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Kemudian tiba kesudahannya, iaitu bilamana Dia 
menyerahkan Kerajaan kepada Bapa, sesudah Dia 
membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan 
kekuatan. Kerana Ia harus memegang pemerinta-
han sebagai Raja sampai  Tuhan meletakkan semua 
musuh-Nya di bawah kaki-Nya. Musuh yang terakhir, 
yang dibinasakan ialah maut.             1 Kor 15:25-26 

KOTA VATIKAN: Pem-
impin dan pihak berkuasa 
pemerintah tidak boleh me-

manfaatkan pandemik COVID-19 
untuk memperlekehkan pesaing 
politik  sebaliknya mengetepikan 
perbezaan untuk mencari “penye-
lesaian yang dapat dimanfaatkan 
untuk rakyat kita,” kata Sri Paus 
Fransiskus. 

Dalam pesan video, 19 November, kepada 
para peserta seminar atas talian tentang pan-
demik coronavirus, Sri Paus menegaskan 
bahawa para pemimpin tidak boleh “men-
dorong, menyokong atau menggunakan me-
kanisme yang menjadikan krisis serius ini 
sebagai alat pilihan raya atau sosial.”

Menghina yang lain hanyalah menghan-
curkan dalam usaha kemungkinan menemui 
perjanjian yang boleh membantu mengu-
rangkan kesan wabak di masyarakat kita, ter-
utama yang paling tersisih,” kata Bapa Suci. 

“Siapa yang membayar (akibat) dalam 
proses memperlekeh ini?” soal Sangti Papa. 
Jawabnya, “Rakyat membayarnya; kita maju 
dalam mencemarkan yang lain dengan men-
gorbankan yang termiskin, dengan mengor-
bankan orang.”

Pegawai dilantik dan pegawai awam yang 
terpilih, tambahnya, diminta untuk “melayani 
kepentingan bersama dan tidak meletakkan 
kebaikan bersama demi kepentingan mereka. 
Kita semua tahu dinamika rasuah yang ber-
laku di sekitar kita. Dan ini juga berlaku di 
kalangan  lelaki dan wanita gereja,” kata Sri 
Paus. 

Korupsi di dalam gereja, katanya, adalah 
“kusta sejati yang melemahkan dan mem-
bunuh Injil.”

Dalam perutusannya, Bapa Suci menyata-
kan harapannya agar inisiatif seperti seminar 
ini akan “menginspirasi jalan, membukakan 
proses yang baik, mewujudkan persekutuan 
dan mempromosikan semua mekanisme 

yang diperlukan untuk menjamin kehidupan 
yang bermaruah bagi rakyat kita, terutama 
yang paling terpinggir,  melalui pengalaman 
persaudaraan dan pembinaan persahabatan 
sosial.”

“Ketika saya mengatakan yang paling 
dikecualikan, saya tidak bermaksud harus 
bersedekah kepada yang paling terpinggir 
atau sebagai isyarat amal, tidak, tetapi seba-
gai kunci untuk hermeneutik,” katanya.

Orang termiskin adalah kunci untuk me-
nafsirkan dan memahami manfaat dan aki-
bat akan segala tindakan, katanya. “Jika kita 
tidak bermula dari kebaikan tulus, kita akan 
melakukan kesalahan.”

Kesan pandemik COVID-19, lanjut Bapa 
Suci, akan dirasakan selama bertahun-tahun 
yang akan datang dan solidariti harus men-
jadi keutamaan dalam mana-mana rencana 

meringankan penderitaan orang.
Segala inisiatif masa depan harus “ber-

dasarkan kepada sumbangan, berbahagi dan 
menyebarkan, bukan memiliki, menyisihkan 
dan menghimpun untuk kepentingan diri,” 
kata Sri Paus. 

“ Sekarang, amat perlu bagi kita untuk me-
nyuntik semula semangat kepunyaan bersa-
ma. Virus ini mengingatkan kita bahawa cara 
terbaik untuk menjaga diri kita adalah dengan 
belajar menjaga dan melindungi orang-orang 
di sekitar kita, ” katanya. 

Prelatus itu juga memperhatikan bahawa 
pandemik telah “menguatkan” masalah dan 
ketidakadilan sosioekonomi yang ada di 
Amerika Latin, Fransiskus mengatakan ba-
hawa ramai orang, terutama yang termiskin 
di rantau ini, tidak dijamin dalam mengakses 
“sumber daya yang diperlukan bagi melak-
sanakan langkah-langkah perlindungan mini-
mum  COVID-19.”

Walaupun begitu, Sri Paus Fransiskus men-
gatakan bahwa walaupun “panorama suram 
ini,” orang-orang Amerika Latin “mengajar 
kita bahawa mereka adalah orang-orang den-
gan jiwa yang tahu bagaimana menghadapi 
krisis dengan keberanian dan tahu bagaimana 
menghasilkan “suara yang berseru-seru di 
padang pasir” untuk membuka jalan untuk 
Tuhan.” 

“Tolong, jangan biarkan harapan dalam 
diri kita dirampas!” seru Sri Paus. 

"Semangat solidariti dan keadilan adalah 
ungkapan cinta dan kedekatan yang terbaik. 
Melaluinya, kita akan dapat keluar dari krisis 
ini dengan lebih baik, dan inilah yang telah 
disaksikan oleh ramai saudara dan saudari 
kita yang memberikan kehidupan mereka 
setiap hari dan melalui inisiatif yang telah 
diupayakan oleh umat Tuhan.” 

Seminar maya 19-20 November itu berta-
juk, “Amerika Latin: Gereja, Sri Paus Fran-
siskus dan senario pandemik,” ditaja oleh 
Komisi Kepausan untuk Amerika Latin, 
serta Akademi Ilmu Sosial Pontifikal dan 
persidangan para uskup Amerika Latin, atau 
CELAM. — CNS 

Pemimpin dunia 
harus tidak perguna 
pandemik  untuk 
kepentingan politik 

Sri Paus Fransiskus menyampaikan 
pesannya pada 19 Nov, dalam seminar maya 
bertajukm, “Amerika Latin: Gereja,  Sri 
Paus Fransiskus dan senario pandemik”. 
Prelatus itu mengatakan pemimpin-
pemimpin kerajaan dan pihak berkuasa 
tidak seharusnya mengeksploitasi pandemik 
bagi kepentingan politik. Gambar: CNS.

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 
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Bolehkah tanah berteriak
kesedihan, amarah?

Adakah bumi merasa sakit? 
Bolehkah ia mengerang dan 

berseru kepada Tuhan? 
Bolehkah bumi mengutuk kita 

kerana kejahatan kita?
Tampaknya begitu, dan bukan 

hanya kerana ahli ekologi, mora-
lis, Sri Paus Fransiskus juga men-
gatakan demikian. Kitab Suci 
sendiri mengatakan demikian.

Ada beberapa petikan yang 
sangat jelas dalam kisah antara 
Kain dan Tuhan, setelah Kain 
membunuh saudaranya Abel. Ke-
tika ditanya di mana saudaranya, 
Kain memberitahu Tuhan baha-
wa dia tidak tahu dan bahawa dia 
tidak bertanggungjawab terhadap 
saudaranya. 

Tetapi Tuhan berfirman ke-
padanya: Darah adikmu itu ber-
teriak kepada-Ku dari tanah. 
Maka sekarang, terkutuklah eng-
kau, terbuang jauh dari tanah 
yang mengangakan mulutnya un-
tuk menerima darah adikmu itu 
dari tanganmu. 

Apabila engkau mengusaha-
kan tanah itu, maka tanah itu 
tidak akan memberikan hasil 
sepenuhnya lagi kepadamu; eng-
kau menjadi seorang pelarian 
dan pengembara di bumi. 

Darah adikmu itu berteriak 
kepada-Ku dari tanah …Maka 
sekarang, terkutuklah engkau,  
Adakah ini kiasan atau kebe-
naran literal? 

Adakah tanah yang kita jalani, 
bercucuk tanam dan menanam 
benih, membina jalan raya dan 
tempat meletak kereta, dan di-
panggil "Ibu Bumi, tidak lain 

dari benda bodoh, tidak bern-
yawa, tidak bersuara, kebal ter-
hadap penderitaan dan kesakitan 
yang ditanggung oleh manusia 
dan makhluk hidup lain merasa-
kan atau benar-benar keganasan 
yang kadang-kadang kita laku-
kan? Bolehkah bumi berseru ke-
pada Tuhan dengan kecewa dan 
kesakitan? Bolehkah ia mengu-
tuk kita?

Sebuah buku baru-baru ini, 
yang sangat provokatif oleh 
Mark L. Wallace yang berjudul 
When God was a Bird - Christi-
anity, Animism, and the Re-En-
chantment of the Word menjawab 
‘ya’, bumi boleh dan memang 
merasakan kesakitan dan ia boleh 
dan akan mengutuk kita kerana 
menyebabkannya sakit. 

Bagi Wallace, apa yang Tu-
han katakan kepada Kain ten-
tang bumi yang menangis kerana 
direndam oleh darah pembunuh 
bukan sekadar kiasan, ia lebih 
kepada ajaran rohani. 

Ini juga mengungkapkan kebe-
naran ontologi kerana ada kaitan 
sebab dan akibat nyata antara ke-
merosotan moral dan kemeroso-
tan ekologi. 

Kita bukan satu-satunya yang 
menanggung akibat dosa, bumi 
turut menanggungnya. 

Menurut Wallace: “Bumi bu-
kan benda bodoh, objek mati 
yang tidak mampu atau tidak ada 
perasaan dan sentimen, sebalikn-
ya ia adalah makhluk hidup yang 
bersemangat dan lemah dalam 
menghadapi tragedi dan bencana 
kematian Abel yang dahsyat. 

Hatinya (bumi) hancur dan 
mulutnya yang ternganga meng-
gambarkan bumi sedih meneguk 
darah Abel ...

Berteriak dari tanah yang me-
rah kerana darah, tangisan Abel 
bukan sahaja menunjukkan ba-
hawa Kain telah membunuh 
saudaranya tetapi dia juga telah 
melakukan keganasan yang 
berkekalan, mungkin tidak dapat 
diperbaiki lagi. … [Sekarang] 
dengan kelukaan dan berdarah, 
Bumi menyerang kembali. Bumi 
mempunyai dendamnya. Bumi 
tidak berdiam diri atau bersetuju 
atas  serangan Kain lalu berdiri 
serta terus-terusan meneriakkan 
amarahnya. 

Bumi membalas dan ‘mem-
berikan sumpahan’ kepada Kain 
dengan ‘meyekat pemberiannya’ 

terhadap pembunuh petani ini 
yang sekarang tidak akan menda-
pat apa-apa hasil dari bumi, tidak 
akan memberi perlindungan dan 
keamanan. 

 Apa yang ditegaskan oleh 
Wallace di sini didasarkan pada 
dua kepercayaan, kedua-duanya 
benar. Pertama, semua orang dan 
semua yang ada di planet ini, 
sama seperti makhluk hidup dan 
bukan makhluk hidup, semuanya 
adalah bahagian dari satu or-
ganisma hidup tertinggi yang 
sama di mana setiap bahagian  
mempengaruhi semua bahagian 
lain secara nyata. 

Kedua, setiap kali kita mem-
perlakukan bumi (atau satu sama 
lain) dengan buruk, bumi mem-
balas dan menyekat kekuatan dan 
karunianya untuk kita,  bukan 
hanya secara kiasan tetapi den-
gan cara yang sangat nyata.

Mungkin tidak ada yang da-
pat menerangkan hal ini dengan 
lebih pedih seperti yang ditulis 
oleh John Steinbeck sekitar lapan 
puluh tahun yang lalu dalam The 
Grapes of Wrath. 

Menggambarkan bagaimana 
tanah yang menghasilkan ma-
kanan kita sekarang diganti dan 
diusahakan oleh traktor keluli 
besar dan mesin besar yang, pada 
hakikatnya, adalah antitesis se-
orang wanita atau lelaki yang 
dengan senang hati mengusaha-
kan sebuah kebun. 

John menulis: Dan ketika tana-
man itu tumbuh, dan dituai, tidak 
ada seorang pun yang memecah-
kan gumpalan panas di jarinya 

dan membiarkan tanah jatuh me-
lewati hujung jarinya. 

Tidak ada seorang pun yang 
menyentuh benih, atau tidak sa-
bar menunggu ia tumbuh. 

Dan manusia makan tanpa me-
melihara tanaman, tidak melihat 
proses tanaman dan tidak mem-
punyai kaitan dengan makanan. 
Tanah itu berlubang di bawah 
besi, dan di bawah besi ia  be-
ransur-ansur mati; kerana tidak 
disayangi atau dibenci, ia tidak 
mempunyai doa atau kutukan.

Ketika Yesus mengatakan 
bahawa ukuran yang kita ukur 
adalah ukuran yang akan diukur 
kembali kepada kita, Dia tidak 
hanya berbicara tentang hukum 
karma tertentu dalam hubungan 
manusia di mana kebaikan akan 
bertemu dengan kebaikan, ke-
murahan hati dengan kemurahan 
hati, dan kekerasan dengan kega-
nasan. 

Dia juga bercakap mengenai 
hubungan kita dengan Ibu Bumi. 
Semakin banyak rumah, kereta, 
dan kilang kita terus mengeluar-
kan karbon monoksida, semakin 
banyak yang kita sedut akan kar-
bon monoksida. 

Dan semakin kita terus mel-
akukan keganasan terhadap bumi 
dan satu sama lain, bumi akan 
semakin menyekat atau menahan 
karunia dan kekuatannya dari-
pada kita dan kita akan merasa-
kan kutukan Kain dalam bentuk 
ribut yang ganas, virus mema-
tikan, dan pergolakan bencana. 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2020 @ Fr Ron Rolheiser 

Bagi kita umat Kristian, Yesus 
Kristus adalah Raja kita dan 

seluruh alam semesta. 
Yesus Kristus adalah raja yang 

menyelamat dan memberi kita 
kehidupan dengan mengorbankan 
seluruh hidupnya untuk kesela-
matan dunia. Marilah kita menga-
gungkan dan memuliakan Dia 
dalam hidup kita setiap hari.

Pada zaman dahulu raja-raja di 
seluruh dunia sungguh berkuasa 
sekali memerintah negeri mereka. 
Mereka dapat melakukan apa saha-
ja yang mereka mahu dan inginkan 
untuk memuaskan kepentingan diri 
sendiri.

Mereka dianggap sebagai yang 
mahakuasa atau tuhan oleh rakyat 
mereka. Jutaan orang telah mend-
erita dan mati terkorban berperang 
demi menyelamatkan raja mereka 
supaya dia terus dapat berkuasa.

Tetapi pada zaman sekarang 
kebanyakan raja tidak lagi mempu-
nyai kuasa untuk memerintah neg-
ara mereka.

Mereka hanya menjadi simbol 
perpaduan dan pemimpin agama 
negara mereka. Raja-raja dunia 
dahulu kala menjadi bahan sejarah 

untuk muzium negara mereka pada 
masa kini.

Hari ini merupakan minggu tera-
khir dalam kalendar liturgi kita di 
mana kita merayakan Minggu 
Kristus Raja. Dalam perayaan hari 
ini, kita mengakui bahawa Yesus 
Kristus adalah raja kita yang 
berkuasa untuk selama-lamanya.

Firman Tuhan pada hari ini men-
gajak kita untuk merenung secara 
mendalam maksud sebenar pen-
gakuan kita bahawa Yesus adalah 
raja alam semesta dan apa ertinya 
bagi kita berada di dalam kerajaan-
Nya.

Bacaan pertama hari ini men-
gatakan bahawa Tuhan adalah 
gembala umat Israel. Raja-raja 
orang Israel dianggap sebagai 
wakil Tuhan dan mereka telah 
diberi kuasa Ilahi sebagai 
penggembala umat Tuhan. Tetapi 
malangnya ramai di antara mereka 
tidak taat melaksanakan tanggung-
jawab mereka seperti yang 
diharapkan oleh Tuhan.

Cara mereka memerintah tidak 
bersesuaian dengan kehendak 
Tuhan. Mereka tidak memerintah 
dengan adil. Mereka tidak prihatin 

terhadap rakyat yang lemah dan 
yang memerlukan. Maka Tuhan 
berjanji kepada umat Israel bahawa 
dia sendiri yang akan menggem-
balakan mereka dengan keadilan. 
Dia akan menyelamatkan mereka 
yang tersesat dan hilang.

Bagi kita umat Kristian, apa 
yang dijanjikan oleh Tuhan itu 
telah menjadi kenyataan dalam diri 
Yesus Kristus, Raja Semesta Alam 
seperti yang dinyatakan dalam 
bacaan Injil hari ini.

Dia adalah raja atas segala raja 
yang akan datang untuk mengadili 
semua orang pada hari pengadilan 
pada akhir zaman.

Pada waktu itu, dia akan duduk 
di takhta pengadilan dan mengadili 
siapa semua orang yang akan layak 
m e m a s u k i  k e r a j a a n n y a . 
Dinyatakan dengan jelas dalam 
Injil bahawa tahu memanggil nama 
Tuhan bukanlah jaminan untuk 
memasuki kerajaan syurga. Setia 
melakukan kehendak Tuhan iaitu 
mengasihi dan melayani sesama 
terutama sekali mereka yang 
memerlukan adalah jaminan untuk 
memasuki kerajaan syurga.

Sebab dengan mengasihi dan 

melayani mereka yang miskin dan 
kelaparan, mereka yang sakit dan 
menderita, mereka yang dipenjara 
dan yang disisih oleh masyarakat 
adalah mengasihi dan melayani 
Tuhan.

Mengasihi dan prihatin terhadap 
mereka yang memerlukan meru-
pakan tanggungjawab utama umat 
Kristian. Mari kita bertanya pada 
diri sendiri, bilakah kita pernah 
melakukan sesuatu atau membantu 
orang yang memerlukan bantuan?

Pernahkah kita melayani Kristus 
Raja melalui peribadi saudara-
saudari kita yang miskin, yang 
dipandang hina dan disisih oleh 
masyarakat kita?

Sikap mementingkan keperluan 
diri sendiri membuatkan kita buta 
dan tidak dapat melihat orang 
memerlukan bantuan di sekeliling 

kita termasuk ahli keluarga kita 
sendiri.

Khabar gembira yang kita ray-
akan hari ini adalah bahawa kita 
mempunyai Raja yang tidak seperti 
dengan raja-raja di dunia ini. Dia 
adalah Raja yang sungguh prihatin 
terhadap keperluan kita dan men-
guatkan kita sewaktu kita lemah.

Santo Paulus dalam bacaan 
kedua menyatakan bahawa Kristus 
adalah yang telah berkorban mend-
erita dan mati untuk menyelamat-
kan semua orang di dalam dunia 
ini. Melalui Dia, kerajaan Tuhan 
telah menjadi kenyataan bagi kita 
dan Dia akan datang kembali pada 
akhir zaman untuk mengumpulkan 
semua orang yang berkenan 
kepadanya memasuki kerajaan 
abadi di syurga. — Santapan 
rohani

HARI MINGGU
KRISTUS RAJA

Yehezkiel 34:11-12, 15-17
1 korintus 15:20-26, 28
injil Matius 25:31-46

Raja yang mengorbankan hidup-Nya
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Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Fax: 

03-20268293
Email: 

editor@herald.com.
my 

Tanya
Jawab
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Misa umum sudah dibenarkan, jangan 
bertangguh untuk datang ke Gereja — 
Uskup Agung John Wong 

Maria bukan sekadar instrumen  Tuhan

KOTA KINABALU: Baru-baru ini pihak 
kerajaan telah mengumumkan melalui la-
man web Majlis Keselamatan Negara (MKN) 
bahawa semua rumah ibadat kini dibenarkan 
untuk mengadakan semula upacara ibadah. 

Walau bagaimana pun, SOP kerajaan men-
yatakan hanya satu pertiga ruang gereja sahaja 
boleh dimuatkan. Penyertaan kanak-kanak di 
bawah 12  tahun, mereka yang berusia 70 ke 
atas dan para migran tidak pula dinyatakan. 

Namun gereja dimaklumkan bahawa hal 
ini diserahkan kepada mereka dalam menga-
tur dan menetapkannya. MKN cuma me-

nasihatkan bahawa kumpulan yang berisiko 
itu lebih baik disediakan ruang yang khas 
semasa upacara. Bagi Uskup Agung Kota 
Kinabalu  John Wong, beliau merasakan 
lebih baik mengikuti SOP yang lama di mana 
kanak-kanak di bawah usia 12 tahun tidak 
dibenarkan dibawa ke Gereja demi keselama-
tan kesihatan mereka. Manakala mereka yang 
berumur 70 ke atas dan para migran dibenar-
kan ke Misa.

Melalui Surat Pastoralnya bertarikh 16 
Nov, Bapa Uskup Agung meminta  semua 
paroki membuat persiapan rapi untuk mem-

buka semula gereja. Seperti yang lalu, Tim 
Kesihatan Paroki harus memastikan umat 
mematuhi SOP dan gereja dibersihkan sete-
lah digunakan.

"Memandangkan kita sudah dibenarkan 
merayakan Misa secara umum, saya menyeru  
agar semua umat Katolik berusaha pergi ke 
gereja, bukan hanya bergantung kepada Misa 
online.

"Tidak lama lagi kita akan memulakan 
musim Adven. Marilah kita menyiapkan diri 
untuk menyambut kedatangan Sang Jurusela-
mat ke dalam hati dan keluarga kita. Mari kita 

terus memohon perlindungan-Nya daripada 
serangan Covid-19 dan berdoa agar cepat be-
rakhirnya pandemik ini. .

Keuskupan Agung telah menyediakan "Ro-
sari Adven Bersama 2020" untuk didoakan 
pada masa Adven. 

"Saya menggalakkan anda menggunakan 
bahan tersebut," seru Uskup Agung John. 

Material Doa Rosari Adven Bersama 2020 
dapat dimuat turun di laman web https://
www.catholicadkk.org/2020/11/19/archbish-
op-john-wong-statement-on-reopening-of-
church/

Soalan 1: Mengapa Maria itu Perawan? 

Tuhan mengkehendaki bahawa Yesus Kristus seha-
rusnya mempunyai seorang ibu manusia yang benar 
tetapi hanya Tuhan sahaja sebagai Bapa-Nya, kerana 
Dia ingin membuat satu permulaan baru yang boleh 
dikaitkan kepada-Nya sahaja dan tidak kepada kua-
sa-kuasa duniawi. [484-504, 508-510] 

Keperawanan Maria bukanlah tanggapan mitologi 
yang ketinggalan zaman tetapi asas kepada kehidu-
pan Yesus. Dia dilahirkan dari seorang wanita tetapi 
tidak mempunyai bapa manusia. Yesus Kristus meru-
pakan satu permulaan baru di dunia yang telah dimu-
lakan dari atas. 

Dalam Injil Lukas, Maria bertanya kepada malai-
kat itu, “Bagaimana hal itu mungkin, kerana aku 
belum bersuami?” (Tidak tidur dengan seorang lela-
ki, Luk 1:34); malaikat itu menjawab, “Roh Kudus 
akan turun atasmu” (Luk 1:35). 

Walaupun Gereja sejak awal diejek disebabkan 
kepercayaan terhadap keperawanan Maria, Gereja 
sentiasa percaya bahawa keperawanan itu adalah 
benar dan tidak sekadar simbolik. 

Soalan 2: Adakah Maria mempunyai anak-anak 
lain selain Yesus? 

Tidak. Yesus adalah satu-satunya anak Maria dalam 
erti kata fizikalnya.

Walaupun pada Gereja awal, keperawanan kekal 
Maria telah mengandaikan, yang menolak kemung-

kinan Yesus mempunyai adik-beradik daripada ibu 
yang sama. Dalam bahasa Aramaik, bahasa ibunda 
Yesus, hanya ada satu perkataan saja untuk merujuk 
kepada adik-beradik dan sepupu. Apabila Injil ber-
cakap mengenai “saudara-saudara” Yesus (misalnya, 
Mk 3:31-35), ia merujuk kepada saudara terdekat 
Yesus. 

Soalan 3: Bukankah tidak wajar untuk memanggil 
Maria “bonda” Tuhan? 

Tidak. Sesiapa sahaja yang memanggil Maria seb-
agai Bonda Tuhan dengan itu mengaku bahawa 
Anak Maria ialah Tuhan. [495, 509] 

Umat Kristian yang awal berdebat siapakah Yesus, 
gelaran Theotokos (“pembawa Tuhan”) menjadi ciri 
untuk tafsiran ortodoks Kitab Suci: Maria tidak 
semata-mata melahirkan seorang manusia yang 
kemudian selepas kelahirannya “menjadi” Tuhan, 
melainkan walaupun di dalam kandungannya 
anaknya itu ialah Anak Tuhan yang sebenar. 
Perdebatan ini pertama-tama bukanlah mengenai 
Maria, sebaliknya, ia berkenaan dengan persoalan 
sama ada dalam masa yang sama Yesus itu benar-
benar manusia dan benar-benar Tuhan. 

Soalan 4: Apakah maksud “Maria dikandung 
Tanpa Noda Dosa”? 

Gereja percaya bahawa "Perawan Maria adalah, dari 
saat pertama dikandung, oleh rahmat tunggal dan 

keistimewaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan ber-
dasarkan merit Yesus Kristus, Penyelamat umat 
manusia, dipelihara daripada segala noda dosa asal” 
(dogma tahun 1854; ‘ DOGMA) [487- 492,508].

Kepercayaan kepada Maria Dikandung Tanpa 
Noda Dosa telah wujud sejak awal Gereja. 
Ungkapan ini disalah fahami hari ini. Ia mengatakan 
bahawa Tuhan memelihara Maria daripada dosa asal 
dari awal lagi. Ia berkata apa-apa tentang Yesus 
dikandung di dalam rahim Maria. Ini tidak sama 
sekali bermaksud untuk merendahkan nilai seksualiti 
di dalam agama Kristian, seolah-olah suami dan 
isteri akan menjadi “tercemar” jika mereka melahir-
kan anak.’ 68-69 

Soalan 5: Adakah Maria hanya sekadar instrumen 
Tuhan? 

Maria bukan semata-mata instrumen atau sarana 
Tuhan yang pasif. Penjelmaan Tuhan juga berlaku 
melalui persetujuan aktif. [493-494, 508-511].

Apabila malaikat itu memberitahu bahawa dia 
akan mengandung “Anak Tuhan”, Maria menjawab, 
“jadilah padaku menurut perkataanmu itu” (Luk 
1:38). Penebusan manusia oleh Yesus Kristus dengan 
itu bermula dengan permintaan oleh Tuhan dan per-
setujuan bebas manusia makhluk — dan kehamilan 
yang berlaku sebelum Maria berkahwin dengan 
Yusuf. Oleh jalan yang luar biasa ini Maria menjadi 
bagi kita “Pintu Keselamatan”.’ 479 — Katekismus 
Belia Katolik/Youcat

PURAK, PAPAR, Sabah: Gelombang keti-
ga Covid-19 yang melanda di Sabah telah 
mencetuskan kekeliruan, kebimbangan dan 
kekecewaan bagi ramai umat Katolik di sini. 

Pada 4 Oktober, seharusnya umat yang 
berada di stasi luar, boleh datang ke chapel 
mereka dengan mematuhi SOP.

Terlebih dahulu, mereka telah membersih-
kan Gereja yang dipantau oleh Tim Kesiha-
tan dari Paroki. 

Namun, sehari sebelum umat dapat 
menikmati Ekaristi di chapel, kerajaan negeri 
telah mengumumkan Perintah Kawalan Per-
gerakan Pemulihan setelah melihat peningka-
tan kes Covid-19 di Sabah serta kemunculan 
kluster-kluster besar di Lahad Datu, Tawau 
dan Kota Kinabalu.

Berbanding gelombang pertama dan kedua 
Covid-19, umat tidak begitu merasai ba-
hangnya. Tetapi gelombang ketiga menyak-
sikan ratusan kes yang hampir mencecah 500 
orang pesakit setiap hari serta keluhan para 

barisan hadapan yang letih dan kekurangan 
Peralatan Perlindungan Diri (PPE).

Dalam huru-hara gelombang ketiga pan-
demik ini,  Gereja Katolik tidak duduk diam. 
Peristiwa kekurangan bekalan susu bayi di 
kawasan Semporna dan Lahad Datu kerana 
PKPP mendapat perhatian ramai dan men-
ghulurkan bantuan. Begitu juga dengan kes 
petugas kesihatan yang kekurangan PPE, re-

ligius wanita dari FSIC dengan rela hati men-
jahit PPE untuk mereka. 

Kemunculan orang-orang Samaria yang 
baik hati yang memberi makanan percuma 
kepada para petugas kesihatan amatlah dipu-
ji. Gereja turut mencontohi mereka dalam 
menyumbang makanan untuk para petugas 
barisan hadapan sebagai tanda sokongan 
terhadap pengorbanan mereka berjuang mer-

awat para pesakit Covid-19.
Baru-baru ini juga, Rumah Warga Emas 

Holy Family di Kg Purak, Papar juga mem-
inta ihsan daripada umat, agar dapat meny-
umbang barangan keperluan kepada pusat 
tersebut.Dalam beberapa hari  sahaja,ramai 
umat termasuk ahli-ahli politik serta der-
mawan yang datang menghulurkan bantuan 
dan sumbangan. 

Liga Wanita Katolik St Sabina, Pn Milina 
Nandu dan AJK Dana, Pn Lucy Barbara, me-
wakili LWK St Sabina, memberikan sumban-
gan derma kepada Sr Clara FSIC, pengendali 
Rumah Warga Emas Holy Family.

Menurut Pn Milina, mereka menyampai-
kan sumbangan itu pada 13 November dan 
menyaksikan ramai wakil Komuniti Umat 
Katolik lain, datang memberikan sumbangan.

Semoga mereka yang berhati seperti Orang 
Samaria yang Baik Hati ini diberkati dan 
memberi inspirasi kepada umat lain dalam 
membantu mereka yang sangat memerlukan. 

Pandemik, orang-orang Samaria yang baik hati menghulurkan bantuan 
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Sahabat kecil Yesus

Dalam Injil Lukas 23:35-43, Yesus disalibkan bersama dua orang 
penjahat. Penjahat pertama tidak percaya kepada Yesus tetapi 
penjahat kedua mahu mengikuti Yesus. Tuliskan jawaban Yesus 
kepada penjahat kedua tersebut. 

Kerana Ia harus memegang pemerintahan sebagai Raja 
sampai Allah meletakkan semua musuh-Nya di bawah 

kaki-Nya. (1 Kor 15: 25)
Lengkapkan gambar kanak-kanak di bawah dan warnakan. 

Hari Raya Tuhan 
kita Yesus
 Kristus, Raja 
Semesta Alam

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada hari 
Minggu ini kita merayakan 
Hari Raya Besar Kristus 
Raja Semesta Alam.
Adik-adik, Yesus ada-

lah Raja sejati dan kekal. 
Dia adalah alfa dan ome-
ga. Dia merajai dunia dan 
kerajaan-Nya kekal.
Yesus bukan seperti raja 

di dunia yang mempunyai 
istana dan sebagainya, 
tetapi Yesus adalah raja 
yang sangat merendahkan 
diri, amat mengasihi kita 
sehingga sanggup mati un-
tuk kita! 
 Pada hari ini, melalui 

Injil-Nya, Yesus menye-
ru kita untuk terus mel-
akukan kebaikan kerana 
jika kita menolong orang 
lain samalah ertinya kita 
menghormati dan me-
muliakan Tuhan.
Tahukah adik-adik ba-

hawa Yesus berjalan ber-
sama kita di dunia ini? Dia 
berjalan dalam rupa orang 
yang miskin, yang terp-
inggir, migran, pelarian 
dan yang kelaparan. Den-
gan melayani orang-orang 
yang memerlukan ini, kita 
melayani Kristus, Raja 
Semesta Alam! 

Auntie Melly 

Mari Mewarna 



BM 5HERALD November 22, 2020 bahasa malaysia

KOTA KINABALU: Hari Warga Kampus Ke-
22 pada tahun ini lebih membantu para 
pelajar kampus Katolik menerima kead-
aan masa kini akibat pandemik COVID-19 
dan membawa mereka agar terus berani 
menyahut panggilan dalam norma baharu 
walaupun menghadapi pelbagai cabaran.

Pertama kalinya program HWK-22 tahun 
ini diadakan secara online melalui penggu-
naan aplikasi Zoom dan masih mendapat 
sambutan ramai dengan penyertaan 487 
pelajar kampus serta sokongan kehadiran 
Uskup Keuskupan Agung Kota Kinabalu, 
Uskup Agung John Wong.

Uskup Agung berkata dia berasa bang-
ga dengan para pelajar kampus kerana 
berani menerima cabaran untuk mengan-
jurkan HWK-22 yang hanya bergantung 
sepenuhnya dengan teknologi media. 

Prelatus itu mengajak para peserta un-
tuk terus merenung dan mencari mesej 
Tuhan kepada dunia menerusi pandemik 
COVID-19 serta menyerahkan kepada Tu-
han segala kerisauan yang ada dengan 
menghidupi tema HWK-22 kali ini.

HWK-22 atas talian ini telah diadakan se-

lama dua minggu bermula 30 Okt – 1 Nov 
kemudian bersambung lagi pada 7 Nov – 8 
Nov, dengan tema “Bersukacitalah dalam 
Pengharapan, Sabarlah dalam Kesesa-
kan dan Bertekunlah dalam Doa” (Roma 
12:12).

HWK-22 dibuka dengan Misa Kudus atas 
talian yang dipimpin oleh Father Paul Lo, 
paderi paroki Katedral Hati Kudus. 

Banyak pengisian program telah disedi-
akan sejajar dengan tujuan HWK-22. Anta-
ranya adalah topik My Mental Health oleh 
Sr Suzan Guntabid, FSIC.

Sr Susan mengongsikan 15 distori yang 
mengganggu kesihatan mental manusia 
agar para warga kampus dapat melihat 
penyebab gangguan kesihatan mental 
terutamanya pada norma baharu ini.

HWK-22 juga menjemput Sdra Alexan-
der Jiran dari paroki Kota Belud memberi-
kan sesi My Faith and Prayer Life. 

Alexander mengongsikan pengalaman 
hidup doanya sendiri dan menekankan 
bahawa doa adalah komponen yang san-
gat penting dalam kehidupan seorang Ka-
tolik dan perlu disertai dengan iman yang 

mampu membuka kesempatan kepada 
sebuah mukjizat.

Selain itu, peserta juga berkesempatan 
membuat perkongsian dalam kumpulan 
kecil, bersama dalam aktiviti pujian dan 
penyembahan atas talian, games dan se-
bagainya. 

Hal ini secara langsung membantu 
peserta melepaskan kerinduan mereka 
dalam pelayanan seperti pelayanan kebi-
asaan sebelum ini. 

Fr Nicholas Stephen juga turut serta 
dalam HWK-22 ini di mana Paderi Paroki 
St Peter Claver, Ranau itu memimpin Misa 
Kudus penutupan program pada 8 Nov. 

"Kita adalah bait Tuhan. Bila anda keluar 
dari universiti, anda menjadi saksi Kris-
tus yang sanggup berkorban dan berani 
menghadapi cabaran. Jangan takut untuk 
bersaksi kerana Yesus bersama kalian. 
Jangan takut kerana Yesus sudah bangkit 
dan hadir di tengah-tengah kita semua," 
jelas Fr Nik. 

Kesan PKP, ada orang yang mengeluh ke-
pada Fr Nik bahawa Gereja ditutup dan ban-
yak aktiviti Gereja tidak dapat dilakukan. 

Bagi orang itu, ketiadaan Gereja ber-
makna umat ke neraka! Namun Fr Nik 
menerangkan, jika tidak ada bangunan 
gereja, kitalah gereja. Gereja tidak per-
nah akan dapat ditutup kerana kita Bait 
Tuhan yang hidup, tetap meneruskan 
karya-karya keselamatan Tuhan. 

Walaupun pengisian program memberi 
semangat dan membantu iman peserta, 
namun pelaksanaan program tetap ber-
hadapan dengan beberapa cabaran.  

Cabaran utama semasa pelaksanaan 
program ini adalah jaringan Internet yang 
lemah. Namun tidak menjadi penghalang 
kepada para peserta untuk terus mengi-
kuti HWK-22.

Para peserta tetap bersyukur kepada 
Tuhan kerana HWK yang disambut den-
gan meriah pada setiap tahun tetap da-
pat berlangsung pada tahun ini. 

Mereka berkata meskipun hanya se-
cara maya dan bergantung sepenuhnya 
melalui penggunaan teknologi namun 
Tuhan tetap berkarya di setiap saat 
dalam setiap keadaan. — Tim Dokumen-
tasi HWK-22 

487 warga kampus sertai 
HWK-22 atas talian 
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Takhta Suci mengecam segala 
bentuk kekerasan terhadap agama
Takhta Suci sekali lagi mengecam 
kekerasan terhadap agama atau ke-
percayaan dan segala bentuk “pop-
ulisme dan nasionalisme” yang men-
ganggap migran dan pelarian sebagai 
“orang lain” dan “musuh”.

Dalam pidatonya pada forum Min-
isterial to Advance Religious Free-
dom baru-baru ini, Uskup Agung 
Paul Richard Gallagher, Setiausaha 
Vatikan untuk Hubungan Luar Neg-
eri menekankan “perlunya dialog 
antara agama dan antara budaya un-
tuk menumbuhkan saling pengertian 
dan rasa hormat.”

Forum tahunan yang didanai oleh 
Jabatan  Luar Negeri AS memper-
temukan para pemimpin dari selu-
ruh dunia untuk membincangkan 
cabaran yang dihadapi dalam kebe-
basan beragama. 

Disebabkan pandemik,  pertemuan 
tahun diselenggarakan oleh Polandia 
secara online.

Dalam pidatonya, Uskup Agung 
Gallagher mendesak pihak berkuasa 
sivil agar “mengingati dan menghor-
mati hak dasar kebebasan beragama 
bagi semua,” yang berakar pada “di-
mensi batin peribadi manusia.”

“Semua pemerintah harus men-
erima dialog terbuka dengan para 
pemimpin dari semua latar belakang 
agama… untuk melindungi, men-
dorong dan menerapkan kebebasan 
beragama atau berkeyakinan… dan 
tidak memanipulasinya sebagai alat 
politik,” kata pegawai Vatikan itu.

Beliau mengatakan dialog se-

harusnya tidak berhenti pada “toler-
ansi belaka” tetapi harus lebih jauh 
agar tidak menganggap orang lain 
sebagai musuh tetapi sebagai “sau-
dara dan saudari, yang setara dengan 
martabat kita.”

Uskup Agung Gallagher men-
gatakan bahawa pembatasan yang 
diberlakukan oleh negara semasa 

pandemik “memiliki akibat besar 
pada kebebasan untuk mewujudkan 
agama atau keyakinan seseorang dan 
telah membatasi aktiviti keagamaan, 
pendidikan, dan karya amal komu-
niti agama.” 

Prelatus itu mengatakan, pihak 
berkuasa sivil harus menyedari kes-
an buruk dalam mengenakan sekatan 

terhadap komuniti agama atau keper-
cayaan, seraya menegaskan bahawa 
komuniti  memainkan peranan pent-
ing dalam mengatasi krisis dengan 
sokongan moral mereka dan pesan 
solidariti  serta harapan mereka. 

Di negara-negara Katolik, uskup 
agung itu mengatakan akses untuk 
mendapatkan Sakramen adalah “lay-
anan penting.”

“Kebebasan beribadat tidak ber-
gantung pada kebebasan berkumpul, 
tetapi merupakan bahagian penting 
dari kebebasan beragama,” katanya.

“Pada masa kita berusaha melind-
ungi nyawa dari penyebaran virus, 
kita tidak boleh menempatkan di-
mensi spiritual dan moral orang 
tersebut sebagai hal sekunder 
dibandingkan keberadaan duniawin-
ya,” tambah pegawai Takha Suci itu.

Uskup Agung itu mengutip en-
siklik terbaharu Sri Paus Fransiskus 
“Fratelli tutti” di mana Sri Paus 
mengatakan bahawa “kebebasan be-
ragama bagi semua pemeluk agama” 
adalah hak asasi manusia yang “tidak 
boleh dilupakan dalam perjalanan 
menuju persaudaraan dan perdama-
ian.” — LiCASnews.com  

Tuhan mempersiapkan kedatangan 
putera-Nya bersama Maria, wanita 
yang penuh dengan doa 
ROMA: "Hari ini kita bertemu den-
gan Perawan Maria sebagai wanita 
yang penuh dengan doa.

Ketika dunia masih belum tahu 
apa-apa tentang dia, ketika dia masih 
gadis sederhana yang bertunangan 
dengan seorang lelaki dari keluarga 
Daud, Maria berdoa. Kita dapat 
membayangkan gadis muda Naza-
reth yang diselimuti keheningan dan 
dialog terus menerus dengan Tuhan 
yang akan segera mempercayakan 
sebuah misi kepadanya.

 Dia sudah penuh dengan rahmat 
dan tak bernoda sejak dia dikandung; 
tapi dia belum tahu apa-apa tentang 
panggilannya yang mengejutkan dan 
luar biasa serta lautan badai yang 
harus dia seberangi. 

Satu hal yang pasti: Maria ter-
masuk dalam kumpulan besar orang 
yang rendah hati yang tidak pernah 
dimasukkan oleh sejarawan resmi 
dalam buku mereka, tetapi Tuhan 
mempersiapkan kedatangan Putera-
Nya bersama dia.

Dengan kata-kata itu Sri Paus 
Fransiskus memulai katekesis ten-
tang doa dalam Audiensi Umum 
mingguan, 18 November 2020 yang 
disiarkan secara langsung dari Per-
pustakaan Apostolik, seraya men-
junjung tinggi Maria sebagai teladan 
bagi kehidupan dan doa umat. 

Jelas Sri Paus, Maria tidak men-
jalankan hidupnya secara mandiri, 
tetapi “menunggu Tuhan untuk 
mengambil kendali jalannya dan 
membimbingnya ke tempat yang 
Dia inginkan. Maria penurut, dan 
bersedia mempersiapkan peristiwa-

peristiwa besar dunia dengan ban-
tuan Tuhan.”

Bapa Suci mengatakan, “Maria 
sedang berdoa ketika Malaikat Ga-
briel datang menyampaikan pesan 
kepadanya di Nazareth  

Pernyataan Maria “Inilah Aku” 
yang kecil namun besar, yang mem-
buat semua ciptaan melompat kegi-
rangan saat itu, ujar Sri Paus. 

Menurut Paus, tidak ada cara lebih 
baik untuk berdoa selain menem-
patkan diri dalam sikap terbuka, 
hati yang terbuka kepada Tuhan 
dan berkata, “Tuhan, apa yang Eng-
kau mahu, bila Engkau mahu, dan 
bagaimana Engkau mahu.’ 

Ertinya, dengan hati yang terbuka 
terhadap kehendak Tuhan. Dan Tu-
han selalu menjawab.  Betapa ban-
yak umat beriman yang menjalankan 
doa mereka seperti ini!”

Sikap itu, menurut Sri Paus, me-
mungkinkan banyak umat beriman 
menghadapi kenyataan tanpa men-
jadi kesal ketika hari-hari mereka 
dipenuhi masalah, “kerana tahu ba-
hawa dalam kasih yang rendah hati 

yang diberikan dalam setiap situasi, 
kita menjadi alat-alat rahmat Tuhan.” 

Doa, kata Sri Paus, “tahu cara me-
nenangkan kegelisahan, tahu cara 
mengubahnya menjadi kesediaan.”

Sri Paus mengenang saat-saat pen-
cubaan luar biasa yang dialami Per-
awan Maria dan bagaimana Maria 
tekun berdoa di setiap saat hidupnya, 
dan di setiap saat dalam kehidupan 
Yesus, sehingga kematian dan ke-
bangkitan-Nya. 

“Jika dalam doa kita memahami 
bahawa setiap hari yang Tuhan beri-
kan adalah panggilan, hati kita akan 
terbuka besar dan kita akan meneri-
ma segalanya. 

Kita akan belajar cara menga-
takan: ‘Apa yang Engkau mahu, 
Tuhan. Berjanjilah padaku hanya 
bahawa Engkau akan hadir di setiap 
langkahku’,” kata Sri Paus.

Maria dengan penuh doa menema-
ni Gereja yang baru lahir dan karena 
keterbukaan pada kuasa Roh Kudus, 
Bonda Tuhan lalu menjadi Bonda 
Gereja, kata Sri Paus. —        media 
Vatikan 

MAUMERE: Keluarga Besar 
Pencak Silat Perisai Diri (PD) unit 
Ledalero merayakan Hari Orang 
Miskin Sedunia 17 November 
dengan berkunjung ke Rumah Ke-
bajikan Alma Maumere. Manaka-
la sebuah  perkumpulan Mus-
lim, BEM IKIP Muhammadyah 
Maumere, men gunjungi Orang 
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 
di Rumah Amal Santa Dymphna 
Wairklau Maumere untuk meraya-
kan Hari Toleransi Antarabangsa  
16 November.

PD unit Ledalero yang terdiri 
daripada para seminarian  yang 
diketuai oleh Father Hendrik 
Maku SVD membawa bantuan 
berupa beras dan barangan ma-
kanan. 

Kedatangan mereka disambut 
oleh Sister Ulin ALMA yang ketua 
rumah kebajikan yang dihuni oleh 
40 kanak-kanak kurang upaya. Sr 
Ulin dibantu oleh lima orang biar-
awati dan perawat. 

Pada ketika ini, “kami sangat di-
cabar untuk bersabar mendampin-
gi anak-anak kurang upaya. Kami 
memerlukan doa daripada para 
paderi dan seminarian agar dapat  

bertahan dalam karya pelayanan 
ini,” kata Sr Ulin.

Menurut Fr  Hendrik, “Saya 
merasakan komuniti ini adalah sy-
urga dunia, tempat adanya kasih, 
sukacita dan kegembiraan, ada 
damai dan ketenangan.”

Kehadiran PD unit Ledalero, 
jelas Pensyarah Islamologi STFK 
Ledalero itu, bukan sahaja untuk 
memberikan bantuan berupa ma-
terial tetapi juga mahu belajar dari 
kebijaksanaan hidup. 

“Kami yakin, kebijaksanaan 
hidup bukan hanya dipelajari di 
kampus, tetapi dari pengalaman 
perjumpaan langsung dengan yang 
lain. Pendamping pusat kebajikan 
ini adalah guru kebijaksanaan un-
tuk kami semua,” tegasnya.

Sehari sebelumnya, BEM 
IKIP Muhammadyah (IkipMu) 
Maumere berbahagi kasih dengan 
ODGJ di Rumah Kebajikan Santa 
Dymphna Wairklau. Ketua BEM 
IkipMu, Gamly Salasa mengata-
kan kehadiran mereka didorong 
oleh panggilan hati dan kema-
nusiaan yang merupakan bentuk 
peduli dan karya nyata maha-
siswa. — PEN@ Katolik

Seminarian dan mahasiswa 
Muslim kunjungi rumah 
kebajikan rai Hari Toleransi
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Kenali 
Santo Anda 

Santa
Cecilia 

~ 22 Nov ~

Santa pelindung muzik ini 
hidup pada masa awal 

Gereja. 
Dia seorang gadis bang-

sawan Romawi yang telah 
mempersembahkan hatinya 
kepada Kristus. 

Di bawah gaun-gaunnya 
yang indah, seperti yang 
biasa dikenakan oleh para 
wanita bangsawan, Cecilia  
mengenakan sehelai baju 
kasar yang membuatnya 
menderita. 

Cecilia ingin mempersem-
bahkan silihnya itu kepada 
Yesus tetapi bapa Cecilia 
mahu anaknya berkahwin 
dengan seorang pemuda 
tidak beragama.

Selepas berkahwin dengan 
Valerianus, Cecilia  member-
anikan diri berkata kepada 
suaminya bahawa dia mem-
punyai suatu rahsia iaitu dia 
mempunyai malaikat Tuhan 
yang menjaganya. 

Valerianius amat terperan-
j a t ,  d a n  b e r k a t a , 
“Tunjukkanlah kepadaku 
malaikatmu. Jika ia datang 
dari Tuhan, aku akan meng-
abulkan permintaanmu.”

Kata Cecilia, “Jika engkau 
percaya akan Tuhan yang 
satu dan benar serta meneri-
ma air pembaptisan, maka 
engkau akan melihat malai-
katku.” 

Kemudian Valerianus 
dibaptis dan ketika pulang 
ke rumahnya, dia melihat  
malaikat yang menakjubkan 
di samping isterinya. 

Ti b u r t i u s ,  s a u d a r a 

Valerianus, belajar iman 
Kristian dari Cecilia lalu 
dibaptis. Tiburtius dan 
Valerianus  melakukan ban-
yak perbuatan amal kasih 
sehingga ditangkap kerana 
iman mereka. 

Kedua-dua mereka dihu-
kum bunuh. Cecilia mengu-
burkan jenazah mereka sebe-
lum dia sendiri ditangkap. 

Cecilia mempertobatkan 
para petugas yang berusaha 
memujuknya untuk meny-
embah berhala. Ketika diba-
kar, api itu tidak membunuh 
Cecilia.

 Akhirnya, seorang ditu-
gaskan untuk memenggal 
kepala Cecilia. 

Dikatakan, tiga kali leher 
Cecilia dipenggal namun dia 
tidak terus mati. 

Cecilia mengacungkan 
tiga jari dengan tangannya 
yang satu dan satu jari di 
tangannya yang lain sebagai 
pernyataan imannya kepada 
Tritunggal Mahakudus! 

KUALA LUMPUR: Pada awal 
November lalu,  Tim Pastoral 
Semenanjung Malaysia telah mengu-
mumkan tema utama (keseluruhan) dan 
tema bulanan bagi tahun 2021 untuk 
membantu umat Katolik menempuh 
perjalanan iman mereka sepanjang 
tahun 2021.

Semasa perbincangan tim petugas 
PMPT, “Harapan” adalah kata utama 
yang disebut berulang kali kerana 
Harapan adalah yang paling diperlukan 

pada masa pandemik ini dan pada hari-
hari yang akan datang. 

Pengerusi PMPT, Father Jude 
Miranda mengatakan, “Harapan juga 
adalah salah satu tiga kebajikan teologi, 
selain iman dan amal, kebajikan yang 
berkaitan dengan kepercayaan ses-
eorang kepada Tuhan dan cinta kepada 
sesama.”

Selain kebaikan harapan, idea penting 
lain yang dibangkitkan semasa perbin-
cangan adalah Rukun negara, deklarasi 

falsafah nasional Malaysia yang dimu-
lakan pada tahun 1970. 

Lima prinsip utama deklarasi ini ber-
fungsi sebagai formula menuju kehar-
monian dan keamanan negara di semua 
peringkat. 

Oleh itu, tim berpendapat bahawa 
unsur-unsur dari lima prinsip itu juga 
harus dicerminkan dalam tema keselu-
ruhan dan bulanan untuk tahun 2021.

Berikut merupakan tema bulanan dan 
tema PMPT 2021: 

Percaya, Hidup dan 
Memberi: Tema 
utama PMPT 2021 

K O T A  K I N A B A L U : 
K o m u n i k a t o r  K a t o l i k  d i 
Malaysia, Singapura dan Brunei 
dipanggil untuk menjadi imagi-
natif dan pintar dalam menghada-
pi cabaran yang ditimbulkan oleh 
pandemik Covid-19.  Calon 
Kardinal Cornelius Sim berpesan 
kepada para komunikator Katolik 
ini agar pada masa yang tidak 
pasti ini, mereka tidak harus 
menunggu sehingga kepastian itu 
menjelma sebaliknya menjadi 
kreatif dan mencari peluang.

Cornelius Sim, yang merupak-
an Presiden Komisi Episkopal 
Serantau Komunikasi Sosial 
(SOCCOM) Konferensi Para 
Uskup Singapura, Malaysia dan 
Brunei, bercakap demikian sema-
sa penutupan mesyuarat agung 
tahunannya yang dilakukan atas 
talian dengan pada 29 Oktober 
lalu. 

Mesyuarat tahunan maraton itu 
berlangsung sepanjang hari dari 

jam 9 pagi hingga 5 petang 
dihadiri kira-kira 15 orang ahli 
rasmi SOCCOM dari seluruh 
wilayah, memberi tumpuan khu-
sus tentang bagaimana umat 
Katolik di wilayah ini menghada-

pi cabaran pada masa ini. 
Uskup Vikariate Brunei itu 

mengatakan imej seorang gemba-
la yang kukuh berdiri mungkin 
harus ditukar kepada model lain. 
“Model seorang nelayan mung-

kin lebih sesuai untuk masa seka-
rang; seorang nelayan yang bera-
da jauh di laut terbuka berhada-
pan dengan ribut besar, ketakutan 
dan tanpa mercu tanda yang biasa 
untuk dilalui.

"Pada masa-masa yang men-
cabar ini, daripada menunggu 
untuk mel iha t  tanda- tanda 
kehidupan lama untuk kembali, 
SOCCOM dipanggil untuk men-
jadi kreatif,  cerdas dan mengenal 
pasti arah baru. “Anda dipanggil 
untuk mencari peluang yang 
Tuhan nyatakan sehingga kita 
dapat terus relevan dan fokus 
dalam pelayanan kita,” ujar 
Uskup Sim dalam ucapan penu-
tupnya.

Menggambarkan keadaan keta-
kutan bahawa orang ramai ter-
paksa tinggal di dalam rumah 
untuk keselamatan, prelatus itu 
mengatakan, daripada menutup 
pintu, para komunikator Katolik 
harus memastikan bahawa umat 

Kristian tidak  menutup pintu 
rumah dan hati mereka untuk 
Yesus Kristus.

Seperti pada Pentakosta perta-
ma ketika para murid penuh den-
gan ketakutan lalu naik ke ruang 
atas, Yesus masuk, menyatakan 
diri-Nya kepada mereka dan ber-
kata, “Damai berserta kamu!". 

"Sudah waktunya bagi kita 
untuk membiarkan Tuhan mema-
suki dan membiarkan hati kita 
d inyalakan semula  dengan 
semangat dan harapan baharu 
oleh Roh-Nya.

“Ini juga masanya untuk mere-
nungkan dan berdoa dengan 
sungguh-sungguh, memeriksa 
keadaan iman kita, dan membiar-
kan tenaga Roh menuntun kita ke 
hari baharu,” kata calon Kardinal 
Sim. SOCCOM di rantau ini 
memutuskan untuk mengadakan 
pertemuan tahunannya pada 
tahun hadapan, 18-21 Oktober di 
Sibu, 

 Komunikator Katolik tidak harus hanya 
menunggu tetapi kreatif dan mencari peluang 
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PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(NOVEMBER)              

  SEJAGAT: Kecerdasan buatan. Kita 
berdoa agar kemajuan pembikinan robot 

dan kecerdasan buatan akan selalu 
mengutamakan manusia.   

November 22, 2020 

Perhimpunan nasional Caritas  
temui banyak isu sosial mendesak

KUALA LUMPUR: Banyak isu sosial 
mendesak dibentangkan semasa Perhimpu-
nan Nasional Caritas Malaysia yang diada-
kan atas talian pada 13 November setelah 
setiap wilayah di Semenanjung Malaysia, 
Sabah dan Sarawak membentangkan lapo-
ran isu-isu semasa di tempat masing-mas-
ing. 

Laporan-laporan itu telah mendedahkan 
masalah sosial bersama yang mempen-
garuhi umat di seluruh negara. Meskipun 
baharu ditubuhkan, Caritas Malaysia men-
gatakan inilah masanya untuk melihat wajah 
‘orang miskin baharu’ yang terkesan akibat 
pandemik COVID-19 sebagai isu utama 
dalam misi amal mereka. 

Charles Bertille, setiausaha eksekutif 
Caritas Malaysia, mengatakan, “Orang mis-
kin baharu di Malaysia adalah 8.2 juta yang 
terkecuali dari bantuan sosial, dan 21 juta 
mendapat subsidi sara hidup.”

Charles mengatakan bahawa golongan 
miskin yang baharu adalah “20% daripada 
populasi kita (yang merupakan) tanpa status 
bermastautin di negara ini di Sabah dan Se-
menanjung, pekerja asing, pelarian, komu-
niti orang asli dan orang asli, dan mereka 
yang tidak mempunyai dokumen — ter-
masuk orang India, golongan tidak berumah 
dan lain-lain,” yang dipetik dari kajian pe-
nyelidikan tempatan mengenai “Menjadi-
kan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan: 
Wajah-wajah kemiskinan di Malaysia” yang 
diterbitkan pada bulan April 2020.

Isu utama lain yang dikumpulkan selepas 
perundingan serantau adalah perlunya di-
alog dan keterlibatan yang lebih luas den-
gan petugas-petugas Gereja, kumpulan 
dan organisasi bukan kerajaan (NGO) lain 
dalam masyarakat sivil, untuk memanfaat-
kan kepakaran, jaringan dan sumber daya 

orang lain.
Melalui kerjasama dengan yang lain, Car-

itas Malaysia akan meningkatkan keberke-
sanan dengan bertindak balas dengan lebih 
cepat dan memperluas jangkauannya serta 
memperkaya pemikiran. 

Ini juga selari dengan ensiklik baharu Sri 
Paus Fransiskus, Fratelli Tutti, yang menye-
ru “budaya pertemuan” dan tindakan menu-
ju “dialog inklusif dan konstruktif di antara 
semua komponen budaya masyarakat,” 
menyeru semua orang yang mempunyai 
niat baik untuk membangun lebih banyak 
persaudaraan dan perpaduan manusia, ”ujar 
Charles semasa sintesis perhimpunan.

Menyedari bahawa “kita adalah Gereja 
bumiputera Malaysia" maka ia merupakan 
salah satu isu utama yang perlu dimasukkan 
dalam membuat keputusan nasional. “Kita 
mungkin tidak menyedari bahawa 60% 
orang Kristian Malaysia adalah bumiputera, 
dan majoriti orang Kristian tinggal di Sabah 

dan Sarawak. Masa depan Gereja Malaysia 
juga bergantung kepada mereka!” , pada ta-
hap yang besar.

“Kita harus sedar akan fakta ini dan 
mengetahui kepelbagaian budaya, bahasa 
dan keperluan lokal dalam pengambilan 
keputusan nasional"”kata Charles seraya 
menambah, untuk terus maju dalam me-
nangani masalah-masalah utama ini  Caritas 
Malaysia harus sebulat suara memperha-
tikan keperluan mereka yang memerlukan 
melalui kerjasama Gereja Katolik.

“Walaupun pelayanan kita berbeza, kita 
adalah satu badan, melayani satu misi, me-
miliki satu sumber, dan satu tujuan — Yesus 
Kristus.  Mendiang Kardinal Soter selalu 
mengatakan, “Kita tidak dapat melakukan 
pelayanan dengan cara lama iaitu sendirian 
berhad”!” kata Charles. 

Struktur Gereja aktif yang mempromo-
sikan persekitaran kerja yang diperlukan 
perlu dibentuk berbanding “operasi ber-

model hierarki dan terpusat”. “Dengan 
meningkatnya keperluan, bencana alam, 
masyarakat terpinggir, kita perlu mengem-
bangkan model jaringan dan kolaborasi 
untuk menyahut keperluan membangun 
model-model jaringan dan kerjasama agar 
dapat bertindak balas dengan segera kepada 
mereka yang memerlukan serta menemani 
dan memperkasa komuniti – menjadi Gereja 
yang dekat dengan orang dan berbau seperti 
dombanya ( EG 24)… Charles menegaskan 
bahawa usaha kita mestilah harus untuk ko-
muniti dengan menjangkau mereka. 

Dalam beberapa minggu mendatang, 
Caritas Malaysia juga akan berbincang  
mengenai peningkatan kapasiti mengenai 
keperluan mereka, tindakan seterusnya dan 
pembahagian sumber. Mereka bertekad un-
tuk mengembangkan usaha lokal bagi men-
gatasi penyebab bagi orang miskin melalui 
amal dan bantuan, pembangunan, advokasi, 
keadilan dan perdamaian.  

KUCHING: Sekolah mission memainkan 
peranan yang sangat penting dalam usaha 
memperkasakan masyarakat luar bandar 
menerusi pendidikan yang baik di Sarawak.
Uskup Agung Roman Katolik Kuching 
Simon Poh menegaskan bahawa sekolah 
mubaligh merupakan bahagian yang pent-
ing dalam pembangunan negeri kerana 
ia menyediakan asas pendidikan kepada 
kanak-kanak di kawasan desa. 

“Di kawasan luar bandar (dahulu), pen-
didikan mungkin tidak ada. Mujurlah ada 
sekolah mission,”  kerana mereka (sekolah 
mubaligh),” katanya selepas mesyuarat per-
tama Lembaga Sekolah Mubaligh Negeri 
bersama Unit Agama-agama Lain (UNI-
FOR) di sini baru-baru ini. 

Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar 
Douglas Uggah, yang bertanggungjawab 
bagi UNIFOR, mempengerusikan mesyu-
arat untuk membincangkan keperluan se-
kolah-sekolah tersebut. 

Uskup Agung Simon yang mengetengah-
kan perkara ini dalam mesyuarat itu turut  

menyeru kerajaan persekutuan agar mem-
peruntukkan dana bagi menyediakan dan 
menaik taraf kemudahan bagi meningkat-
kan lagi standard sekolah mission di negeri 
itu.  

Uggah menjelaskan UNIFOR ada sebuah 
jawatankuasa untuk membangkitkan isu-isu 
sedemikian dengan tumpuan kepada pem-
biayaan bagi penyelenggaraan atau bagi 

kemudahan 
“Bagi pihak UNIFOR, saya juga akan 

menulis kepada Perdana Menteri (Tan Sri 
Muhyiddin Yassin) untuk mendapatkan 
pembiayaan. Kerajaan persekutuan ada 
dana tertentu untuk kumpulan bukan Is-
lam,” katanya. 

Uggah turut menyeru kepada jawatankua-
sa itu untuk menentukan anggaran dana 

yang diperlukan bagi menubuhkan dan me-
naik taraf sekolah mission di Sarawak. 

Sekarang terdapat 127 buah sekolah mis-
sion di Sarawak, dengan 113 buah sekolah 
rendah dan 14 buah sekolah menengah, 
khususnya di Kuching, Sibu dan Miri. 

Bagi sekolah rendah, 57 buah telah dibuka 
oleh Gereja Roman Katolik, 45 oleh Gereja 
Anglikan dan lima oleh Gereja Methodist; 
manakala bagi sekolah menengah, tujuh 
diselia oleh Gereja Roman Katolik, lima 
oleh Gereja Anglikan, dan dua oleh Gereja 
Methodist. 

Selain itu, 92 buah tadika diusahakan 
oleh ketiga-tiga mazhab tersebut. 

Sementara itu, mesyuarat berkenaan di-
adakan untuk menyahut seruan Ketua Men-
teri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari 
Tun Openg agar sekolah-sekolah mission  
mempunyai jawatankuasa tersendiri untuk 
secara khusus menjaga keperluan kewan-
gan mereka selain menyelesaikan sebarang 
masalah yang mereka hadapi. — Today's 
Catholic 

Sekolah mission memampukan pelajar luar bandar nikmati pendidikan 


