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Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara, tidak perlu 
dituliskan kepadamu, kerana kamu sendiri tahu benar-benar, ba-
hawa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila 
mereka mengatakan: Semuanya damai dan aman maka tiba-ti-
ba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan 
yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan 
luput.                                                                       1 Tesalonika 5: 1-3

Bersedia menyambut Tuhan 
dengan perbuatan baik yang 
diilhami oleh kasih Kristus
VATIKAN: Perbuatan baik 

setiap hari, yang diilhami oleh 
kasih Kristus, memungkinkan 

kita menunggu dengan tenang pesta 
kehidupan setelah kematian, kata Sri 
Paus Fransiskus semasa memimpin doa 
Angelus di Dataran Sto Petrus pada 8 
Nov lalu yang juga dapat ditonton mel-
alui pelbagai platform media. 

Sangti Papa merenungkan bacaan Injil hari 
itu (Mat 25:1-13), perumpamaan tentang sepu-
luh gadis. Uskup Roma itu menjelaskan baha-
wa pada zaman Yesus, perkahwinan dirayakan 
pada malam hari, oleh sebab itu ia  diterangi 
dengan obor. 

Dalam perumpamaan ini, beberapa pengir-
ing pengantin, yang “bodoh” lupa membawa 
minyak ekstra untuk pelita mereka, sedangkan 
yang “bijaksana” melakukannya. Ketika pen-
giring pengantin yang bodoh sedar bahawa 
mereka tidak mempunyai minyak yang cukup 
untuk pelita mereka, mereka pergi dan membe-
li lebih banyak, tetapi mereka terlambat pulang 
dan ditolak dari pesta perkahwinan itu.

Perumpamaan ini, jelas Sri Paus, “Yesus 
ingin memberitahukan kepada kita bahawa 
bersiap untuk kedatangan-Nya.” Bukan hanya 
kedatangan yang terakhir, tetapi api komitmen 
harian kita untuk perjumpaan itu, “dan ini bu-
kan sekadar untuk pelita iman ; kita juga perlu 
minyak amal kasih dan pekerjaan-pekerjaan 
yang baik.”

Iman yang benar-benar mempersatukan kita 
dengan Yesus, adalah, “iman yang bekerja 

dengan cinta.” Inilah yang dilambangkan oleh 
gadis-gadis bijaksana,“minyak simpanan yang 
mereka bawa bersama pelita mereka, menun-
jukkan perbuatan baik yang dilakukan dalam 
kerjasama dengan kasih karunia.”

Jika kita ingin bersiap untuk perjumpaan 
terakhir dengan Tuhan, sekarang kita harus

bekerja sama dengan-Nya dan melakukan 
perbuatan-perbuatan baik yang diilhami oleh 
kasih-Nya, kata Paus.

Sayangnya, menurut Bapa Suci, “kita lupa 
tujuan hidup kita,” yang merupakan “janji pasti 

untuk bertemu dengan Tuhan,” dan kerana itu 
kita kehilangan rasa pengharapan. 

Sikap ini, kata Sri Paus, menghalangi pan-
dangan apa pun tentang akhirat. “Orang laku-
kan segalanya seolah-olah mereka tidak pernah 
akan pergi ke kehidupan lain.”

Disebabkan inilah orang hanya peduli ten-
tang memiliki, pergi berkeliling, membangun 
diri sendiri …,” dan “jika kita membiarkan diri 
dibimbing atau hanyut dengan apa yang keli-
hatan paling menarik bagi kita, oleh pencarian 
demi kepentingan sendiri, hidup kita menjadi 

statik; tidak berbuah sehingga kita lupa meng-
himpunkan  bekalan minyak untuk pelita kita, 
dan lampu akan padam sebelum Tuhan da-
tang.”

Di sisi lain, tegas Sri Paus, jika kita waspada 
dan sesuai dengan rahmat Tuhan dengan

berbuat baik, “Tuhan dapat datang bahkan 
pada masa kita tidur,” seperti para pengiring 
pengantin, dan ini tidak akan membuat kita 
khuatir kerana kita mempunyai bekalan  min-
yak yang terkumpul melalui pekerjaan-peker-
jaan baik sehari-hari. — media Vatikan 

VATIKAN: Caritas Antarabangsa telah men-
ganjurkan sesi webinar pada 12 Nov lalu ber-
tajuk 'Fratelli Tutti': Ertinya bagi karya-karya 
Caritas'. 

Webinar tersebut meneliti beberapa teks 
Bapa Suci Fransiskus dalam konteks caritas 
atau kasih. 

Matlamat webinar itu ialah bagi meneroka 
bagaimana ensiklik Sri Paus Fransiskus men-
jadi realiti sejati bagi komuniti-komuniti di se-
luruh dunia. 

Kardinal Luis Antonio Tagle, Presiden Cari-
tas Internationalis, memulakan intervensinya 
dengan menggalakkan para peserta webinar 

untuk membaca ensiklik itu dari bab pertama 
hingga akhir. 

Ini adalah kerana , "Sri Paus Fransiskus 
membawa beberapa ideanya yang terdahulu 
sebagai jawaban kepada situasi masa kini 
dalam dunia yang tertutup ini. 

Dalam Fratelli Tutti, setiap tulisannya be-
rakar dari tradisi alkitabiah  Gereja yang kaya 
dengan tradisi sejarah serta ajaran-ajarannya 
— dogmatik, moral dan ajaran sosial Gereja. 

Kardinal Tagle juga merenungkan akan 
tanda-tanda membimbangkan kurangnya kasih 
seperti yang dicatat dalam Fratelli Tutti, dunia 
akan menderita. 

Tanda-tanda itu sudah semakin jelas apabila 
melihat semakin ramai orang yang suka me-
mencilkan diri, menutup pintu hati dan tidak 
peduli akan orang lain. Ini menyebabkan orang 
yang miskin dan terpinggir semakin menderita. 

Orang-orang miskin ini selalunya paling 
cepat dilupakan, diabai, dibuang. Ini tidak se-
harusnya terjadi. Kita harus berasa tidak selesa 
melihat keadaan ini, kita harus berasa 'tergang-
gu' dengan perbuatan dunia yang 'menutup 
pintu' . 

Kita harus berasa bimbang dengan kesan-
kesan dunia yang tertutup. Jika ini berterusan ia 
akan membawa padah kepada manusia, masa 

hadapan dan alam ciptaan. 
Kardinal Tagle kemudiannya menumpukan  

poin yang sangat penting dalam ensiklik itu  
iaitu kasih sejagat atau kasih universal. 

Menurut Tagle, Sri Paus menerangkan amal 
kasih adalah kasih kerana beginilah Tuhan 
mengasihi. Tuhan mengasihi semua orang. 

Dia mengasihi mereka yang dipinggirkan 
oleh masyarakat. Dia mengasihi mereka yang 
tidak diterima. Dari sini, kita menemui pe-
rumpamaan orang Samaria yang baik hati, 
yang memperlihatkan kasih sejagatnya ke-
pada orang yang tidak dikenali," ujar Kardinal 
Tagle. — media Vatikan 

Refleksi Kardinal Tagle tentang Fratelli Tutti dalam 
webinar Caritas 

Para penziarah berdoa Angelus bersama Sri Paus Fransiskus di Dataran Sto Petrus pada 8 Nov 2020. Sri Paus menyeru umat agar 
menunggu kedatangan Yesus dengan perbuatan baik yang diilhami oleh kasih Kristus. Gambar: CNS. 
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Aturan graviti dan 
Roh Kudus

Tuhan selalu dikaitkan secara 
erotis dan dunia sangat asyik, 

oleh karena itu mereka saling ter-
tarik antara satu sama lain, saling 
melayani dan setia. 

Ahli falsafah Yahudi, Martin 
Buber menyatakan kenyataan itu, 
dan sementara ia kelihatan benar-
benar berkait rapat dengan 
mukadimah autobiografi St. 
Augustine ("Anda telah menjadi-
kan diri kami untuk diri-Mu, 
Tuhan dan hati kami gelisah 
sehingga mereka kembali kepa-
da-Mu) ia mengisyaratkan ses-
uatu yang lebih. 

St. Augustine berbicara tentang 
rasa sakit yang tidak dapat 
dipuaskan di dalam hati manusia 
yang membuat kita gelisah dan 
selama-lamanya menyedari baha-
wa semua yang kita alami tidak 
mencukupi kerana yang terbatas 
tanpa henti menyakitkan bagi 
yang tidak terbatas, dan yang tak 
terhingga memikat yang tidak 
terbatas. 

Tetapi St. Augustine berbicara 
tentang hati manusia, tentang 
kegelisahan dan tarikan ke arah 
Tuhan yang dirasakan di sana

Martin Buber juga membicara-
kannya, tetapi dia juga berbicara 
tentang kegelisahan, tarikan ke 
arah Tuhan yang tidak dapat dis-
embuhkan, yang ada di dalam 
semua alam, di dalam alam 
semesta itu sendiri. Bukan hanya 
orang yang sangat asyik, tetapi 
seluruh dunia, alam, alam semes-
ta itu sendiri.

Apa yang diperkatakan di sini? 

Pada dasarnya, Buber men-
gatakan bahawa apa yang dira-
sakan di dalam hati manusia juga 
ada di dalam setiap elemen dalam 
alam itu sendiri, dalam atom, 
molekul, batu, tumbuhan, serang-
ga, dan haiwan. Terdapat rasa 
sakit yang sama untuk Tuhan di 
dalam semua yang ada, dari plan-
et mati, ke lubang hitam, ke 
pohon kayu merah, ke anjing 
peliharaan dan kucing kita, hing-
ga ke hati orang suci. Tidak ada 
perbezaan antara rohani dan jas-
mani. Tuhan yang menjadikan 
keduanya menarik antara satu 
sama lain dengan cara yang sama.

Pierre Teilhard de Chardin, 
yang merupakan saintis dan mis-
tik, percaya bahawa interaksi 
antara tenaga yang mengalir dari 
Tuhan yang bermuatan erotis dan 
yang kembali dari dunia yang 
penuh asmara, adalah tenaga 
yang menopang struktur alam 
semesta, fizikal dan spiritual . 

Bagi Teilhard, aturan graviti, 
aktiviti atom, fotosintesis, eko-
sistem, medan elektromagnetik, 
naluri haiwan, seksualiti, persa-
habatan manusia, kreativiti, dan 
altruisme, semuanya menggunak-
an dan mewujudkan satu dan 
tenaga yang sama, satu tenaga 
yang selamanya menarik semua 
perkara ke arah satu sama lain. 

Sekiranya i tu benar,  dan 
memang demikian, akhirnya 
hukum graviti dan Roh Kudus 
adalah sebahagian dari satu dan 
satu tenaga yang sama, satu dan 
hukum yang sama, satu-satu 

interaksi eros dan tindak balas 
yang sama.

Pada sekilas pandang, secara 
teologis mungkin agak tidak orto-
doks untuk meletakkan manusia 
dan sifat fizikal pada bidang yang 
sama. Mungkin juga, ada yang 
menganggapnya menyinggung 
perasaan untuk membicarakan 
Tuhan sebagai "dikenakan ero-
tik". Oleh itu, izinkan saya men-
erangkan tentang ‘masalah’ terse-
but.

Dari segi Tuhan yang berkaitan 
dengan sifat fizikal, teologi 
Kristiani ortodoks dan kitab suci 
k i t a  m e n e g a s k a n  b a h a w a 
kedatangan Tuhan kepada kita 
dalam Kristus dalam penjelmaan 
adalah peristiwa yang tidak 
hanya untuk manusia, tetapi juga 
untuk penciptaan fizikal itu send-
iri. 

Ketika Yesus mengatakan 
bahawa dia datang untuk meny-

elamatkan dunia, dia sebenarnya 
bercakap tentang dunia dan 
bukan hanya orang-orang di 
dunia.

Penciptaan fizikal, tidak kurang 
dari manusia, adalah anak Tuhan 
dan Tuhan bermaksud untuk 
menebus semua anaknya. 

Teologi Kristian tidak pernah 
mengajarkan bahawa dunia akan 
hancur pada akhir zaman, melain-
kan (seperti yang dikatakan oleh 
Sto Paulus) penciptaan fizikal 
akan berubah dan memasuki 
kebebasan yang mulia bagi anak-
anak Tuhan.

Bagaimana dunia fizikal akan 
masuk ke syurga? 

Kita tidak tahu; walaupun kita 
tidak dapat konsep bagaimana 
kita akan pergi ke sana. Tetapi 
kita tahu bawhawa ini: Kristus 
yang mengambil daging dalam 
penjelmaan adalah juga Kristus 
Kosmik, iaitu Kristus yang 
melaluinya segala sesuatu dibuat 
dan yang mengikat semua ciptaan 
bersama. 

Oleh itu, para teolog berbicara 
tentang "penjelmaan mendalam", 
iaitu, peristiwa Kristus sebagai 
lebih mendalam daripada sekadar 
menyelamatkan manusia, sebagai 
menyelamatkan ciptaan fizikal itu 
sendiri.

Saya juga dapat menghargai 
bahawa akan ada ketidaknyaman-
an dalam saya berbicara tentang 
Tuhan sebagai "erotik", meman-
dangkan pada hari ini kita secara 
amnya mengenal pasti perkataan 
itu dengan seks. 

Tetapi itu bukan makna per-
kataan. Bagi ahli falsafah Yunani, 
dari mana kita mengambil per-
kataan ini, eros dikenali dengan 
cinta, dan dengan cinta dalam 
semua aspeknya.

Eros bermaksud tarikan seksual 
dan obsesi emosi, tetapi itu juga 
bermaksud persahabatan, suka 
bermain, kreativiti, akal sihat, 
dan altruisme. 

Eros, yang difahami dengan 
betul, merangkumi semua elemen 
tersebut, jadi walaupun kita men-
genal pasti eros dengan seksuali-
ti, tetap tidak perlu ada ketida-
knyamanan dalam menerapkan-
nya kepada Tuhan.

Kita diciptakan menurut gam-
bar dan rupa Tuhan, dan dengan 
itu seksualiti kita menggambar-
kan sesuatu di dalam sifat Tuhan. 
Tuhan yang cukup generatif 
untuk menghasilkan berbilion 
galaksi dan terus-menerus men-
cipta berbilion orang, jelas bersi-
fat seksual dan subur dengan cara 
di luar konsepsi kita. 

Lebih-lebih lagi, rasa sakit 
yang tidak henti-hentinya di 
dalam setiap elemen dan orang di 
alam semesta untuk bersatu den-
gan sesuatu yang melampaui 
dirinya mempunyai satu dan satu 
perkara yang sama dalam fikiran, 
penyempurnaan cinta dengan 
Tuhan yang adalah Cinta.

Jadi, pada hakikatnya, hukum 
graviti dan pemberian Roh Kudus 
mempunyai tujuan yang sama. — 
Hakcipta Terpelihara @ Fr Ron 
Rolheiser 1999-2020 

Injil Matius hari ini memuat 
ajaran-Nya tentang ni la i 

bakat-bakat atau talenta, yang 
diberikan Tuhan kepada setiap 
orang. Perumpamaan tentang 
talenta itu (Mat 25;14-30) sebel-
umnya didahului dengan perum-
pamaan tentang 10 gadis yang 
bijaksana dan bodoh (Mat 25:1-
13). Dan sesudahnya perump-
amaan tentang penghakiman ter-
akhir (Mat 25:31-46).

Ketiga-tiga perumpamaan itu 
semuanya memberi keterangan 
tentang hal-hal mutlak penting 
yang harus diperhatikan tentang 
K e r a j a a n  T u h a n  y a n g 
diwartakan dan didirikan oleh 
Yesus Kristus.

Dengan perumpamaan tentang 
talenta dalam Injil Matius hari 
ini Yesus mahu menerangkan 
apa yang harus diperhatikan dan 
dilaksanakan dalam Kerajaan 
Tuhan, yang diwartakan dan 
didirikan-Nya.

Setiap orang diberi Tuhan 
bakat, talenta, karisma. Dengan 
pemberian Tuhan itu kita mas-
ing-masing dapat saling mem-
beri dan menerima. Yesus berha-

dapan dengan ramai orang 
Yahudi, yang memandang Tuhan 
sebagai seorang hakim yang 
kejam, yang akan menilai dan 
mengadili manusia menurut 
ukuran ketaatannya dalam 
melaksanakan hukum.

Manusia semacam itu hidup 
dalam ketakutan dan kekhuati-
ran, sehingga mengalami banyak 
kesukaran untuk bertumbuh dan 
berkembang menjadi manusia 
dewasa dan matang. Untuk 
menolong dan mengubah sikap 
hidup orang yang hidup dalam 
ketakutan itu, Yesus berceritera 
tentang talenta-talenta dan sikap 
serta cara untuk menggunakan-
nya.

Tuhan memberikan talenta 
kepada setiap orang sesuai den-
gan kemampuannya. Tetapi 
reaksi, jawaban atau penggunaan 
talenta mereka masingmasing 
tidak sama. 

Kedua-dua orang hamba yang 
menerima banyak talenta tahu 
menggunakannya dan menggan-
dakan apa yang diberikan kepa-
da mereka. Oleh itu, mereka 
diberi kepercayaan lebih besar.

Tetapi hamba yang ketiga 
tidak menggunakannya, malahan 
hanya menyembunyikannya ker-
ana takut akan kehilangan talen-
tanya itu. Hamba ini meman-
dang Tuhan sebagai seorang 
hakim yang tidak bertimbang 
rasa dan kejam. Oleh kerana itu, 
hamba yang ketiga tersebut ber-
asa takut.

Orang yang mempunyai pan-
dangan bahawa Tuhan sangat 
tegas dan kejam, akan hidup dan 
berbuat hanya dengan tujuan 
agar jangan sampai dihukum 
Tuhan. Orang seperti itu sebena-
rnya bukan orang yang percaya 
kepada Tuhan yang maha adil 
dan mahakasih.

Tanggapan yang disampaikan 
oleh si pemilik wang kepada 
hamba ketiga merupakan suatu 
teguran yang keras. Beliau ber-
kata: “Seharusnya wangku itu 
kuberikan kepada orang yang 
menjalankan wang, supaya 
sekembaliku aku menerimanya 
serta dengan bunganya” (Mat 
25:27). Dengan bahasa kita sek-
arang kata-kata Yesus itu dapat 
diterjemahkan sebagai berikut: 

“Seharusnya wangku itu kau 
bawa ke sebuah Bank, maka aku 
akan mendapat bunganya, baik 
sedikit mahupun banyak”. – 
Ternyata pandangan hamba keti-
ga itu, iaitu bahawa Tuhan 
adalah keras atau kejam, adalah 
salah!

Kalau Tuhan adalah keras atau 
kejam, maka Dia akan menyim-
pan wang titipannya itu di 
sebuah bank. 

Maka hukuman yang diberi-
kan Tuhan kepada hambanya itu 
bukan kerana Tuhan adalah 
keras atau kejam, melainkan 
kerana kesalahan hamba itu 
sendiri, kerana dia memiliki 
pandangan tentang Tuhan yang 
keliru! Pandangan yang keliru 
tentang Tuhan, itulah yang 

membuat manusia menderita 
dan sengsara! Tuhan yang 
sebenarnya baik dan penuh kasih 
dianggap keras dan kejam.

Talenta atau “wang” yang 
dimaksudkan dalam perump-
amaan Injil Matius hari ini 
adalah “kekayaan” yang ada di 
dalam Kerajaan Tuhan, iaitu 
kasih, pelayanan, pengabdian, 
berbahagi diri, kebersamaan.

Sebaliknya setiap orang yang 
tidak hanya memikirkan dirinya 
sendiri, dan memberikan milik 
diri peribadinya sendiri kepada 
sesama, akan bertumbuh dan 
berkembang, bahkan menerima 
kembali apa yang diberikannya, 
malahan lebih banyak dari apa 
yang diberikannya kepada orang 
lain.— Iman Katolik 

HARI MINGGU BIASA KE-33
TAHUN C

kebijaksanaan 31, 10-13. 19-20. 30-31;
1 Tes 5, 1-6.

injil maTius 25, 14-30 (aTau 14-15. 19-20)

Menggunakan talenta untuk memuliakan Tuhan
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Misa Krisma di Katedral St Joseph, 
Kuching 

Belum dikurniai anak

KUCHING: Misa Krima yang secara 
tradisinya dirayakan di seluruh Keusku-
pan pada hari Khamis Putih, terpaksa 
ditangguhkan pada tahun ini akibat 
pandemik coronavirus. Di Keuskupan 
Agung Kuching, buat pertama kalinya, 
ia dirayakan bersama para klerus, tanpa 
kehadiran fizikal umat pada 29 Oktober 
2020. Misa itu disiarkan secara lang-
sung dari Katedral St Joseph. 

Krisma atau 'khrsma' dari bahasa Yu-
nani bermakna 'pengurapan'. Semasa 
Misa Krisma ini, uskup memberkati 
tiga minyak–minyak Katekumenat 
(oleum catechumenorum atau oleum 
sanctorum), minyak Pengurapan orang 
sakit (oleum infirmorum) dan minyak 
Krisma (sacrum chrisma) – yang akan 
digunakan dalam pelayanan  sakramen 
di seluruh keuskupan selama setahun.

Semasa Misa Krisma ini juga, para 
paderi memperbaharui lafaz janji mere-
ka semasa mereka ditahbis. Semua 

Paderi akan hadir untuk memperbaha-
rui komitmen mereka bersama Bapa 
Uskup. 

Namun disebabkan oleh PKPB, han-
ya beberapa orang paderi sahaja yang 
dapat menghadirinya. Hadirin yang 
datang juga tidak melebihi 20 orang, 
mereka mewakil umat awam, religius, 
paderi dan uskup. 

Uskup Agung Simon Poh memohon 
maaf kepada para Katekumen yang 
dijadualkan untuk dibaptis namun 
terpaksa ditangguhkan lagi kerana 
bandaraya Kuching telah diisytiharkan 
sebagai zon merah. Prelatus itu men-
yakinkan para calon baptis bahawa 
ritus Inisiasi itu akan disempurnakan 
sebaik sahaja keadaan pulih.

Bapa Uskup Agung juga menjelas-
kan kepentingan tiga Minyak Suci yang 
diberkati dalam Misa tersebut. Katanya 
melalui minyak-minyak suci itu men-
gurapi kita ketika dibaptis, diteguhkan 

dalam Sakramen Penguatan dan dimin-
yaki ketika sakit yang menandakan kita 
mempunyai misi imam, nabi dan raja. 

 Dalam menghadapi gelombang keti-
ga Covid-19, Uskup Agung Poh me-
nyeru umat dan paderi agar yakin serta 
percaya bahawa Tuhan, yang telah me-
manggil dan mengurapi kita mempu-
nyai misi untuk kita dan berjalan ber-
sama kita hingga akhir waktu. 

Mari kita menjadi saksi Yesus dan 
menyebarkan ajaran Injil-Nya dengan 
berani serta beriman yang dikuatkan 
oleh Roh Kudus.

Uskup Agung Poh mengucapkan ter-
ima kasih kepada semua umat di atas 
doa mereka kepada para klerus. "Roh 
Tuhan telah diberikan kepada kita; Dia 
telah mengurapi kita dan mengutus kita 
untuk melakukan misi-Nya. Yakin-
lah dan percayalah kepada Dia," kata 
Uskup Agung Poh pada akhir Misa. — 
Sumber Today's Catholic 

Soalan: Saya telah mendirikan rumahtangga sela-
ma 12 tahun, tetapi belum dikurniai anak. Suami 
saya penganut Seventh Day Advent (SDA) dan saya 
Katolik. Kami telah mencuba pelbagai cara dan 
menjalani rawatan di hospital, berdoa di shrine 
sehingga kami malas untuk berusaha lagi. Suami 
mencadangkan agar kami mengambil anak angkat 
tetapi hati saya belum terbuka dan masih berharap 
agar Tuhan  memberi keturunan kepada kami. 
Bagaimana pandangan Father? — Anita 

Jawaban: Saya bangga dengan kehidupan anda ber-
dua yang dipandu oleh kesetiaan dan cinta kasih di 
tengah-tengah cabaran dan tanpa kehadiran anak. 
Pertanyaan Puan membuat saya yakin bahawa cinta 
kasih di antara Puan dan suami memang murni dan 
mempunyai dasar kebaikan. 

Mempunyai anak memang berkat Tuhan. 
Mempunyai anak adalah karunia bebas yang beker-
jasama dengan kehendak bebas manusia seiring den-
gan perjalanan perkahwinannya. Manusia tidak 
sepenuhnya berkuasa atas anak-anak yang dia-
nugerahkan Tuhan.

Saya belum mengetahui berapa usia Puan seka-
rang. Apakah Puan sudah memasuki usia lewat 
hamil dan melahirkan (40 tahun ke atas) atau adakah 
Puan  masih berada di usia produktif untuk hamil? 

Jika sudah di atas 40 tahun, maka Puan perlu 
membuka diri untuk memiliki anak melalui beberapa 
cara; mungkin mengambil anak angkat atau meminta 
nasihat dengan doktor tentang rawatan kesuburan.  

Pengambilan anak angkat di Malaysia kelihatan 

remeh tetapi ia tidaklah serumit mana. Dua jenis pen-
gambilan anak angkat di Malaysia ialah sama ada 
melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat atau pusat-
pusat perlindungan kanak-kanak dari organisasi 
Gereja atau terus daripada ibu bapa kandung yang 
mahu menyerahkan anak mereka dibesarkan oleh 
orang lain. Kedua-duanya memerlukan proses 
undang-undang demi kebaikan ibu bapa angkat dan 
anak yang bakal diambil itu juga.

Pengambilan anak angkat tidak dilarang Gereja 
kerana adalah baik untuk menyejahterakan dan 
merawat anak-anak yang terlantar atau yang diabai-
kan orangtuanya. 

Bagi saya, Puan dan suami perlu berkomunikasi 
dengan baik akan keputusan ini. Cuba catat dan anal-
isis pertimbangan-pertimbangan kalian berd-
ua. Pengambilan anak angkat yang terbaik adalah 
kalau kedua-dua pihak merasa terlibat aktif; bukan 
salah satunya, supaya tanggung jawab diambil berd-
ua, termasuk kesan dan akibat memiliki anak angkat 
yang boleh mengubah rutin anda berdua secara tiba-
tiba.

Jangan terburu-buru mengambil anak angkat kera-
na pengambilan anak angkat menyangkut seluruh 
hidup keluarga selanjutnya, melibatkan ramai orang, 
mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga 
(anda, suami, dan anak angkat). Oleh itu, perlu diper-
timbangkan dan diperhalusi jika memilih untuk men-
gambil anak angkat. Persiapan jangka panjang dan 
pendek harus dilakukan, khususnya persiapan jangka 
panjang.

Hal kedua yang sama pentingnya adalah: jika Puan 

masih berasa berat hati mengambil anak angkat, 
anda perlu mengutarakan hal ini kepada suami. 

Memiliki anak bukan satu-satunya kebahagiaan 
yang harus diambil, meskipun memiliki anak sendiri 
adalah sukacita. Kebahagiaan anda berdualah yang 
utama. Harus dipastikan bahawa hubungan anda seb-
agai suami isteri tidak terganggu.

Bersikap realiti boleh membuat anda dan suami 
mengalami hubungan yang lebih baik. Cubalah men-
dengar suara suami, mengapa dia ingin mengambil 
anak angkat. Mendengar dengan hati akan lebih 
menghasilkan pengertian terhadap pasangan Puan. 
Jikalau Puan berkeras untuk mempunyai anak sendi-
ri, pastikan  juga anda mengatakan hal ini dengan 
jelas kepada  suami, kerana anda akan mengusa-
hakannya bersama.

Kalau sudah diputuskan, untuk mengambil anak 
angkat, maka Puan harus sungguh-sungguh membe-
sarkan dan mengasihi anak angkat seperti anak Puan 
sendiri, kembangkanlah rasa keibuan itu melalui 
anak yang akan diambil. 

Jika kelak Puan mengambil anak angkat, dan jika 
anak angkat itu dibesarkan dengan penuh kasih say-
ang, kelak Puan boleh berharap kebaikan juga. Anak 
yang Puan ambil pernah mengalami masa  pembuan-
gan, jangan sampai pengalaman ini terulang bersama 
Puan. Ada seni dalam setiap cerita kehidupan. Anda 
tinggal memilihnya. 

Berdoalah kepada Tuhan agar Dia memberikan 
tuntunan dan pendampingan. Tuhan memberkati! — 
Fr Alexander Edwin Santoso MSF, hidupkatolik.
com

KARAMUNSING: Syabas kepada 
Komiti Pembangunan Insan Paroki 
Katedral Sacred Heart telah me-
nyumbang makanan panas selama 
tiga hari buat para barisan hadapan 
bermula 2 Nov hingga 4 Nov lalu. 
Mereka telah menyumbang seban-
yak 1,200 bungkusan makanan. 

Komiti Paroki itu mendapat tahu 
ada khidmat katering di kawasan 
berdekatan yang menyediakan ma-
kanan untuk barisan hadapan lalu 
memutuskan untuk menyumbang 

pek makanan bagi para kakitangan 
tersebut sebagai tanda sokongan, 
doa dan penghargaan bagi mereka.

Melalui upaya paderi paroki Kat-
edral Sacred Heart, Father Paul Lo, 
komiti tersebut menghubungi pusat 
amal makanan, Rebecca Chin, se-
orang umat tempatan yang berusaha 
memberikan sesuatu kepada para 
barisan hadapan yang merisikokan 
nyawa mereka demi membantu para 
pesakit Covid-19. 

Rebecca bekerjasama dengan dua 

orang rakannya, pasangan suami 
isteri Kathie dan Shone Majimbun 
yang berniaga sebuah kedai ma-
kanan 'Shoney's. 

Mereka mula menghantar ma-
kanan percuma untuk para barisan 
hadapan yang kepenatan dan ber-
juang setiap hari merawat para pe-
sakit covid-19. 

Setiap hari, tiga orang Samaria 
yang baik hati itu menyediakan 400 
bungkusan makanan sehari untuk 
dihantar ke Hospital Queen Eliza-

beth1. Sejak beroperasi pada 20 
Oktober lalu, mereka telah menye-
diakan 6,400 bungkusan makanan. 

Pembantu paderi, Fr Saimon Wil-
ian telah menyerahkan cek bernilai 

RM6,000 sebagai sumbangan ke-
pada pemilik Shoney's, Shone dan 
Kathie di Rektori Sacred Heart pada 
2 Nov yang disaksikan oleh Sr Anita 
James FSIC. — CS 

KPI Katedral Sacred Heart sumbang makanan percuma 
tiga hari untuk barisan hadapan 
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Sahabat kecil Yesus
Tahukah adik-adik nama peralatan Liturgi di bawah? Kerana  kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak 

siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang 
kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti

 orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga  dan sedar  
(1 Tesalonika 5: 5-6) 

PIALA ASPERGILLUM DAN ASPERSORIUM
HOSTIA    TABERNAKEL 

Mari Mewarna 

Dapatkah adik-adik mencari LAPAN perbezaan pada gambar Yesus yang telah 
menyembuhkan anak Yairus, di bawah? 

Hello adik-adik,

Semasa auntie kecil dahulu, 
auntie masih ada seorang ra-
kan yang sangat periang dan 
mempunyai suara yang merdu. 
Dia selalu menghiburkan 

kami dengan lagu-lagu rohan-
inya. Auntie masih ingat lagu 
rohani yang selalu dinyanyi-
kannya ialah "Tuhan Sumber 
Gembira Ku". 
Tetapi sahabat auntie ini 

cuma dapat bersama dengan 
auntie dan rakan sekelas pada 
masa itu selama setahun sa-
haja. Pada tahun berikutnya, 
dia telah meninggal dunia ker-
ana penyakit barah. 
Kini auntie sedar baha-

wa mendiang menggunakan 
bakatnya yang pandai men-
yanyi itu untuk menyebarkan 
kasih Tuhan. Ketika dia men-
yanyikan lagu rohani, kami se-
lalu rasa terhibur, didorong 
untuk berdoa dan merayakan 
Ekaristi. 
Adik-adik, apakah bakat 

adik-adik? Menyanyi, menari, 
bermain muzik, memasak...
ayuh gunakannya untuk menu-
larkan kasih Tuhan! 

Auntie Melly 
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SANDAKAN: Pada 24 Oktober 2020 yang 
lalu, Catholic Student Family (CSF) UMS 
Sandakan telah mengadakan program 
'Welcoming Junior Gathering' yang dipetik 
dari Injil Lukas 7:14 “Young man, I say to 
you arise!”. 

Program atas talian ini bertujuan untuk 
mengalu-alukan kedatangan pelajar Kato-
lik yang baharu sahaja masuk ke Univer-
siti Malaysia Sabah, cawangan Sandakan,  
untuk meneruskan pengajian mereka di 
peringkat ijazah. 

Seramai 29 orang pelajar telah mengi-
kuti program dengan menggunakan ap-
likasi Google Meet termasuk beberapa 
jemputan khas iaitu dari DYA (Diocese 
Youth Apostolate) iaitu Sr.Rusiah Garuk 
FSIC, Fettwinda Sipaan, Herry Kamuntah 
dan Corey Felino Henry. 

Christopher Aban selaku wakil PYA 
(Parish Youth Apostolate) Sandakan dan 
Janarius Majin,  wakil dari Gereja St. 
Petrus, Sungai Manila  serta alumni UMS 
juga turut serta dalam program ini. 

Seramai lima orang pelajar baru yang 
mengikuti pertemuan ini dan selebihnya 
merupakan pelajar yang masih menuntut 
di kampus. 

Program dimulakan pada jam 8.00 
malam dengan doa pembukaan yang 
dipimpin oleh Bellericter di susuli ucapan 
alu-aluan dan pengenalan ahli CSF sesi 
2019/2020. 

Kemudian, Presiden CSF, Macarius 
Sading menyampaikan pengenalan dan 
sejarah penubuhan CSF UMS Sandakan.

Pelajar baharu juga mendengar uca-
pan dari jemputan khas iaitu wakil DYA, 
Sr Rusiah Garuk FSIC,  Wakil PYA, dan 
wakil Gereja St. Petrus. 

Seterusnya Voney dan Elvian mengen-

dalikan sesi 'Ice breaking' yang bertujuan 
untuk berkenalan dengan pelajar baharu 
dan para jemputan. 

Program dilanjutkan  dengan sesi 
perkongsian daripada pelajar kampus 
UMS dan alumni UMS dan seterusnya 
sesi soal jawab bagi pelajar-pelajar baharu.

Pada akhir program, Presiden CSF 

menyeru agar para pelajar baharu dapat 
menyerlahkan dan menggunakan bakat 
mereka untuk melayani Tuhan dan me-
nyebarkan Berita Baik-Nya. 

 Program WJG berakhir pada jam 
10.15 malam dengan doa penutup yang 
dipimpin oleh Ferudelin Lanus. —                             
Corey Felino Henry

Mahasiswa baharu Sandakan 
dialu-alukan secara online 

TELUPID: Jom berZOOM boleh juga 
diinterpretasikan sebagai “mari”, 
“ayuh”, “kaino” atau “let’s” dalam 
bahasa yang mudah difahami oleh 
masyarakat. 

Ungkapan ini sering kali kita deng-
ar di mana-mana sahaja pada masa 
kini misalnya  jom (ZOOM) atau 
jom GM (Google Meet) dan banyak 
lagi platform aplikasi yang lain yang 
boleh digunakan untuk bertemu, 
bersua, berkumpul walaupun atas 
talian sahaja. 

Norma baharu yang telah menjadi 
sebahagian daripada rutin seharian 
kita pada masa kini telah menjentik 
dan memberikan inspirasi kepada 
masyarakat untuk terus berhubung 
antara satu sama lain walaupun 
tidak dapat berkumpul bersama me-
mandangkan penularan pandemik 
covid-19 di negeri kita Sabah.

Kerinduan pada pelayanan? Itu 
sudah semestinya! Ramai yang men-

yatakan kerinduan mereka untuk 
hadir di rumah Tuhan untuk beriba-
dah dan melakukan pujian dan pe-
nyembahan bersama. Oleh itu, pada 
22 Oktober 2020 lalu hasil inisi-
atif Kerasulan Belia Paroki (KBP) St 
Martin Telupid untuk berdoa rosari 
atas talian telah bermula dengan 
kehadiran Father Dafrinn Diwol se-
laku pembimbing rohani Kerasulan 
Belia Keuskupan Sandakan merang-
kap pembantu paderi di St Martin 
Telupid, Sr Rusiah Garuk FSIC dari 
Pejabat Belia Keuskupan Sandakan 
dan Seminarian Andy Borine yang 
sedang menjalankan  latihan pasto-
ral di St. Martin Telupid.

Cadangan ini sudah lama diuta-
rakan namun kerana kekangan dan 
proses penyesuaian dengan norma  
baharu, sesi yang telah lama diran-
cang ini baru dapat direalisasikan 
dengan sambutan yang sungguh 
menggembirakan. 

Sekitar 20 orang umat dan be-
lia telah bersama-sama dalam sesi 
yang pertama ini. Capaian Internet 
yang kurang baik di sesetengah tem-
pat menjadi salah satu faktor ramai 
yang tidak dapat turut serta. Walau 
bagaimanapun, usaha yang pertama 
ini memberikan suntikan semangat 
kepada Tim KBP untuk meneruskan 
aktiviti ini sebagai salah satu pengi-
sian secara mingguan dan ia juga 
terbuka kepada semua umat. 

Tidak dapat berkumpul bersama 
bukanlah menjadi penghalang un-
tuk kita semua mengeratkan dan 
menjalin persahabatan dan juga 
saling menguatkan dalam iman. 

Di samping dapat berkumpul 
dan berdoa  bersama, masing-
masing dapat bertanya khabar dan 
sekurang-kurang dapat melepas-
kan rindu untuk bertemu antara 
satu dengan yang lain. — KBPT St                               
Martin Telupid

Ingin  bersua, KBPT St Martin berZoom lepas kerinduan 
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Umat Kristian jangan berhenti 
berdoa kerana doa umpama oksigen

ROMA: Ada seseorang pernah 
berkata kepada Sri Paus, “Engkau 
terlalu banyak bicara tentang doa. 
Itu tidak perlu.” Namun Sri Paus  
menjawab, “Itu perlu. Kerana jika 
kita tidak berdoa, kita tidak akan 
memiliki kekuatan untuk maju 
dalam hidup. Doa itu seperti ok-
sigen kehidupan. Doa menarik 
kehadiran Roh Kudus yang selalu 
membawa kita maju. Oleh sebab 
inilah, saya banyak berbicara ten-
tang doa.”

Dengan pendahuluan singkat 
itu Sri Paus Fransiskus memu-
lai katekesis tentang doa dengan 
fokus ketekunan dalam doa sema-
sa Audiensi Umum secara online 
dari Perpustakaan Apostolik Vati-
kan, 11 November 2020. 

Tegas Sangti Papa, Yesus telah 
memberikan contoh doa terus 
menerus, yang dilaksanakan se-
cara tekun. “Dialog terus-menerus 
dengan Bapa-Nya, dalam kehen-
ingan dan ketenangan, adalah titik 
utama seluruh misi-Nya. Injil juga 
melaporkan seruan-seruan-Nya 

kepada para murid, agar mereka 
dapat berdoa dengan tekun, tanpa 
merasa lelah,” kata Sri Paus. 

Katekismus Gereja Katolik, je-
las Sri Paus  meneliti tiga perump-
amaan, yang terkandung dalam 
Injil Lukas, yang menekankan 
sifat-sifat doa Yesus (lihat KGK, 
2613), yang pertama — menge-
nai sahabat yang tidak tahu malu 
(Bdk. Luk 11:5-13) dan meminta 

supaya berdoa dengan bersung-
guh-sungguh serta mendesak, 
“Ketuklah, maka pintu akan dibu-
kakan bagimu.”

Kedua tentang janda yang se-
lalu mendesak (Bdk Luk 18:1-8) 
yang adalah sifat  berdoa tanpa 
henti-hentinya dalam kesabaran 
beriman. 

Ketiga tentang orang Farisi dan 
pemungut cukai (Bdk. Luk 18:9-

14) yang menuntut kerendahan 
hati waktu berdoa, Tuhan, kasiha-
nilah aku orang berdosa.”

Sri Paus menegaskan, ajaran 
Injil itu jelas mengajak kita un-
tuk “selalu berdoa, bahkan ketika 
segala sesuatu tampak sia-sia, ke-
tika Tuhan seperti tuli dan bisu dan 
kita merasakan kita membuang 
waktu dengan berdoa. Sekalipun 
langit gelap, umat Kristian jan-
gan berhenti berdoa. Doa seorang 
Kristian tetap teguh dengan iman-
nya.” 

Sri Paus mengakui, ada saat-
saat kegelapan pasti berlaku 
dalam hidup, dan pada ketika itu, 
iman mungkin tampak seperti ilu-
si. Dalam doa bagi seseorang yang 
mengalami sedemikian mung-
kin berkata, “Bapa, aku berdoa 
dan tidak merasakan apa pun… 
Rasanya hati ku kering, hati ku 
gersang.” 

Namun, tegas Sri Paus , “Kita 
harus terus mengerahkan diri, ter-
us mendesak dan bertekun, pada 
ketika tidak merasakan apa-apa, 

teruskan berdoa. Ramai orang ku-
dus mengalami kegelapan iman 
dan keheningan Tuhan, ketika kita 
merasai Tuhan tidak menjawab, 
tetapi orang-orang kudus ini tetap 
bertahan.”

Dalam kegelapan-kegelapan 
iman, lanjut Sri Paus, orang yang 
berdoa sebenarnya tidak pernah 
sendirian. 

“Kenyataannya, Yesus bukan 
hanya seorang saksi dan guru doa. 
Dia lebih dari itu. Dia menyambut 
kita dalam doa-Nya agar kita da-
pat berdoa di dalam Dia dan mela-
lui Dia.

Inilah pekerjaan Roh Kudus. 
Untuk alasan ini, Injil mengajak 
kita berdoa kepada Bapa dalam 
nama Yesus,” kata Sri Paus .

Sri Paus  memetik Injil Yohanes 
14:13, “Apa pun yang kamu minta 
dalam nama-Ku, Aku akan mel-
akukannya, supaya Bapa dim-
uliakan di dalam Anak” dan KGK 
2614, “kepastian bahawa doa-doa 
kita akan dikabulkan berdasarkan 
doa Kristus.” — media Vatikan 

Uskup Sim berterima kasih kepada 
Sri Paus kerana memilih “seseorang 
dari pinggiran”
VATIKAN: Vikaris Apostolik 
Brunei berterima kasih kepada Sri 
Paus Fransiskus kerana “memilih 
seseorang dari pinggiran” untuk 
dipercayai masuk ke kalangan para 
kardinalnya. Dalam wawancara 
dengan Vatican News, Uskup Cor-
nelius Sim menggambarkan Gere-
janya sebagai “pinggiran di sebuah 
pinggiran.” Uskup itu mengatakan, 
Sri Paus memahami bahawa Ger-
eja ada di tempat-tempat kecil yang 
tidak banyak publisiti tetapi iman-
nya sangat hidup.

Seperti calon kardinal lain, 
Uskup Cornelius Sim juga tidak 
menyedari dan  tidak percaya ba-
hawa beliau termasuk di antara 
13 kardinal baharu, namun  ke-
mudian menerima kebenaran itu. 
“Bagi saya, agak mengejutkan dan 
tidak terduga,” kata Msgr Sim ke-
pada Vatican News. Penduduk asli 
Brunei yang berusia 69 tahun itu 
berbicara tentang cabaran Gereja 
Brunei,  salah satu Gereja termuda 
dan terkecil di Asia Tenggara, dan 
mungkin juga di dunia.

Ditahbiskan sebagai imam 26 
November 1989, Uskup Sim ada-
lah imam peribumi pertama. Pada 
tahun 1995, Uskup Sim diangkat 
menjadi Vikaris Jenderal keusku-
pan yang ketika itu merupakan 
Keuskupan Miri-Brunei, dan tahun 
1998 ia diangkat menjadi Prefek 
Brunei.

Santo Sri Paus  Yohanes Paulus 
II mengangkat status Brunei men-
jadi Vikariat Apostolik, 20 Oktober 
2004, dan orang kudus itu melantik 
Pastor Sim sebagai Vikaris Apos-
tolik yang pertama. Maka, beliau 

merupakan uskup tempatan per-
tama di Brunei. Sim dinobatkan se-
bagai uskup pada 21 Januari 2005.

Uskup Sim, bersama tiga orang 
paderinya, memimpin Gereja Bru-
nei. Sebahagian besar umatnya 
adalah pekerja asing, sekitar 
20,000 orang. Negara kaya minyak 
dan gas itu memiliki populasi seki-
tar 500,000 orang, lebih dari 70% 
di antaranya adalah Muslim.

Dalam konteks ini, Uskup Sim 
mengatakan cabaran Gereja Bru-
nei adalah “memberikan rumah 
bagi mereka yang jauh dari rumah” 
iaitu umat Katolik yang sebahagi-
an besar adalah pendatang. Gereja 
mengusahakan yang terbaik untuk 
menyokong mereka, terutama pada 
saat-saat sukar seperti penyakit 
atau kematian. Gereja juga mem-
bantu mereka secara kewangan 
melalui program-program seperti 
pemberian makan percuma.

Gereja secara khusus prihatin 
dengan orang muda, yang keban-
yakan idea mereka bukan datang 
melalui saluran tradisional se-
baliknya dari rakan-rakan “du-

nia mereka” media sosial. Maka 
hubungan mereka dengan pihak 
berwenang tidak seperti dulu.

Komitmen dalam peranan baru 
sebagai kardinal, kata Msgr Sim, 
memberikan sumbangan untuk 
mencipta perdamaian, kerukunan 
dan niat baik dalam kerjasama 
dengan warga negara dari pelbagai 
keyakinan dan agama. 

Bagi warga Brunei, jelas Uskup 
Sim, komitmen terhadap perdama-
ian mempunyai erti sangat khusus 
kerana nama negara mereka bererti 
“tempat tinggal perdamaian.”

Dalam hal ini, Gereja yang telah 
berada di Brunei selama 90 tahun 
lebih, kata uskup itu, telah mem-
berikan sumbangan kepada negara 
khususnya melalui  sekolah-se-
kolahnya.

Sekitar 60 hingga 70 peratus 
pelajar di tiga buah sekolah Katolik 
di negara itu adalah Muslim.

Berbicara tentang memperkaya 
iman berdasarkan rasa komuniti, 
Uskup Sim menghuraikan bebera-
pa keutamaan Gereja di Brunei, 
seperti tentang Alkitab dan iman, 
perhatian pastoral untuk kaum 
muda dan keluarga, panggilan ima-
mat dan religius, evangelisasi dan 
kesejahteraan sosial.

Gereja, jelas uskup, bukan hanya 
liturgi, yang sangat penting, tetapi 
juga perlu membangun persa-
habatan, pertama dalam komuniti , 
dimulakan dalam keluarga dan ke-
luar ke masyarakat, seperti tempat 
kerja dan belajar. Pada ketika ini,  
Gereja Brunei berada dalam tahun 
terakhir fokus keluarga sepanjang 
tiga tahun. — Media Vatikan 

TAHKTA SUCI: Vatikan mem-
inta umat Kristian dan Hindu di 
seluruh dunia untuk membangun 
“budaya positif dan harapan dalam 
masyarakat kita” di tengah pande-
mik virus corona yang melanda 
dunia.

Dewan Kepausan untuk Dialog 
Antara Agama membuat seruan 
tersebut menjelang perayaan Di-
wali, Pesta Cahaya, di India, yang 
bermula pada 14 November. Pesta 
ini biasanya berlangsung selama 
lima hari dan dirayakan semasa 
bulan Kertika dalam Lunisolar 
Hindu.

Salah satu pesta Hinduisme 
yang paling popular, Diwali juga 
melambangkan “kemenangan 
terang atas kegelapan, kebaikan 
atas kejahatan, dan pengetahuan 
atas kebodohan” secara spiritual.

Dalam pesan berjudul “Meng-
hidupkan Kembali Semangat 
Positif dan Harapan selama Pande-
mik COVID-19 dan Sesudahnya,” 
dewan Vatikan mengakui bahawa 
“harapan dan sikap positif pal-
ing berani pun dapat menghilang 
dalam situasi tragis yang disebab-
kan oleh pandemik pada masa 
ini. Namun, kepercayaan umat 
Kristian dan Hindu terhadap pe-
nyelenggaraan Tuhan menginspi-
rasikan mereka untuk tetap optimis 
dan bekerja untuk menghidupkan 
kembali harapan di tengah-tengah 
masyarakat kita,” tambah pesan 
itu.

Dewan mencatat bahawa se-
lama pandemik, dunia telah men-
yaksikan komuniti-komuniti telah 
berkumpul dalam solidariti dan 
kepedulian, dalam tindakan kebai-

kan dan kasih sayang untuk yang 
menderita dan yang memerlukan .

Ini telah membuat orang lebih 
menghargai pentingnya hidup 
berdampingan dan keperluan satu 
sama lain untuk kesejahteraan se-
mua dan rumah bersama, kata de-
wan tersebut.

Menurut dewan Vatikan tradisi 
agama Kristian dan Hindu “men-
gajar kita untuk tetap positif dan 
penuh harapan meskipun di ten-
gah-tengah kesukaran.”

“Dalam menghargai tradisi dan 
ajaran agama itu,” dewan men-
gungkapkan harapan bahawa di 
tengah-tengah krisis kesihatan 
global, umat Kristian menularkan 
apa yang disebut Sri Paus  Fransis-
kus sebagai “virus harapan.”

Ditubuhkan oleh Sri Paus St. 
Paulus VI pada tahun 1964, Dewan 
Kepausan  untuk Dialog Antara 
Agama mengirimkan pesan setiap 
tahun pada kesempatan Perayaan 
Diwali dan perayaan Ramadan 
bagi umat Muslim, serta perayaan 
Wesak umat Buddha. — LiCAS.
news 

Vatikan ajak umat Kristian, 
Hindu tularkan ‘virus 
harapan’
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Hulurkan tanganmu 
kepada orang miskin 

Sri Paus Fransiskus telah mener-
bitkan pesannya untuk Hari Orang 
Miskin Sedunia Ke Empat, yang di-
peringati pada setiap 15 November 
2020.  Sri Paus  menyeru umat untuk 
menjaga pandangan mereka agar se-
lalu tertuju pada orang miskin, teru-
tama semasa pandemik Covid-19, 
dan memperingatkan agar tidak 
menyerah pada “pusaran ketidak-
pedulian”.

Tema untuk Hari Orang Miskin 
Sedunia ke Empat adalah “Hulur-
kan tanganmu kepada orang mis-

kin”, diambil dari kitab Sirakh 7:32. 
Menggambarkan tema tersebut, 

Sri Paus Fransiskus menjelaskan 
bahawa “penulisnya memberikan 
nasihatnya mengenai banyak situ-
asi konkrit dalam kehidupan, salah 
satunya adalah kemiskinan. Dia me-
negaskan bahawa bahkan di tengah 
kesukaran kita harus terus percaya 
pada Tuhan.”

Sri Paus menunjukkan bahawa 
dari halaman-halaman ini kita meli-
hat, “doa kepada Tuhan dan solidar-
iti dengan orang miskin dan pender-

itaan tidak dapat dipisahkan.”
Mengutamakan orang miskin bu-

kan tugas bagi sebahagian umat 
Kristian sahaja sebaliknya inilah 
misi Gereja dan dengan berpihak ke-
pada orang miskin, kita lebih men-
genal Kristus yang menderita, serta 
didorong untuk kreatif membantu 
orang lain." 

Beliau juga menulis bahawa “wak-
tu yang dikhususkan untuk doa 
tidak pernah dapat menjadi alibi 
kerana mengabaikan tetangga kita 
yang memerlukan .”

"Kita tidak boleh bersikap atau merasa 
'baik-baik saja' ketika ada anggota ke-
luarga manusia yang tertinggal dan 
terpinggir," katanya.

Sri Paus  menyesali gaya hidup yang 
hingar bingar yang membawa orang ke 

"pusaran ketidakpedulian". 
Katanya, ketika sesuatu terjadi yang 

mengganggu jalan hidup kita, barulah 
mata kita menjadi mampu melihat ke-
baikan orang-orang kudus yang sebe-
narnya ada "di sebelah".

Mengabdikan sebahagian 
besar pesannya kepada 
pandemik Covid-19, Sri 
Paus  Fransiskus menarik 
perhatian tentang pen-
gorbanan dan perjuangan 
para doktor dan petugas 
kesihatan yang merawat 
pesakit Covid-19 sepan-
jang bulan-bulan yang su-
kar ini. 

Prelatus itu memuji tan-
gan administrator, penjaga 
rumah-rumah kebajikan, 
paderi, relawan, dan lain-
nya yang telah merentang-
kan tangan mereka sendiri 
siang dan malam dan tan-
pa minta dipublisiti. 

“Pengalaman pada ke-
tika ini,” kata Sri Paus , 
“telah banyak mencabar 
harapan dan jangkaan 
kita. Kita merasa lebih 
miskin dan kurang man-
diri kerana kita telah mera-
sakan keterbatasan  dalam 
pergerakan serta kebeba-

san kita. “
“Kehilangan pekerjaan, 

dan kesempatan untuk 
dekat dengan orang yang 
kita cintai dan rakan-rakan 
kita, tiba-tiba membuka 
mata kita ke cakerawala 
yang sudah lama kita ke-
capi dan  terima begitu sa-
haja sebelum ini.”

Namun, Sri Paus Fran-
siskus menekankan, 
“sekarang adalah waktu 
yang tepat untuk memuli-
hkan‘ keyakinan bahawa 
kita saling memerlukan, 
bahawa kita memiliki 
tanggung jawab bersama 
untuk orang lain dan du-
nia ’.”

Singkatnya, “sampai 
kita menghidupkan kem-
bali rasa tanggung jawab 
kita untuk tetangga kita 
dan untuk setiap orang, 
krisis ekonomi, kewangan, 
dan politik akan terus ber-
lanjut.”

Kembali kepada tema tahun ini, 
Sri Paus mencatatkan bahawa itu 
adalah “panggilan untuk tang-
gung jawab dan komitmen sebagai 
lelaki dan wanita yang merupakan 
bahagian dari kita, satu keluarga 
manusia.”

Bahkan selama pandemik ini, 
yang telah memaksa orang untuk 
mengasingkan diri, Firman Tuhan 
“terus mendorong kita untuk mel-
akukan tindakan kasih,” kata Sri 
Paus Fransiskus.

Beliau juga menjelaskan 
bagaimana perintah itu: ‘Hulur-
kan tanganmu kepada orang mis-
kin’ “mencabar sikap mereka yang 
lebih suka menyimpan tangan 
mereka di saku mereka dan untuk 
tetap berdiam diri meskipun meli-
hat situasi kemiskinan di hadapan 
atau di sekitar mereka.” 

“Beberapa tangan terhulur un-
tuk mengumpulkan wang dengan 
penjualan senjata yang digunakan 

orang lain, termasuk kanak-kanak, 
untuk menabur kematian dan 
kemiskinan… Yang lain masih, 
mempamerkan kehormatan palsu, 
menetapkan hukum yang mereka 
sendiri tidak amati.”

Hari Orang Miskin Sedunia, 
meskipun terbatas inisiatifnya, 
adalah hari ketika keuskupan di 
seluruh dunia mengekspresikan 

persaudaraan mereka dengan 
orang-orang yang terpinggirdan 
kurang bernasib baik.

Sri Paus berharap Hari Orang 
Miskin Sedunia bukan mengenai 
karya-karya amal semata-mata 
tetapi juga iringan doa peribadi 
dan komuniti  agar kesaksian Ger-
eja dapat terus berterusan, lengkap 
dan efektif.

Mengakhiri pesannya, Sri Paus  
mengingat bahawa di dalam kitab 
Sirakh ada tertulis, “Dalam segala 
hal yang kamu lakukan, ingatlah 
tujuanmu”.

Beliau melanjutkan dengan men-
gatakan, “akhir” dari semua tinda-
kan kita hanya dapat berupa kasih. 
Ini adalah tujuan akhir daripada 
perjalanan kita, dan tidak ada yang 
dapat mengalihkan kita dari itu. ”

Bahkan senyuman, kata Sri Paus 
Fransiskus, adalah sesuatu yang 
dapat kita bahagikan kepada orang 

miskin dan merupakan “sumber 
dan cara menyebarkan kasih. 

Maka, tangan yang terhulur se-
lalu dapat diperkaya dengan se-
nyuman daripada mereka yang 
dengan diam-diam menawarkan 
bantuan, yang hanya terinspirasi 
oleh sukacita hidup sebagai salah 
satu murid Kristus.  

Ini juga menjadi semangat yang 
menundang kita untuk meng-
hidupi Hari Orang Miskin Sedunia 
yang keempat ini!

Hari Orang Miskin Sedunia ke-4 
akan dirayakan pada 15 Novem-
ber 2020.

“Kedermawanan yang 
membantu atau me-
nyokong mereka yang 
lemah, menghibur 
yang menderita, mer-
ingankan penderitaan 
dan mengembalikan 
martabat mereka yang 
telah dilanggar atau di-
layani tidak adil, ada-
lah syarat untuk kehidupan manusia 
yang seutuhnya,” kata Sri Paus  Fran-
siskus.

“Kuasa kasih karunia Tuhan tidak 
dapat dikendalikan oleh kecenderun-

gan egois untuk 
menempatkan diri 
kita yang selalu 
diutamakan.”

Dalam pesannya, 
Sri Paus mengakui 
bahawa “menjaga 
pandangan kita 
pada orang miskin 
itu sukar”, tetapi, 

dia menekankan, “lebih penting dari 
sebelumnya jika kita ingin memberi-
kan arahan yang tepat untuk kehidu-
pan peribadi kita dan kehidupan 
masyarakat.”

Hari Orang Miskin Sedunia ke Empat, 15 November 2020 

Karunia Kemurahan hati Pusaran ketidakpedulian 

Covid-19 dan para Orang Kudus 'di sebelah' Tangan cinta yang terhulur

Tujuan akhir kita adalah KASIH 



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

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(NOVEMBER)              

  SEJAGAT: Kecerdasan buatan. Kita 
berdoa agar kemajuan pembikinan robot 

dan kecerdasan buatan akan selalu 
mengutamakan manusia.   

November 15, 2020 

Usaha karya amal Keuskupan 
Sandakan melalui misi pelayanan 
Caritas 

SANDAKAN: Pada 24 Oktober lalu, Uskup 
Julius Dusin Gitom melalui pertemuan atas 
talian bersama beberapa perwakilan paroki 
di Keuskupan Sandakan menyatakan rasa sy-
ukur kerana Ajaran Sosial Gereja telah diperk-
enalkan di Keuskupan itu sejak penubuhan 
Komisi Pembangunan Insan melalui bantuan 
Kongregasi Good Shepherd Sisters iaitu Sr. 
Maria Dipal, RGS. Maka dengan pengetahuan 
ini, amat mudah bagi Keuskupan memahami 
misi Caritas kerana ia juga menjadikan Aja-
ran Sosial Gereja sebagai panduan dan teras 
dalam misi sosialnya.

Prelatus itu berkata demikian dalam satu 
Perbincangan Kumpulan Fokus (Fokus 
Group Discussion/FGD) di mana seramai 20 
peserta dari paroki-paroki naungan Keusku-
pan Sandakan bertemu di alam maya. Perte-
muan ini juga dihadiri oleh  Fr. Phillip Antho-
ny Muji, dua orang religius dari FSIC dan 18 
pemimpin umat awam.

FGD diadakan khusus untuk mendapatkan 
maklumat berkenaan situasi di komuniti-ko-
muniti seluruh Keuskupan Sandakan. Respon 
yang diperolehi amat penting agar pihak Pas-
toral Keuskupan khususnya Caritas Keusku-
pan dapat memahami situasi yang dihadapi 
oleh orang-orang dalam komuniti tersebut. 

Ini merupakan langkah pertama, meskipun 
secara sederhana dapat membantu Caritas 
Keuskupan dan Paroki untuk merenung, mer-
ancang dan membentuk pelan tindakan yang 
sesuai untuk memenuhi keperluan komuniti 
yang terlibat. 

Uskup Julius pada awal ucapannya meny-
ampaikan sedikit sebanyak sejarah tentang 
kewujudan Caritas dan misi utamanya iaitu 
berusaha membina dunia yang lebih baik, ter-
utama bagi golongan miskin dan yang tertin-
das. 

Bapa Uskup menjelaskan bahawa struktur 
yang sudah sedia ada iaitu Komisi Pemban-
gunan Insan Keuskupan akan diguna pakai 

sebagai dasar bagi mengelak pertindihan kerja 
kerana komisi ini menjalankan kegiatan-keg-
iatan yang sama seperti Caritas. Segala kegia-
tan amal yang dijalankan di peringkat Paroki 
akan diteruskan dan dilaksanakan di bawah 
Caritas.

Beliau juga berharap agar perbincangan 
kumpulan fokus ini akan membuahkan hasil 
yang diharapkan iaitu mendengar suara-suara 
dari akar umbi. Adalah menjadi tanggung-
jawab tim pelaksana untuk memahami impian 
komuniti-komuniti setempat dan menjadikan 
ia sebagai panduan dalam menjalankan misi 
di setiap paroki. 

Pada akhir ucapan, Bapa Uskup berharap 
agar Caritas di peringkat paroki dapat beker-
jsama dan berjalan rapat dengan Paderi Paroki 
dan pembantunya agar apa sahaja kegiatan 
pastoral sosial dapat dijalankan dengan lancar.

Selepas ucapan dari Bapa Uskup,  sesi diter-
uskan dengan pengenalan kepada Caritas Ma-
laysia agar peserta akan dapat memahami per-

anan utama Caritas dan bagaimana keuskupan 
Sandakan juga boleh membantu dalam misi 
pelayanan sosial ini.

Dijelaskan bahawa Caritas yang ditubuhkan 
pada 7 Januari 2020 boleh Konferensi para 
Uskup Katolik Malaysia merupakan sebuah 
badan pelayanan dengan misi untuk melaya-
ni yang miskin dan memerlukan, membantu 
dalam hal-hal kemanusiaan dan menolong 
menyebarkan amal dan keadilan dalam dunia 
yang berlandaskan Firman dan ajaran Gereja 
Katolik. 

Sejurus selepas pengenalan Caritas, para 
peserta dibawa dalam sesi perbincangan kum-
pulan fokus. Pihak penganjur telah terlebih 
dahulu bertemu untuk membincangkan dan 
menyenaraikan isu-isu yang berlaku di komu-
niti tempatan. Dari senarai isu yang banyak, 
mereka telah menyenarai pendek isu tersebut 
kepada satu isu utama iaitu peluang mencari 
nafkah hidup untuk menyara diri dan keluarga 
(livelihood opportunity). 

Para peserta yang dibahagikan kepada 
dua kumpulan, telah diberikan soalan-soalan 
berikut sebagai panduan bagi perbincangan 
mereka:
l Apakah sebab - sebab bagi isu utama ini?
lSiapa yang paling terkesan dari isu utama 
ini? Apa yang boleh dilakukan untuk men-
gatasi penderitaan mereka? Siapa yang akan 
memainkan peranan untuk mengurangkan 
penderitaan mereka?
lApakah sokongan yang mereka perlukan 
dari luar untuk meneruskan tindakan bagi 
hal ini?
lApakah aspirasi / impian komuniti anda?
Hasil perbincangan para peserta ini turutdi-

rekodkan dan disatukan serta telah dibentang 
dalam pertemuan perwakilan Caritas pering-
kat negeri Sabah dan gabungan laporan Cari-
tas dari tiga Keuskupan di Sabah turut diben-
tangkan dalam Perhimpunan National Caritas 
Malaysia yang diadakan pada awal bulan No-
vember 2020.

KOTA KINABALU: Gereja Katolik St 
Simon meneruskan doa Rosari atas talian 
sepanjang November melalui aplikasi 
Zoom untuk mendoakan Negeri Sabah dan 
Malaysia pada masa pandemik ini.

Dikendalikan oleh moderator Zoom, 
Godfrey Moey, sesi berdoa Rosari ini meli-
hat peningkatan peserta dengan 130  peranti 
pada 2 November. 

"Paroki memutuskan untuk meneruskan 
doa Rosari harian di alam maya pada bu-
lan Oktober ke bulan November melalui 
Zoom," jelas Godfrey seraya mengatakan 
bahawa Rosari atas talian itu bermula pada 
jam 8.00 setiap malam. 

    Namun, Paderi Paroki St Simon, Fr 
Cosmas Lee memberi peringatan kepada 

para umat bahawa sesi atas talian ini ini 
tidak boleh menggantikan interaksi fizikal. 
Jelasnya lagi, meskipun 103 peranti dire-
kodkan pada 1 November namun jumlah 
keseluruhan penyertaan dari umat yang di-
harapkan ialah lebih 160 orang.

"Ada beberapa peranti yang diikuti lebih 
seorang dalam menyertai doa Rosari ini. 
Ada keluarga yang mempunyai empat 
hingga enam ahli, berkumpul bersama dan 
menggunakan satu peranti sahaja demi kes-
elamatan atau mengikut ruang. 

Pada minggu pertama Perintah Kawalan 
Pergerakan Bersyarat (PKPB) yang diisyti-
harkan di Sabah pada bulan Oktober lalu, 
purata peranti yang menyertai doa ini han-
yalah 80 peranti sahaja.

Godfrey juga memerhatikan bahawa 
dalam masa sebulan itu, ramai umat termas-
uk warga emas, mula berasa selesa menggu-
nakan aplikasi Zoom untuk berdoa bersama 
dalam komuniti besar. 

"Inilah norma baharu yang perlu dibiasa-
kan dalam kehidupan doa kita. Sebagai pen-
gendali sesi Zoom doa Rosari ini, ia mem-
berikan pengalaman menggembirakan bagi 
saya. Ramai umat yang tidak saya kenali 
sebelum ini, kini nama mereka dapat dilihat 
melalui Zoom. 

Melihat mereka tersenyum dan senda gu-
rau mereka juga membuatkan saya tenang 
serta gembira dalam menghadapi gelom-
bang ketiga pandemik di Malaysia. — sum-
ber Catholic Sabah

Berdoa online, norma baharu yang perlu 
dibiasakan pada musim pandemik 


