat-Nya 
bagaikan kasih antara suami dan isteri. 

Tuhan menghendaki agar bangsa pilihan-Nya 
hanya menyembah-Nya sebagai Tuhan yang 
satu-satunya. 

Sayangnya, bangsa Israel berkali-kali tidak 
setia kepada Tuhan, mereka berpaling kepada 
para dewa/ berhala, sehingga dalam Kitab Suci 
sering dikatakan bahawa bangsa Israel dan 
Yehuda ‘bersundal’ (lih. Yer 3:6-10). 

Sebaliknya, Tuhan adalah Tuhan yang tetap 
setia. Tuhan tetap menunjukkan bahwa kasih-
Nya kepada umat-Nya itu adalah kasih yang 
begitu total dan kuat/intense, yang menghendaki 
balasan yang serupa. 

Dia menjaga umat-Nya dengan kasih yang 
‘cemburu’ dalam erti positif, yang tak ingin ber-
toleransi dengan kehadiran tuhan-tuhan lain di 
tengah umat-Nya (lih. Kel 20:3-6, Yos 24:24-
16,19-20, dst). 

Erti ‘cemburu’ ilahi yang sedemikian berbeza 
dengan ‘cemburu’ yang disebutkan oleh Rasul 
Paulus dalam 1 Kor 13:4. Namun kerana akar 
katanya sama, erti positif dan negatif dari kata 
tersebut, disampaikan dalam kata yang sama. — 
Katolisitas

Apa maksud ‘Tuhan itu cemburu’?
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Sahabat kecil Yesus

“Barangsiapa makan daging-Ku dan minum da-
rah-Ku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di 
dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup men-
gutus Aku dan Aku hidup oleh Bapa, demikian 
juga barangsiapa yang memakan Aku, akan 
hidup oleh Aku.” (Yohanes 6:56-57) 
Adik-adik, pada hari ini kita merayakan Pes-

ta Tubuh dan Darah Yesus. Dalam pembacaan 
Injil, Yesus memperkenalkan diri-Nya sebagai 
Roti Kehidupan. 
Adik-adik, kasih Yesus terhadap kita sangat 

besar dan agung. Dia sanggup wafat di kayu 
Salib demi menebus dosa-dosa kita malah se-
belum Kenaikan-Nya ke Syurga, Dia juga telah 
berjanji seorang Penolong akan menyertai kita 
hingga sepanjang abad. 
Malah, Yesus juga telah meninggalkan kita 

sebuah warisan dan harta yang amat berharga. 
Biarpun kita tidak dapat melihat-Nya tetapi 
Dia tetap hadir melalui Tubuh dan Darah-Nya.
Adik-adik, biasanya pada Hari Raya Tubuh 

dan Darah Yesus, kita akan meraikan beberapa 

upacara misalnya perarakan, upacara Komuni 
Pertama,pembaharuan komitmen para katekis 
dan banyak lagi.
Namun disebabkan pandemik covid-19, per-

himpunan besar-besaran tidak dapat kita an-
jurkan. Namun begitu, yang kita sembah Tubuh 
dan Darah Yesus ini dengan sikap rohani dan 
doa.

Salam Sayang
Auntie Melly

Tulis semula perkataan bergaris yang salah ejaannya 
dan tulis semula perkataan yang betul. Rujuk Injil 

Yohanes 17:21 untuk mendapat jawaban yang tepat. Puzzle SuSun Gambar:
1. Warnakan gambar di bawah. 2. Gunting mengikut garisan. 

3. Cantum dan  Susun semula gambar. 

Cari perkataan tersembunyi: Piala, Hostia, 
Patena, Corporal, Sibori, Palla 

Hari Raya Tubuh dan Darah Yesus 

Mari
Mewarna 
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Bual bicara KBK kupas isu 
memperkasa iman belia sepanjang PKP 
KENINGAU: Syabas kepada Kera-
sulan Belia Katedral St Francis Xa-
vier yang telah menerbitkan Bual 
Bicara KBK TV pada 7 Jun lalu. 
Bual Bicara itu disiarkan secara 
langsung melalui Internet dan telah 
menarik hampir tiga ribu orang be-
lia untuk menontonnya.

Dimudah cara oleh Sdri Demi 
dan Sdra Kelly pada 30 minit ter-
awal, para panel terdiri daripada 
Sr Liza FSIC, Penasihat Rohani 
KBK dan Guru Besar Tadika KSFX, 
Father David Gasikol, Paderi Pem-
bantu KSFX, Sdra Roney Eming, 
Pengerusi Komisi Belia Keuskupan 
Keningau dan Seminarian Wilfred 
James yang baru menamatkan 
formasi pembentukan menjadi pa-
deri di Seminari Tinggi Sto Petrus, 
Kuching. Seminarian Wilfred juga 
merupakan mantan Pengerusi 
Komisi Belia Keuskupan Keningau 
sebelum melanjutkan pengajian ke 
seminari tinggi. 

Dimulakan dengan nyanyian pu-
ji-pujian oleh beberapa belia KSFX, 
sesi bual bicara ini bermula den-
gan soalan-soalan santai misalnya 
apa yang dilakukan oleh para panel 
sepanjang PKP lalu. 

Sr Liza dan Sdr Roney mengata-
kan mereka menggunakan masa 
PKP tersebut dengan membersi-
hkan kawasan rumah/konven, 
berkebun dan mengindahkan lagi 
bangunan tempat mereka tinggal. 
Fr David, dengan nada gurauan, 
mengatakan pada minggu pertama 
PKP, beliau berasa ‘lemas’ dan job-
less’. Namun setelah minggu kedua 
PKP, keadaan itu sudah dapat dit-
erima dan beliau serta rakan-rakan 
paderi yang lain terus sibuk dengan 
pelbagai aktiviti misalnya mena-
nam sayur, membaiki rumah dan 
sebagainya. 

Bagi Seminaran Wilfred pula, 
yang ketika itu menjalani tempoh 
PKP di seminari mengatakan, ke-
hidupan di seminari adalah semi 
kontemplatif. Maka PKP tidak men-
inggalkan kesan yang mendalam 
terhadap dirinya sebaliknya meng-
gunakan kesempatan itu untuk 
lebih merefleksi panggilannya se-
bagai paderi. 

Ditanya mengenai impak PKP di 
kalangan belia kerana ramai belia 
yang berasa tertekan, malah ter-
tanya-tanya mengapa pandemik itu 

terjadi dan ada juga yang memper-
soalkan di mana Tuhan pada masa 
ini?

Sr Liza menjawab bahawa im-
pak PKP bukan sahaja dirasai di 
Keuskupan Keningau tetapi turut 
dirasai diserata dunia khususnya 
dari segi psikologi. Bagi beliau pada 
masa ini, belia harus memerhati-
kan kerohanian mereka, memberi 
tumpuan terhadap relasi dengan 
Tuhan  agar tidak mudah stress 
dan sebagainya. Luahkan segala-
galanya pada Tuhan, ambil masa ini 
untuk berbuat sesuatu khususnya 
kerohanian maka iman anda akan 
bertambah perkasa.

Bagi Roney pula, dalam menjalani 
PKP ramai belia melalui laman web 
sosial berkongsi apa yang mereka 
lakukan untuk mempertahankan 
iman. Mereka sedaya upaya mem-
promosikan hidup berdoa, men-
gongsikan pelbagai bahan rohani 
dan menyertai aktiviti dalam talian 
misalnya Hari Bumi, Hari Minggu 
Palma, Kaamatan dan sebagainya.

Bagi para belia di pedalaman yang 
tidak mempunyai capaian Internet, 
Fr David dan Sdr Roney mengata-
kan mereka sedaya upaya berusa-
ha berkomunikasi dengan para be-
lia tersebut misalnya mengedarkan 
risalah dan aktiviti. Fr David juga 
tahu ramai belia yang pandai men-
cari  tempat-tempat yang ada capa-
ian Internet. Maka beliau menyeru 
para belia yang kreatif mencari 
capaian Internet untuk memper-

dalamkan pengetahuan agam. Fr 
David mengatakan inilah masanya 
belia menjadi katekis pembimb-
ing, meskipun tidak ada capaian 
Internet, mereka boleh belajar dari 
alkitab atau buku-buku katekis-
mus.

TV KBK juga memaparkan 
perkongsian daripada pengerusi 
Belia Zon Senagang, Sdri Isabela 
Liew tentang impak Covid-19 dan 
bagaimana para belia di kawasan 
itu memantapkan iman sepanjang 
PKP. Menurut Isabela, sebelum PKP 
diumumkan, seramai 24 orang be-
lia telah menyertai Khemah Belia di 
St Joseph Minawo.  Susulan Khe-
mah itu, para belia menganjurkan 
Lectio Divina selama 49 hari, men-
gongsikan bahan-bahan rujukan 
kerohanian melalui group what-
sapp, penghasilan video  sempena 

Hari Bumi dan perayaan-perayaan 
penting liturgi dan saling mendoa-
kan antara sesama. 

Mengenai menangani stress di 
kalangan belia, kerana tempoh PKP 
membawa kesan psikologi, sosial 
dan ekonomi. Ramai yang tertekan 
kerana kehilangan pekerjaan serta 
ketiadaan rakan untuk menden-
gar keluhan atau masalah mereka. 
Sdra Roney mengatakan Komisi Be-
lia menyediakan saluran bagi para 
belia yang menghadapi tekanan, 
Katanya pintu pejabat Komisi Be-
lia, dengan mematuhi SOP, sen-
tiasa terbuka bagi para belia untuk 
datang. 

Selain itu, Paroki KSFX juga me-
nyediakan perkhidmatan kaun-
seling dan bagi mereka yang mem-
punyai masalah, perlu membuat 
temu janji dan mematuhi SOP.
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Sempena Hari Menentang 
Buruh Kanak-kanak, Sri Paus 
Fransiskus menyeru dunia agar 
melindungi kanak-kanak di bawah 
umur dan mendorong agar ber-
henti memperhambakan kanak-
kanak. 

Bapa Suci mendesak lembaga-
lembaga di dunia untuk “mengisi 
kesenjangan ekonomi dan sosial” 
untuk melindungi kanak-kanak-
kanak-kanak yang kehilangan 
masa kecil mereka akibat di ek-
sploitasi.

“Saya menyeru institusi un-
tuk melakukan segala usaha un-
tuk melindungi kanak-kanak di 
bawah umur, mengisi kesenjangan 
ekonomi dan sosial yang men-
dasari dinamika yang menyim-
pang di mana mereka terpaksa 
terlibat,” katanya.

Bapa Suci mengatakan bahawa 
pada saat dunia merayakan 12 Jun  
sebagai Hari Menentang Pekerja 
Kanak-kanak se-Dunia, jutaan 
kanak-kanak lelaki dan peremp-
uan dipaksa bekerja, yang meram-
pas zaman kanak-kanak mereka.

“Dalam kebanyakan kes, per-
hambaan kanak-kanak ini mem-
bawa bahaya terhadap kesihatan 

fizikal kanak-kanak dan psikolo-
gi,” kata Sri Paus. 

Fransiskus mengingatkan umat 
beriman bahawa “kanak-kanak 
adalah masa hadapan keluarga 
manusia” dan semua orang harus 
“merawat pertumbuhan, kesiha-
tan, dan ketenangan mereka.”

Organisasi Buruh Internasional 
(ILO) melancarkan Hari Dunia 
Menentang Buruh Kanak-kanak 
pada tahun 2002 untuk menyoroti 
situasi kanak-kanak-kanak-kanak 
yang terlibat dalam pekerjaan 
yang menyebabkan kanak-kanak 
ini tidak memiliki zaman kanak-
kanak normal. 

Pada tahun ini, peringatan Hari 
Buruh Kanak-kanak menumpukan 
kesan kritikal buruh kanak-kanak, 
khususnya semasa era pandemik 

yang telah mengakibatkan gon-
cangan ekonomi dan pasar tenaga 
kerja.

ILO menganggarkan ada seki-
tar 152 juta kanak-kanak-kanak-
kanak yang digunakan untuk 
pekerjaan, 72 juta di antaranya 
dalam pekerjaan berbahaya.

Menurut PBB, Afrika berada 
di tempat pertama yang menggu-
nakan buruh kanak-kanak iaitu 
sekitar 72 juta.  Diikuti Asia dan 
Pasifik, kira-kira 62 juta orang. Se-
mentara itu, terhadap juga kanak-
kanak yang diperhambakan di 
negara-negara berpenghasilan 
rendah namun jumlah mereka 
tidak diketahui namun PBB yakin, 
jumlah mereka sebenarnya lebih 
besar di negara-negara berpeng-
hasilan menengah. — ucan

ROMA: “Sebagai uskup Roma saya 
telah memutuskan untuk mendiri-
kan Dana “Gesù Divino Lavoratore” 
(Yesus Pekerja Ilahi) untuk mene-
gaskan kembali martabat kerja, den-
gan dana permulaan  satu juta euro,” 
tulis Sri Paus Fransiskus dalam su-
ratnya kepada Vikariat Roma.

Dalam surat bertarikh  9 Jun 2020 
yang ditujukan kepada Vikaris Jen-
deral Keuskupan Roma Kardinal 
Angelo De Donatis, SriPaus men-
jelaskan, dana itu bertujuan untuk 
membantu mereka yang kehilangan 
pekerjaan dan mata pencarian kera-
na pandemik virus corona. 

Dana itu, kata Sri Paus, khusus 
untuk “yang berisiko tidak akan lagi 
mendapat perlindungan institusi dan 
yang memerlukan sokongan sehing-
ga berjalan lagi tanpa ditemani.” 

Bapa Suci mengatakan, dia me-
mikirkan “sejumlah besar pekerja

harian dan sambilan, yang bekerja 
kontrak dan belum diperpanjang, 
yang dibayar per jam, pekerja rumah 
tangga, pengusaha kecil terutama 
yang berada di sektor paling terke-
san pengaruh [oleh pandemik] dan 
industri-industri terkait mereka.” 
Menurut Bapa Suci, “Ramai bapa 
dan ibu berjuang menyiapkan ma-
kanan untuk anak-anak mereka.”

“Dana Yesus Pekerja Ilahi” didiri-
kan “untuk mereka dan kita semua 
yang memerlukan. 

Sri Paus berharap, dana itu men-
jadi kesempatan bagi persekutuan 
nyata kota Roma, tempat setiap 
orang boleh menjadi pelaku utama 
kelahiran kembali komunit selepas 
krisis. 

“Dana ini dimaksudkan untuk 
menjadi tanda yang mampu mende-
sak semua orang yang berkehendak 
baik  bagi memberikan gerakan 
inklusi yang konkrit khususnya ter-
hadap mereka yang mencari harapan 
dan hak. 

Fransiskus mengajak para hati 
yang baik, untuk menyedari bahwa 
inilah saatnya “tidak cukup hanya 
orang yang berlebihan untuk men-
derma, tetapi golongan lain juga 
mampu menjadi penyokong komu-
niti mereka dengan cara lain. — me-
dia Vatikan 

ROMA: Kematian tragis George 
Floyd, seorang keturunan Afrika-
Amerika berusia 46 tahun yang 
dibunuh oleh seorang pegawai 
polis  Minneapolis, 25 Mei 2020, 
mencetuskan protes dan teriakan 
orang awam menentang diskrimi-
nasi dan kebrutalan polis, tidak 
hanya di Amerika Syarikat tetapi 
juga turut disuarakan di beberapa 
negara lain.

Dalam semangat solidariti, 
Youth for Peace, sebuah gerakan  
remaja dan orang muda di bawah 
naungan Komuniti Saint Egidio, 
telah menganjurkan flash mob 
yang melawan semua bentuk ra-
sisme, diskriminasi sosial dan 
kekerasan, pada 9 Jun lalu di Pu-
lau Tiber. 

Acara itu didahului dengan doa 
untuk hidup berdampingan se-
cara damai di dunia. Orang-orang 
muda juga memasang sepanduk 
di bahagian hadapan Basilika 
San Bartolomeo yang terletak di 
Pulau Tiber, dan menerangi jalan 
raya dengan ratusan  lilin.

Di Kanada,  para Uskup Kanada 
mengatakan bahawa kematian 
George Floyd “sangat dikesali 

tidak dapat diterima sepenuhnya.”
Dalam pernyataan yang diter-

bitkan pada 8 Jun  di laman web 
Konferensi para Uskup Kanada, 
para Uskup menyatakan mereka 
sangat menolak “pengabaian hak 
asasi manusia dan martabat ma-
nusia” dan menolak “terus-me-
nerus rasisme dan diskriminasi di 
masyarakat kita.”

“Penghinaan terhadap manusia, 
pengingkaran terhadap hak-hak 
yang diberikan Tuhan dan  tang-
gung jawab manusia yang men-
galir dari hak-hak itu, kurangnya 
cinta kepada sesama, dan kega-
galan menunjukkan rasa hormat 
kepada sesama sepenuhnya tidak 
dapat ditoleransi; ini harus selalu 
dicela dengan sangar tegas,” kata 
para uskup.

Mengulangi kata-kata Sri 
Paus Fransiskus dalam Audiensi 
Umum pada 10 Jun lalu, para 
uskup itu kesal di atas hilangnya 
nyawa seseorang individu yang 
disebabkan oleh “diskriminasi, 
rasisme dan kekerasan yang ber-
tentangan dengan Injil Yesus 
Kristus.” 

Para uskup menegaskan, 
“setiap manusia diciptakan menu-
rut gambar dan rupa Tuhan dan 
berharga di mata-Nya.”

Para uskup mendorong semua 
orang untuk berdoa bagi semua 
orang yang kehilangan nyawa ak-
ibat dosa rasisme, dan mengajak 
semua orang untuk mengupaya-
kan rekonsiliasi dan penyembu-
han, serta perdamaian dan keadi-
lan di dunia. — media Vatikan 

Kaum muda dan para 
Uskup bergabung 
tolak diskriminasi dan 
perkauman 

VATIKAN: “Kerana begitu besar 
kasih Tuhan akan dunia ini, se-
hingga Dia mengurniakan anak-
Nya yang tunggal, supaya setiap 
orang yang percaya kepada-Nya 
tidak akan binasa, melainkan ber-
oleh hidup yang kekal.” Sri Paus 
Fransiskus memetik kata-kata 
Yesus yang menurutnya, “men-
unjukkan bahawa tindakan tiga 
Peribadi ilahi – Bapa, Putera dan 
Roh Kudus – satu rencana cinta 
yang menyelamatkan umat manu-
sia dan dunia.”

Sri Paus Fransiskus berbicara 
dalam doa Angelus pada Hari Raya 
Tritunggal Mahakudus berdasar-
kan inspirasi Injil Minggu 7 Jun  
2020 (Yoh 3:16-18), dengan mene-
kankan kasih Tuhan kepada dunia. 
Dalam dialog singkat dengan Nik-
odemus, Yesus menampilkan diri-
Nya sebagai “Yang menggenapi 
rencana keselamatan Bapa bagi 
dunia.”

Dunia ini, tegas Sri Paus, ditan-
dai kejahatan dan korupsi, “dan 
kita lelaki dan wanita adalah pen-
dosa.” Kerana itu, lanjut Sri Paus, 
“Tuhan dapat turun tangan untuk 
menghakimi dunia, untuk meng-
hancurkan kejahatan dan meng-
hukum para pendosa. Sebaliknya, 
Dia mencintai dunia, terlepas dari 
dosa-dosanya. Tuhan mencintai 
setiap kita bahkan saat kita mem-
buat kesalahan dan menjauhkan 
diri dari-Nya.”

Tuhan Bapa sangat mencintai 
dunia, tegas Sri Paus, sehingga, 
untuk menyelamatkannya, Dia 
memberi anak-Nya yang tunggal. 
“Oleh kerana itu, Tritungal Ma-
hakudus adalah Cinta, Cinta yang 

melayani dunia, yang ingin Dia 
selamatkan dan ciptakan kembali,” 
kata Sri Paus. Hari raya ini Tritung-
gal Mahakudus   mengajak kita 
untuk membiarkan diri sekali lagi 
terpesona oleh keindahan Tuhan,” 
dan menyambut kasih yang Dia 
berikan kepada kita melalui Yesus 
Kristus.

Bapa Suci menambah, “Kita 
hidup dalam iman akan Kristus,  
dengan “mendengarkan Firman 
dan mengambil bahagian dalam 
Sakramen-Sakramen.” Mela-
lui Sakramen-Sakramen itu, jelas 
Bapa Suci, “Roh Kudus memberi 
kita rahmat Tuhan,” dan “kita da-
pat tetap berada dalam hubungan 
yang berkelanjutan dengan Periba-
di-Peribadi ilahi, dirangsang untuk 
memberi kesaksian tentang amal 
kasih evangelis, dan disokong 
dalam upaya untuk hidup dalam 
persatuan dan dalam kedamaian, 
sehingga segala sesuatu boleh 
menjadi kemuliaan Tritunggal Ma-
hakudus.” — media Vatikan

Tritunggal, rencana cinta 
Tuhan untuk menyelamatkan 
manusia dan dunia 

Dana Yesus Pekerja Ilahi bagi 
mereka yang kehilangan pekerjaan 

Buruh kanak-kanak merampas
kesihatan dan kegembiraan mereka 
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Umat Tuhan yang dikasihi, 

Kita telah menghabiskan separuh musim 
Pra-Paskah dan seluruh Minggu Suci serta 
perayaan Paskah di bawah kawalan perger-
akan PKP dan PKPB yang menyebabkan 
anda secara fizikal berada jauh dari Gereja. 
"Musim sejuk" liturgi ini sangat menyakit-
kan bagi kebanyakan kita semua. 

Tidak dapat menerima Komuni Suci, 
Misa publik ditangguhkan, perkahwinan 
dan pembaptisan ditangguhkan, upacara 
pengebumian disingkatkan dan secara um-
umnya, kehidupan kita semua terganggu. 
Tetapi sekarang dengan pelaksanaan lang-
kah-langkah yang bijaksana untuk menge-
kang penyebaran jangkitan dan kerjasama 
erat masyarakat, akhirnya kita melihat tan-
da-tanda pertama "musim bunga.” 

Dalam beberapa minggu dan hari terakh-
ir ini, saya telah mendengar pertanyaan ini: 
"Bilakah saya dapat kembali ke gereja?" 
Saya sungguh gembira kerana begitu ra-
mai, meskipun ada banyak ketidakpastian 
dan kegelisahan yang masih belum dapat 
diselesaikan sepenuhnya, tetap menya-
takan semangat dan kerinduan yang tinggi 
terhadap sakramen-sakramen ini. Ekaristi 
memang merupakan "sumber dan puncak 
kehidupan Kristiani", dan harus selalu 

menjadi keutamaan kita. Tetapi menjadi 
keutamaan dan tanggungjawab Gereja juga 
untuk memastikan bahawa umat Katolik 
dapat kembali ke gereja dengan cara yang 
selamat sesuai dengan semua panduan kes-
ihatan awam yang disyorkan.

Pada 21 Mei 2020, Kementerian Perpad-
uan Nasional (MNU) memberikan kelulu-
san untuk 174 tempat ibadat untuk dibuka 
semula di bawah prosedur operasi standard 
(SOP) Covid-19. Ini  berkuat kuasa mulai 
10 Jun, iaitu pada akhir Perintah Kawalan 
Pergerakan Bersyarat.

Dari tiga gereja Katolik / Pusat Misa 
yang dipilih oleh pihak berkuasa untuk 
dibuka semula (per: Kenyataan Media 23 
Mei), Gereja St John Vianney, Tampin, 
adalah satu-satunya gereja yang bersiap 
untuk dibuka secara terhad dan menurut 
nasihat kesihatan awam di bawah SOP 
yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan 
Negara (NSC).

Permohonan untuk membuka paroki-
paroki lain tidak diluluskan di atas sebab-
sebab berikut: 
   l Bukan dalam Zon Hijau;
   l Data Tidak Lengkap; dan
   l Format tidak betul.

Pembukaan semula Gereja St John Vi-
anney akan mengikuti pendekatan berta-

hap sesuai dengan Pedoman Keuskupan 
Agung untuk Perayaan Sakramen. Kerja-
kerja persiapan berjalan dengan hati-hati, 
kerana kita mesti menguji prosedur dan 
langkah untuk memulihkan kehidupan ger-
eja awam. Kita harus menghadapi banyak 
cabaran yang memberi risiko kesihatan.

Keuskupan Agung telah mengirimkan 
kembali senarai gereja, kapel dan pusat-
pusat Misa dari pelbagai keuskupan Ma-
laysia ke Kementerian Perpaduan Nasional 
untuk pertimbangan dan keputusan mere-
ka. Sehingga persetujuan diberikan oleh 
MNU dan NSC, tidak ada gereja, chapel 
atau pusat Misa yang boleh dibuka untuk 
ibadat umum. 

Sementara kita menyaksikan penurunan 
jumlah kes  COVID-19 yang baru, marilah 
kita terus waspada dan berdoa agar tidak 
berlaku gelombang semula wabak ini. 
Kita harus memanjatkan doa dan rasa ter-
ima kasih yang tulus kepada semua orang 
yang bekerja untuk memastikan keperluan 
hidup, pekerja kesihatan, anggota kes-
elamatan, pekerja bekalan makanan, dan 
pekerja-pekerja penting lain yang telah 
mengorbankan diri mereka untuk kepent-
ingan jiran mereka.

Saya tahu bahawa ramai di antara anda 
yang tidak sabar dan teruja untuk kembali 

ke perayaan Misa secara terbuka tetapi 
saya ingin memohon agar anda bersabar. 
Dengan sekatan semasa jumlah gereja 
yang dibenarkan untuk dibuka dan orang 
yang dibenarkan untuk hadir, masih mus-
tahil bagi sebahagian besar daripada anda 
untuk menghadiri Misa.

Perdana Menteri telah mengumumkan 
bahawa kerajaan sedang meninjau SOP 
mereka dan mempertimbangkan apakah 
mungkin untuk melonggarkan beberapa 
sekatan yang ketat.  

Sehingga sekatan tersebut dilonggarkan 
untuk memungkinkan sebilangan besar 
umat Katolik yang rela dan dapat kembali 
ke Gereja dan chapel  mereka, saya akan 
terus menangguhkan semua umat beriman 
dari kewajiban menghadiri Misa pada hari 
Ahad dan Hari-hari Suci Wajib. Keusku-
pan Agung juga akan terus menyediakan 
siaran Misa secara langsung dalam talian 
untuk makanan rohani anda.

Yang Menyayangi 

+ Uskup Agung Julian Leow Beng Kim
Uskup Agung Kuala Lumpur
11 Jun 2020 

Gereja –“melangkah keluar ” 
dari PKP 

ARCHBISHOP OF KUALA LUMPUR 
(USKUP AGUNG KUALA LUMPUR)

Menginterpretasi semula klerus Katolik Itali selepas pandemik
VATIKAN: Coronavirus yang menyerang 
sebuah seminari terbesar di Eropah,  telah 
menterbalikkan  rutin pendidikan inten-
sif seminari keuskupan itu dan mendorong 
hampir 130 pemuda yang sedang dalam 
pembentukan menjadi paderi Katolik, lebih 
merenung akan panggilan mereka. 

Seminari di Milano yang terletak di utara 
Itali, yang sejak pertengahan tahun 1500-an, 
mempersiapkan para klerus, kini mengalami 
perubahan kerana COVID-19 memaksa 
kehidupan berkomuniti untuk berubah. Se-
mua seminarian harus berada di dalam bi-
lik sendiri, kelas dan Misa diadakan secara 
talian, dan jangkauan amal hanya dilakukan 
di media sosial. Di luar seminari, COVID-19 
telah membunuh lebih 119 orang paderi Itali, 
yang menyebabkan jumlah klerus semakin 
berkurangan.  

“Situasi di sini benar-benar dramatik,” 
kata Paolo Timpano, 26, yang kini telah 
sembuh dari Covid-19. Covid-19 telah me-
nyebabkan beliau harus keluar dari seminari 
dan menetap di rumah orang tuanya di ping-
gir bandar Rho, Milan.

Dengan ramai  paderi yang terkorban 
setiap tahun malahan sebelum pandemik 
lagi jumlah pertambahan paderi tidak mem-
berangsangkan. Purata 65 orang seminarian 
untuk satu juta orang Katolik yang dibap-
tis (menurut Vatikan) di Eropah, Timpano 
dan rakan sekelasnya mengatakan mustahil 
untuk melayani bilangan umat yang terlalu 
besar itu.   

Namun, pada masa kuarantin ini mereka 
mengambil kesempatan berharga untuk me-

mikirkan kembali peranan para paderi, untuk 
berfikir  di luar kotak, mereka mencari jalan 
untuk fokus kembali kepada perkara-perkara 
penting iman dan melibatkan orang awam 
dalam pelbagai pelayanan Gereja. 

Sebagai contoh, di pekan di mana Timpa-
no melayani, bilangan paderi telah menurun 
sejak satu dekad lalu di mana seorang paderi 
melayani enam paroki dengan 47,000 pen-
duduk. “Seorang gembala perlu menemui 
domba-dombanya, itulah contoh yang Yesus 
berikan kepada kita dalam Injil, dan domba-
domba itu harus dikenali oleh gembala. Pe-
rubahan ini memerlukan perubahan besar 
dan orang awam perlu memikul tanggung-
jawab yang besar.” 

Pelayanan paderi dan religius bukan sa-

haja dalam Gereja tetapi turut ke dalam 
program sosial, dari sukan selepas sekolah 
sehinggalah kem musim panas.

Francesco Alberti, 22, yang berada di 
paroki kota kecilnya, di mana dia tinggal se-
lepas pulih dari COVID -19 dab rakan-rakan 
seminariannya yang lain mengatakan ba-
hawa mereka diinspirasikan oleh nilai-nilai 
tindakan konkrit iman dan amal kasih  paderi 
paroki mereka semasa mereka masih kanak-
kanak, bukan kerana kepetahan homili mere-
ka atau agenda-agenda menarik. 

 “Melihat (paderi) merayakan Misa den-
gan tangan terbuka, ia telah mencetuskan 
minat saya untuk menjadi paderi,” kata 
Manolo Lusetti yang menjalani kuarantin di 
dalam biliknya di seminari. Menurutnya, be-

liau berasa lebih gembira membawa Komuni 
Suci ke rumah  pesakit berbanding semasa 
masih memegang jawatan sebagai ahli poli-
tik yang berjaya.

Seminarian diajar bahawa seorang paderi 
harus memperlihatkan iman dan tindakan 
berdasarkan Injil, yang memberi inspirasi 
dan teladan di kalangan umat, bukan men-
jadi “pegawai” atau “superhero dan melaku-
kan semua perkara dengan kekuatan sendi-
ri,“ kata rektor Seminari, Msgr Michele Di 
Tolve.

“Kerana apa yang dikehendaki oleh belia 
hari ini adalah melakukan apa yang anda 
wartakan, menghayati apa yang anda telah 
wartakan – barulah mereka akan meneladani 
atau mempercayai anda,” kata Di Tolve.  

Semasa dikuarantin, beberapa seminar-
ian telah merakam homili singkat berkisar 
pembacaan Kitab Suci harian dan mengirim 
rakaman itu kepada kumpulan-kumpulan 
yang pernah mereka sertai tetapi tidak dapat 
menyertai buat masa lockdown. 

Untuk melangkah ke hadapan, ia memer-
lukan kreativiti yang serupa, tanpa berkeras 
untuk kekal dalam cara lama selepas pan-
demik. Tidak! Gereja hari ini harus sentiasa 
menjadi Gereja yang kreatif, ” kata Lusetti.

Yang paling penting, para seminarian ber-
harap dapat membina gereja yang beraroma 
seperti rumah sendiri, di mana umat berasa 
disayangi dan didengari,” kata Alberti.

“Gereja bukan hanya untuk paderi, ia ada-
lah untuk semua orang yang dibaptis. Satu-
satunya perkara yang tidak boleh kita lepas-
kan ialah IMAN kita.” — AP / NCR

Gambar (CNS) menunjukkan kenangan Sri Paus Fransiskus bergambar bersama para 
seminarian dalam sebuah perjumpaan pada tahun 2018.
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PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(JUN)

Penginjilan: Penghiburan bagi yang 
berduka. Kita berdoa agar semua yang 
menderita dapat menemui jalan dalam 
kehidupan, membenarkan mereka untuk 

disentuh oleh Hati Yesus. 
Jun 14, 2020 

KENINGAU: Tritunggal Ma-
hakudus sering mencetus kon-
troversi kerana umat Kristian 
dikatakan menyembah tiga Tu-
han. Ketua Keuskupan Keningau 
menjelaskan Tritunggal adalah 
kekayaan misteri Tuhan dan Tri-
tunggal memberi teladan seman-
gat cintakasih dan komuniti.

Uskup Cornelius Piong se-
masa memimpin Misa Kudus 
yang disiarkan secara langsung 
melalui Youtube mengatakan, 
“Memang kalau kita cari dalam 
Alkitab, tidak ada Tritunggal 
tetapi dalam peristiwa-peristiwa 
Yesus, kita dapat melihat kehad-
iran Tritunggal misalnya semasa 
Yesus dibaptis di Sungai Yordan, 
kedengar suara dari Syurga ... 
“Inilah Anak yang Ku Kasihi” 
diikuti turunnya Roh Kudus 
dalam bentuk burung merpati. 
Kemudian dalam  Injil Matius 
19; Yesus mengatakan kepada 
para rasul, pergilah ke seluruh 
dunia dan baptiskanlah mereka 
dalam nama Bapa, Putera dan 
Roh Kudus.

Bapa Uskup menjelaskan lagi 
bahawa sejak Gereja mengenal 
Tuhan sebagai Tritunggal, tidak 
pernah ada sesiapa yang boleh 
menjelaskan misteri ini dengan 
sepenuhnya. Namun prelatus itu 
mengajak umat agar percaya dan 
yakin bahawalah inilah sifat Tu-

han. Tuhan itu kaya dengan sifat 
cinta kasih, di mana ada cinta 
kasih, ada relasi, di mana ada re-
lasi ada komuniti. 

Dalam Surat Pastoral Bapa 
Uskup bertarikh 6 Jun 2020, 
prelatus itu mengatakan, "Kes-
empatan perayaan Hari Besar 
Tritunggal Mahakudus ini ada-
lah kesempatan baik kita guna-
kan  untuk menilai perjalanan 
KKD kita. Komuniti Kristian 
Dasar (Basic Ecclesial Commu-
nity) adalah cara kita hidup seba-
gai pengikut-pengikut Yesus di 
manapun kita berada, di bandar 
atau di kampung. Beberapa buah 
keluarga lima hingga lapan buah 

keluarga boleh menubuhkan se-
buah KKD. Anggota-anggota 
KKD secara konsisten mengada-
kan pertemuan untuk berdoa ber-
sama, perkongsian Kitab Suci, 
bermesyuarat, makan bersama, 
dll. 

Sebagai Umat Kristian, ang-
gota-anggota KKD, kita sama-
samalah mengambil kesempatan 
ini untuk bertanya kepada diri 
kita sendiri apakah usaha kita, 
keluarga dan komuniti kita su-
paya diresapi dan dikuasai oleh 
semangat Komuniti yang ber-
modelkan Komuniti Tritunggal 
Mahakudus dan Umat Kristian 
Awal (KPR. 2: 41-47).

Tritunggal, kekayaan 
misteri Tuhan

“Berdiri dan bersuara”...
Fr O.C. Lim SJ dalam                             
kenangan
Kongregasi Serikat Yesus 
(Yesuit)dan umat di Keusku-
pan Agung Kuala Lumpur 
berdukacita dengan pemer-
gian Father Anthony Lim 
Ooi Chai, yang lebih dikenali 
sebagai Fr O.C. Lim, pada 5 
Jun 2020 di Pusat Perubatan 
Pantai. Mendiang berusia 77 
tahun.

Fr O.C. Lim dimasukkan 
ke hospital pada awal Mei 
dan menunjukkan tanda-tanda 
kesihatan semakin baik se-
masa rawatan pasca pembe-
dahan. Pemergiannya secara 
tiba-tiba disebabkan oleh 
pembedahan dan aneurisma 
aorta sebelumnya. Kematian-
nya telah mengejutkan semua 
pihak.

Fr O.C. Lim merupakan 
pengamal undang-undang se-
lama 14 tahun, dan menyertai 
Yesuit  pada 1 Mac 1985 dan 
ditahbiskan menjadi imam 
di Gereja St Francis Xavier 
di Petaling Jaya. Lima tahun 
kemudian, beliau mengucap-
kan kaul terakhir pada 1 Mei 
1997.

Fr O.C. Lim pernah men-
jadi Pengarah Pusat Penye-
lidikan Katolik (CRC) dan 
Editor Berita Asia Katolik 
(CANews), dari tahun 1993 
hingga 2009. 

Sepanjang tempoh pelay-
anannya, Fr O.C bukan sahaja 

memperkembangkan pusat 
penyelidikan tetapi juga akh-
bar CANews, akhbar bula-
nan yang membawa banyak 
refleksi dan pemikiran. Di 
bawah pentadbirannya, CRC 
menumpukan kepada kes-
edaran kritikal di kalangan 
umat Kristian akan peranan 
mereka dalam sosio-politik, 
ekonomi dan konteks keaga-
maan.

Pada tahun 1992, beliau 
dilantik sebagai Direktur Ro-
hani untuk Persatuan Peguam 
Katolik Kuala Lumpur yang 
pertama, peranan yang dis-
andangnya selama hampir 18 
tahun. 

Beliau juga dikenali seba-
gai seorang peguam bersuara 
lantang, Fr O.C. Lim memberi 
keberanian kepada mereka 
yang berjuang untuk tujuan 
yang adil, selalu menasihati 
mereka untuk “berdiri dan 
bersuara”.

Conversation Hour versi Kerasulan BM Kuala Lumpur, 
kongsi keindahan doa Bapa Kami 

KUALA LUMPUR: Conversation Hour, 
sebuah siaran langsung Internet yang 
memaparkan beberapa orang paderi, reli-
gius dan umat awam bercerita tentang doa 
Bapa Kami telah dimulakan oleh  kumpu-
lan Catholic Business Network Malaysia 
atau Rangkaian Usahawan Katolik Malay-
sia sejak April lalu. 

Enam minggu kemudian, memikirkan 
keperluan rohani umat berbahasa Malay-
sia sekitar Keuskupan Agung Kuala Lum-
pur, Conversation Hour diadakan dalam 
bahasa Malaysia pada 7 Jun lalu melalui 
laman web sosial Facebook.

Ia merupakan sebuah segmen santai un-
tuk saling meneguhkan iman, mengongsi-
kan buah fikiran  khususnya tentang doa 
yang diajarkan oleh Yesus sendiri iaitu doa 
Bapa Kami.

Untuk siri pertama, para terdiri daripada 
Father Albeto Sj, Sr Angelina Limban dari 
Kiulu Sabah, Sdri Leah Basilika dan Sdra 
Spencer yang berasal dari Sibu tetapi kini 
melayani di Gereja Our Lady of Guada-
lupe, Puchong.

Dalam perkongsian mereka tentang 
bila mulanya mereka mengenal doa Bapa 
Kami, Fr Albeto menceritakan bahawa 
orang yang mengajarnya tentang doa Bapa 
Kami ialah seorang yang bukan Katolik, 
ketika beliau berusia sekitar lapan tahun. 
Sr Angelina pula mengatakan beliau men-
genal doa Bapa Kami ketika belajar kelas 

Komuni pertama, begitu juga dengan Sdr 
Spencer, namun Spencer menambah, pada 
ketika itu, dia tidak memahami doa Bapa 
Kami, sekadar menghafal agar dapat men-
erima Sakramen Ekaristi. Leah pula dibe-
sarkan dalam keluarga Katolik yang taat 
berdoa Rosari. Dari situ dia mula menge-
nal doa Bapa Kami, namun semasa kecil, 

dia sekadar melafazkan doa Bapa Kami 
dan akhirnya mula menghayati doa itu ke-
tika meningkat remaja. 

Dalam salah satu perkongsian tentang 
impak doa Bapa Kami, Sr Angelina terin-
gat semasa beliau berusia 15 tahun, ibu-
nya berada di hospital selama tiga bulan. 
Dalam tempoh itu, dia tidak dapat melawat 
kerana jarak hospital yang jauh. Namun 
Sr Angelina sentiasa berdoa Bapa Kami, 
berkali-kali dalam sehari kerana doa itu 
mempersatukan dirinya, ibu dan Tuhan. 
“Meskipun ibu saya sakit dan terlantar dan 
tiga bulan tidak dapat bertemu dengannya, 
tetapi melalui doa Bapa Kami, saya men-
doakan kesembuhan, menyentuh dia dan 
mendakap ibu saya,” kata Sr Angelina. 

Menurut Sr Angelina, doa Bapa Kami 
adalah untuk semua orang, ia mengguna-
kan frasa “Bapa Kami” bukan “Bapa Aku” 
dan ini menyatakan bahawa kita ada satu 
Tuhan. Tuhan yang kita doakan dalam 
doa Bapa Kami merupakan seorang Bapa 
yang sangat penyayang dan menyertai kita 
sepanjang segala masa. 




