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Kerana bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah 
keuntungan.Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, 
itu bererti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana 
yang harus ku pilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari 
dua pihak: aku ingin pergi dan diam bersama-sama 
dengan Kristus itu memang jauh lebih baik; 

Filipi 1: 21-24 

Air, elemen terpenting bagi 
kesihatan kehidupan dan bumi
VATIKAN: Pada Sidang ke-

45 Majlis Hak Asasi Ma-
nusia Pertubuhan Bangsa-

Bangsa Bersatu, Uskup Agung 
Ivan Jurkovič, Pemerhati Tetap 
Takhta Suci, berbicara atas nama 
Takhta Suci mengenai "hak untuk 
air minum bersih dan selamat serta 
sanitasi.” 

Memetik kata-kata dari Sri Paus Fransiskus, 
“Uskup Agung mengingatkan mereka yang 
hadir bahawa "air adalah elemen terpenting 
bagi kehidupan, dan masa hadapan umat ma-
nusia bergantung pada kemampuan kita untuk 
menjaganya dan membahagi-bahagikannya.” 

Beliau juga menyatakan prinsip Takhta Suci 
bahawa "akses untuk air dan sanitasi bukan 
hanya keperluan asas manusia, tetapi juga ele-
men penting untuk kesihatan Bumi dan peng-
huninya.” 

Uskup Agung Jurkovič mengakui bahawa 
Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu pada 17 Disember 2015 meny-
atakan visi yang serupa dengan yang dilakukan 
oleh Takhta Suci. Namun, prelatus itu menam-
bah bahawa “Takhta Suci terus menerus mene-

kankan bahawa masih banyak yang perlu di-
lakukan untuk memupuk penegasan universal 
mengenai hak asasi ini.”

Oleh itu, beliau membawa hadirin untuk 
melihat kembali no. 75 dari Laporan  Khas 
yang ditulis untuk kesempatan itu yang menya-

takan bahawa “kesedaran penuh hak asasi ma-
nusia terhadap air dan sanitasi tidak boleh dis-
erahkan kepada Negara-negara saja.” Jelasnya, 
setiap orang mempunyai tanggungjawab un-
tuk menyumbang kepada pembangunan dan 
perkembangan “masyarakat yang lebih berin-

tegrasi dan lestari.”
Uskup Agung menegaskan penyebutan 

Laporan Khas itu juga menyebut banyak “jenis 
sumber daya yang menyumbang untuk menca-
pai hak-hak yang termaktub dalam Perjanjian 
Antarabangsa mengenai Hak Ekonomi, Sosial, 
dan Budaya.” Tetapi, beliau menambah ba-
hawa semua hak asasi manusia, termasuk hak 
akses untuk air, adalah berakar pada martabat 
manusia, dan “bukan dalam penilaian kuanti-
tatif apa pun yang menganggap air sebagai ke-
baikan ekonomi semata-mata.”

Uskup Agung Jurkovič kemudian menya-
takan bahawa masyarakat antarabangsa perlu 
menyedari perlunya sikap “solidariti mengenai 
sumber semula jadi” yang baru. Menguruskan 
sumber air dihubungkan dengan “tanggung-
jawab sosial, mental tingkah laku ekologi” 
dan “solidariti global di antara negara.” Ini, 
katanya, adalah satu-satunya cara yang mung-
kin “untuk memperkuat kebaikan bersama dan 
melestarikannya untuk masa depan.”

Perwakilan Takhta Suci ini kemudiannya 
mengakhiri ucapannya dengan memetik kata 
dari Sri Paus Fransiskus yang diambil dari wa-
cana khas Urbi et orbi pada 27 Mac, awal ta-
hun ini. — sumber Sr Bernadette Mary Reis, 
fsp, Vatican News 

Hari Malaysia merupakan Hari Ke-
bangsaan negara kita tercinta ini yang 
kita sambut pada 16 September setiap 
tahun dan tahun ini kita merayakan 
Hari Malaysia yang ke 57 tahun. 

Dalam merayakan Hari Malaysia 
ada beberapa perkara yang perlu kita 
syukuri. Antara lain, pertama, kita 
bersyukur kepada Tuhan kerana Dia 
memberi kita tempat kediaman, Tanah 
Air yang indah ini yang mana kita da-
pat hidup dengan aman dan harmoni 
bersama dengan masyarakat majmuk 
dari pelbagai kaum, keturuan, bangsa 
dan kepercayaan, walaupun kita sedar 
masih banyak ruang yang boleh dipert-
ingkatkan lagi dari segi toleransi kaum 
dan agama. Kedua, Kita juga bersy-
ukur kepada Tuhan kerana dengan per-
lindungan dan kuasa Roh Kudus-Nya 
kita masih dapat menikmati kehidu-
pan yang aman dan selamat walaupun 
seluruh dunia diancam oleh wabak 
Covid-19. Kita bersyukur kerana kead-
aan kita di Malaysia masih terkawal 
kerana sikap rakyat yang patuh kepada 

nasihat untuk mematuhi SOP usaha 
bagi membendung penularan wabak 
covid-19 ini.

Setiap kali kita merayakan Hari Ma-
laysia kita perlu mengingati kembali 
semangat dan wawasan yang ditun-
jukkan oleh para pemimpin yang telah 
mewujudkan Negara Malaysia, gabun-
gan tiga Negara –Malaya, Sarawak 
dan Sabah. Janji-janji yang dipersetu-
jui bersama ketika membentuk Malay-
sia pada 16 September 1963 perlu di-
ingatkan kembali kepada para peneraju 
kepimpinan negara masa kini, seluruh 
rakyat dan khususnya para belia kita 
generasi muda bakal pemimpin nega-
ra, agar syarat-syarat perjanjian terse-
but tetap dihormati dan dilaksanakan, 
agar syarat-syarat pembentukan Ma-
laysia tidak lupus ditelan zaman.

Tema sambutan Hari Kebangsaan 
pada tahun ini “Malaysia Prihatin”. 
Tema yang sangat bagus jika benar-
benar dapat diterapkan dalam nilai ke-
hidupan setiap rakyat. 

Semoga kita rakyat Malaysia sama-

sama berusaha menghayatinya tanpa 
mengira bangsa, agama dan budaya. 
Melahirkan masyarakat yang prihatin 
atau ambil peduli adalah amat pent-
ing agar kita rakyat Malaysia sentiasa 
hidup dalam keadaan aman harmoni 
dan selamat serta dilindungi dari ben-
cana dan malapetaka.  

Bagi menterjamahkan sikap dan 
budaya prihatin atau ambil peduli sen-
tiasa menguasai hidup kita rakyat Ma-
laysia, perlulah:
1). Kita hidup berTuhankan Tuhan 
Pencipta manusia, bukan bertuhankan 
kepada tuhan ciptaan manusia supaya 
kebenaran tidak akan dikompromikan.
2). Sentiasa prihatin kepada keadaan 
dan  keperluan sesama kita manusia, 
tidak kira fahaman politik, keturunan 
dan anutan agamanya.
3). Sentiasa prihatin dengan keadaan 
dunia, tempat tinggal kita bersama, 
yang sedang mengalami banyak kero-
sakan dan penyakit kerana budaya dan 
sikap tidak bertanggungjawab oleh 
manusia. Manusia sendiri yang men-

gakibatkan pemanasan global, pence-
maran udara dan air yang berleluasa. 
4). Mengubah sikap semua perbuatan-
perbuatan mementingkan diri sendiri 
dan tidak peduli apa akibatnya bagi 
masa depan anak-anak kita.

Tidak   ada gunanya kita berteriak 
melaungkan Merdeka dan mengibar-
kan Bendera Jalur Gemilang jika se-
muanya itu bersifat luaran atau sedalam 
kulit sahaja. Keprihatinan hanya akan 
ada pada seseorang dan pada rakyat 
jika iman kepada Tuhan  Pencipta ada, 
sifat perikemanusiaan ada serta cinta 
kasih kepada alam Ciptaan Tuhan ada 
pada kita. 

Selamat Menyambut Hari Malaysia 
yang ke-57 tahun.

“Malaysia Prihatin”

+Bishop Datuk Cornelius Piong
12hb September 2020

KENINGAU: Sempena 
Hari Malaysia ke-57, 
Uskup Cornelius Piong 
mengajak umat agar 
memperhatikan dan men-
ingat semula janji-janji 
yang dipersetujui ber-
sama ketika membentuk 
Malaysia pada 16 Sep-
tember 1963.

Katanya, ini perlu di-
ingatkan kembali kepada 
para peneraju kepimpinan 
negara masa kini, selu-
ruh rakyat dan khususnya 
para belia kita generasi 
muda bakal pemimpin 
negara, agar syarat-syarat 
perjanjian tersebut tetap 
dihormati dan dilaksana-
kan, agar syarat-syarat 
pembentukan Malaysia 
tidak lupus ditelan zaman.

Berikut merupakan  
kenyataan penuh Uskup 
Cornelius Piong: 

Peneraju kepimpinan negara, belia harus hormati 
janji-janji pembentukan Malaysia 

Merayakan Hari Malaysia ke-52, 16 September 2020 

Air adalah elemen terpenting bagi kehidupan, dan masa hadapan umat manusia dan      
seluruh penghuni planet ini. 
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Bergerak melangkaui                  
kesilapan dan kelemahan 
Yang tidak boleh dimaafkan 

tidak perlu untuk dimaafkan 
dan yang tidak dapat dimaaf-

kan tidak boleh dimaafkan.
Michael Buckley menulis kata-

kata itu dan ia mengandungi caba-
ran penting. Kita selamanya beru-
saha membuat alasan untuk perka-
ra yang tidak perlu kita buat alasan 
dan selamanya berusaha untuk 
memaafkan apa yang tidak dapat 
dimaafkan. Kedua-duanya tidak 
perlu malah tidak membantu. 

Kita dapat mempelajari sebuah 
pengajaran bagaimana Yesus 
menangani orang-orang yang 
mengkhianati-Nya. 

Contoh paling jelas adalah rasul 
Petrus, yang dipilih khas dan dina-
makan sebagai batu karang komu-
niti kerasulan. Petrus adalah 
seorang yang jujur dan tulus seper-
ti anak-anak, iman yang men-
dalam, dan dia, lebih dari yang 
lain, memahami makna yang lebih 
mendalam tentang siapa Yesus dan 
apa maksud ajaran-Nya.

Malah, dialah yang menjawab 
pertanyaan Yesus (Bagi kamu, 
siapakah Aku ini?) Petrus menjaw-
ab, “Engkau adalah Kristus, anak 
Tuhan yang Hidup." Namun 
beberapa minit selepas pengakuan 
itu, Yesus harus membetulkan kon-
sepsi salah Petrus tentang maksud-
nya dan kemudian menegurnya 
kerana cuba memesongkannya dari 
misinya.

Lebih serius lagi, Petrus yang 
dalam bangga dan angkuh men-
gatakan walaupun semua orang 

lain akan mengkhianati Yesus, dia 
akan tetap setia,tetapi dalam beber-
apa jam sahaja, dia mengkhianati 
Yesus sebanyak tiga kali, dan pada 
waktu Yesus paling memerlukan.

Kemudian, kita mengetahui per-
bualan Yesus dengan Petrus terha-
dap pengkhianatan itu. Yang pent-
ing ialah dia tidak meminta Peter 
untuk menjelaskan dirinya sendiri, 
tidak memaafkan Peter, dan tidak 
mengatakan perkara seperti:

"Itu bukanlah dari diri anda 
sendiri! Saya dapat memahami 
betapa semua orang sangat takut 
dalam keadaan itu! Saya dapat ber-
empati, saya tahu apa ketakutan 
yang anda alami” —Tiada satu pun 
dari itu. Yang tidak boleh dimaaf-
kan tidak perlu dimaafkan dan 
yang tidak dapat dimaafkan tidak 
boleh dimaafkan. 

Dalam pengkhianatan Petrus, 
seperti pengkhianatan kita sendiri, 
selalu ada beberapa dari keduanya, 
yang dapat dimaafkan dan yang 
tidak dapat dimaafkan.

Jadi apa yang Yesus lakukan 
dengan Petrus? Dia tidak meminta 
penjelasan, tidak meminta maaf, 
tidak memberitahu Petrus  bahawa 
semuanya baik-baik sahaja, tidak 
menawarkan alasan untuk Petrus 
dan bahkan tidak memberitahu 
Petrus bahawa Dia mencintainya. 
Sebaliknya dia bertanya kepada 
Petrus: "Adakah kamu mencintai-
Ku?" 

Petrus menjawab ya — dan 
semuanya bergerak ke hadapan 
dari situ. 

Semua bergerak ke hadapan dari 
situasi itu. Segala sesuatu dapat 
bergerak maju selepas membuat 
pengakuan cinta, tidak terkecuali 
pengakuan cinta yang jujur setelah 
pengkhianatan.

Permintaan maaf perlu dilaku-
kan (kerana mengambil alih kes-
alahan dan kelemahan sehingga 
dapat mengangkat sepenuhnya dari 
jiwa orang yang dikhianati) tetapi 
alasan tidak membantu. Sekiranya 
tindakan itu bukan pengkhianatan, 
tidak ada alasan yang diperlukan; 
jika ada, tidak ada alasan yang 
membebaskannya.

Alasan atau percubaan pada 
mempunyai dua tujuan, kedua-
duanya tidak baik. Pertama, ber-
fungsi untuk merasionalisasikan 
dan membenarkan, di mana tidak 
ada yang membantu si pengkhi-
anatan atau yang dikhianati. 

Kedua, melemahkan permintaan 

maaf dan menjadikannya tidak 
bersih dan penuh, sehingga tidak 
menghilangkan pengkhianatan 
sepenuhnya dari jiwa orang yang 
telah dikhianati; dan, oleh kerana 
itu, ungkapan cinta tidak begitu 
bermanfaat seperti pengakuan 
yang jelas dan jujur tentang peng-
khianatan kita dan permintaan 
maaf yang tidak berusaha untuk 
alasan kelemahan dan pengkhiana-
tannya.

Apa yang diminta oleh cinta 
kepada kita ketika kita lemah 
adalah pengakuan kelemahan kita 
yang jujur, tidak rasional dan juga 
pernyataan yang benar-benar dari 
hati: "Saya sayang kamu!" Perkara 
boleh bergerak maju dari sana. 
Masa lalu dan pengkhianatan kita 
tidak dihapuskan, atau dimaafkan; 
tetapi, dalam cinta, kita dapat 
hidup di luar mereka. Mengusir, 
alasan, atau merasionalisasi adalah 
tidak hidup dalam kebenaran; 
adalah tidak adil bagi orang yang 
dikhianati kerana dia menanggung 
akibat dan parut luka.

Hanya cinta yang dapat mendo-
rong kita melampaui kelemahan 
dan pengkhianatan dan ini adalah 
prinsip penting bukan hanya untuk 
kejadian dalam kehidupan ketika 
kita mengkhianati dan menyakiti 
orang yang dikasihi, tetapi untuk 
pemahaman kita tentang kehidu-
pan secara umum. 

Kita manusia, tidak ilahi, dan 
oleh itu, selaras, tubuh dan fikiran, 
dengan kelemahan dan kekurangan  
kita tidak sempurna dalam semua 

bentuk. 
Tidak seorang pun dari kita, sep-

erti yang dikatakan oleh St Paulus 
dalam suratnya kepada orang-
orang Roma, yang cukup tegas. 

Kebaikan yang ingin kita laku-
kan, akhirnya kita akan berhenti 
melakukan, dan kejahatan yang 
ingin kita hindari, kita biasanya 
melakukannya. 

Sebahagian daripada ini, tentu 
sahaja, dapat dimengerti, dimaaf-
kan, sama seperti sebahagiannya 
tidak dapat dimaafkan, kecuali 
fakta bahawa kita adalah manusia 
dan sebahagiannya menjadi misteri 
bagi diri kita sendiri.

Kedua-duanya, pada penghujung 
hari, tidak ada justifikasi atau ala-
san yang diminta (atau berman-
faat). Kami tidak bergerak maju 
dalam hubungan dengan memberi-
tahu Tuhan atau seseorang yang 
telah kita lukai: "Anda harus 
faham! Dalam keadaan itu, apa 
lagi yang harus saya lakukan juga? 
Saya tidak bermaksud menyakiti 
anda, saya terlalu lemah untuk 
menentang! " Itu tidak berguna, 
tidak diperlukan.

Segala-galanya bergerak maju 
ketika kita, tanpa alasan, mengakui 
kelemahan, dan meminta maaf atas 
pengkhianatan. Seperti Petrus keti-
ka ditanya tiga kali oleh Yesus: 
"Adakah kamu mencintai-Ku?" 
dari hati kita perlu mengatakan: 
"Engkau tahu segalanya, Engkau 
tahu bahawa aku mencintaimu." 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2020@Fr Ron Rolheiser 

Alkisah ada sering katekis 
meninggal dunia lalu terus 
menuju ke pintu syurga. 

Di pintu syurga St. Petrus sedang 
menunggunya sambil berkata, 
“Sebelum masuk syurga, engkau 
perlu lulus ujian yang memerlu-
kan seratus markah.” Dengan 
penuh kepastian, mengingat dia 
sudah menghabiskan sebahagian 
besar hidupnya di dunia melayani 
Tuhan, maka katekis tersebut 
mempersilakan St. Petrus untuk 
mengujinya.

“Soalan pertama,” kata Petrus 
“Berapa kali engkau mengikuti 
perayaan Misa semasa hidup 
mu?”

“Misa setiap hari selama lima 
puluh tahun," jawabnya. “Bagus, 
satu markah untuk mu,” kata 
Petrus, sambil terus menyoal, 
“Bagaimana sikap mu terhadap 
isteri dan anakanak?”

“Saya setia pada seorang isteri 
sahaja dan tidak pernah main 
kayu tiga, manakala anak-anak 
pula saya didik dengan baik dan 
seorang menjadi paderi.”

“Oh! Bagus sekali, satu markah 
lagi untuk kamu,” kata Petrus.

Apabila mendengar dia hanya 
mendapat dua markah sahaja atas 
segala usahanya itu, maka kece-
walah katekis tersebut sementara 

St. Petrus bertanya terus, “Apa 
lagi yang telah engkau lakukan?”

“Saya menjadi pengerusi pelb-
agai badan Gereja dan juga dalam 
masyarakat untuk kemajuan 
Gereja dan masyarakat.”

“Satu markah lagi untuk mu, 
ayuh, cepat-cepat apa lagi?” tanya 
Petrus pula. “Saya sudah memberi 
derma kepada Gereja semasa 
misa dan badan-badan amal 
sejumlah RM10,000.00.”

“Wow, baik sekali. Satu markah 
lagi untuk mu.”

Katekis tersebut merasa ter-
tekan kerana markahnya baru 
mencapai angkah lima pada hal 
seingatnya dia sudah hampir habis 
menceritakan kebaikannya. 
“Kalau begitulah jadinya, maka 
hanya RAHMAT TUHAN saha-
jalah saya dapat masuk ke syur-
ga,” kata katekis itu dengan nada 
yang pasrah. “Ok, engkau lulus 
silakan masuk,” kata St. Petrus 
sambil menuntunnya masuk ke 
pintu syurga.

Pesan yang kita peroleh melalui 
kisah itu tadi menjelaskan bahawa 
hanya kasih karunia Tuhan yang 
boleh menjanjikan rahmat kesela-
matan dan bukan hanya melalui 
jasa-jasa baik yang kita anggap 
boleh menyelamatkan kita. Maka 
di hadapan Tuhan, kita tidak 

boleh membangga-banggakan 
segala jasa dan kebaikan-kebai-
kan yang pernah kita lakukan di 
dunia ini.

Oleh itu, kita tidak boleh mem-
banding-bandingkan diri kita den-
gan orang lain dan jangan dengki 
apabila melihat Tuhan bermurah 
hat i  terhadap orang la in . 
Seharusnya sikap kita di hadapan 
Tuhan ialah bersyukur dan ber-
terima kasih serta menerima sega-
la kebaikan Tuhan dengan tangan 
terbuka sambil bermurah hati ter-
hadap sesama kita.

Di dalam Injil hari ini kita men-
dengar bahawa para pekerja yang 
dipanggil bekerja petang hari, 
menerima upah yang sama seperti 
yang dipanggil bekerja sejak 
waktu pagi. Para pekerja yang 
bekerja sejak pagi merasa dirugi-
kan oleh pemilik kebun tersebut. 

Di dalam kehidupan harian, kita 
pun boleh bersikap seperti pekerja 
yang dipanggil bekerja di waktu 
pagi itu. 

Walaupun tidak sama tetapi per-
asaan iri hati pada orang yang 
lebih pandai, berbakat dan banyak 
kelebihannya daripada kita, pasti 
dirasakan juga.

Demikian juga perasaan marah 
semakin mencengkam jiwa kita 
apabila mendengar ada orang den-

gan mudah mengucapkan pertau-
batan pada saat sebelum meng-
hembuskan nafasnya yang terakh-
ir, dan sempat dibaptis serta 
menyambut Tubuh Kristus pula, 
pada hal selama hidupnya dia 
mengamalkan hidup yang tidak 
bermoral.

Memang ada terlintas di dalam 
fikiran bahawa semua kejadian 
tersebut tidak adil. Kita yang ber-
susah payah hidup sebagai pengi-
kut Kristus yang baik, dengan 
mudah dipintas pula oleh orang 
lain pada saat yang terakhir dan 
langsung mendapat jaminan 
masuk syurga.

Apa pun anggapan kita, itu 
semua adalah urusan Tuhan. Hak 
Tuhan tidak boleh kita pertikai-
kan. Lagipun kita tidak dirugikan 
juga, malah lebih berbaloi jika 
kita mengucapkan syukur kepada-

Nya atas segala yang kita miliki.
Lebih berbaloi lagi jika kita 

sentiasa berusaha mencapai 
perkara-perkara yang lebih baik 
dengan menggunakan kelebihan 
dan kekurangan sesama kita seb-
agai pemangkin iman dan minda 
kita untuk maju dari segi rohani 
dan jasmani.

Kita sebenarnya boleh hidup 
sepanjang masa dengan melayani 
perasaan iri hati. 

Namun sebaliknya, kitapun 
boleh bersyukur atas rahmat 
kehidupan, cinta kasih, kebe-
basan, kesihatan, keluarga, sauda-
ra mara dan segala macam rahmat 
berlimpah-limpah yang kita teri-
ma daripada Tuhan selama ini. 
Kita boleh memiliki semua pem-
berian tersebut secara percuma 
tanpa had, tanpa syarat dan tanpa 
was-was. — santapan rohani 

HARI MINGGU BIASA KE-25
TAHUN A

YESAYA 55:6-9;
FILIPI 1:20-24.27;

INJIL MATIUS 20:1-16

Jangan dengki melihat kemurahan hati Tuhan terhadap orang lain 
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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
atau

liza@herald.com.my

Tanya
Jawab

Insignia tongkat Uskup
Soalan: Saya sangat tertarik dengan tongkat 
uskup namun saya dapati uskup tidak meng-
gunakannya pada setiap masa dalam Misa.  
Bilakah tongkat uskup digunakan dan saat 
mana tidak digunakan? — Bernardus, 
Yogyakarta

Tongkat Uskup (latin: baculus pastoralis, tong-
kat gembala) adalah salah satu dari pontifikalia, 
atau insignia iaitu tanda-tanda jabatan seorang 
uskup. Pontifikalia dari kata pontiff, yang 
menunjuk bukan hanya pada Sri Paus, tetapi 
juga pada uskup yang menjabat sebagai gemba-
la sebuah keuskupan. 

Sebagai tongkat kegembalaan, tongkat uskup 
mengingatkan pada kekuasaannya sebagai 
pemimpin umat dan kedua sebagai seorang 
gembala yang mengasihi, membela, mengajar 
dan membimbing umatnya. Ini mengingatkan 
kita akan sabda Yesus sendiri yang menyebut 
diri-Nya gembala yang baik (Yoh. 10). Juga 
akan sabda Yesus kepada Petrus sesudah 
kebangkitan: “Gembalakanlah domba-domba-
ku” (Yoh. 21).

Bentuknya menyerupai tongkat yang dipakai 
gembala: tingginya sama atau lebih tinggi dari 
ukuran tinggi seorang manusia, di bawahnya 
sedikit runcing dan diatasnya melengkung. Ada 
yang dihias di bagian atasnya, ada pula yang 
sederhana saja menyerupai lengkungan tongkat 

gembala biasa. Tongkat uskup berbeda dari 
tongkat Sri Paus, yang ujungnya berbentuk 
salib.

Tradisi ini sudah cukup tua di dalam sejarah 
Gereja. Isidorus dari Sevilla, seorang uskup 
yang termahsyur († 636) telah menjelaskannya  
dalam tulisannya, De ecclesiasticis officiis 
(Migne, P.L. 83, 785) dan juga dalam Sinode 
Toledo (tahun 633). Dari sana diperoleh infor-
masi, bahawa penganugerahan tongkat terma-
suk dalam ritus tahbisan seorang uskup. Tradisi 
ini dipertahankan sampai sekarang: iaitu dis-
erahkan oleh Uskup pentahbis pada saat pentah-
bisan, sebagai tanda bermulanya tugas dan 
kepemimpinannya di keuskupan.

Tongkat uskup itu dipakai oleh uskup di 
dalam Keuskupannya sendiri, dalam semua 
liturgi meriah yang terkait erat dengan jabatan-
nya tersebut, kecuali pada Jumaat Agung dan 
Misa Requiem, sebagaimana diatur dalam 
Pontificale Romanum. 

Di antara aneka liturgi uskup kita mengenal 
misalnya Misa Pontifical, iaitu Misa yang 
dirayakan uskup di katedralnya. Ada juga 
Vesper dan Laudes mulia, pentahbisan imam 
atau diakon, upacara penahbisan gereja atau 
tempat ziarah tertentu, dan pemberkatan ses-
eorang secara khusus serta dalam prosesi atau 
perarakan meriah.

Tentu sahaja tidak dalam seluruh liturgi uskup 

memegang tongkat itu, melainkan hanya saat 
perarakan masuk, saat memberikan berkat dan 
saat perarakan ke luar. Pada saat mendengarkan 
Injil, dan pada saat menyampaikan homili, 
uskup juga memegang tongkat gembalanya. 
Begitu juga pada ketika uskup menerima kaul, 
janji atau pengungkapan syahadat daripada ses-
eorang. Uskup memegang tongkat dengan tan-
gan kiri. Biasanya bahagian yang melengkung 
akan mengarah ke arah umat sebagai lambang 
kewibawaan dan sikap pastoralnya.

Selain tongkat, masih ada beberapa insignia 
lain: Cincin Uskup, iaitu lambang ikatan dan 
tanda kesetiaan pada Gereja. Ada pula Salib 
dada (pectorale. Bhs. Latin pector: dada), yang 
dikalungkan sekitar leher sampai ke dada. 

Salib adalah tanda iman, tanda kemenangan 
Tuhan kita Yesus Kristus atas maut dan lam-
bang penebusan manusia. Tidak ketinggalan 
adalah Mitra, iaitu mahkota uskup, yang dipakai 
dalam liturgi bersamaan dengan tongkat uskup. 
Mitra ini juga dikenakan uskup dalam prosesi, 
saat duduk, saat menyampaikan homili dan saat 
menerimakan sakramen-sakramen dan saat 
memberkati.

Masih ada ornamen lain dari uskup, iaitu topi 
bundar warna ungu: peliola atau solideo, yang 
juga dikenakan Uskup di luar perayaan liturgi. 
— Gregorius Hertanto MSC,hidupkatolik.
Com 

                   

Setelah mendapat maklumat tam-
bahan dari Kementerian Perpaduan 
Nasional mengenai penerapan SOP 
yang dikeluarkan oleh Majlis Kes-
elamatan Negara ( MKN) dan cadan-
gan dari Pasukan Petugas Penguru-
san Krisis Keuskupan Agung, Yang 
Amat  Mulia Julian Leow DD, Uskup 
Agung Kuala Lumpur telah mem-
buat ketetapan tambahan ini yang 
akan menjadi pembaharuan kepada 
pedoman sedia ada yang terkandung 
dalam Garis Panduan untuk Meraya-
kan Sakramen di bawah PKPP dan 
selepas PKPP bertarikh 15 Jun 2020, 

Surat Pastoral bertarikh 11 Julai 
2020 dan Notis Chanceri bertarikh 8 
September 2020.

1.0 Pengebumian
Sebagai tambahan kepada item 1.3 
Notis Chanceri bertarikh 8 Sep-
tember 2020, paroki harus mengi-
kuti Garis Panduan untuk Perayaan 
Pengebumian (Lampiran H) yang 
dikemas kini.

2.0 Perkahwinan
Sebagai jawapan kepada pertanyaan 
bertulis kami, Kementerian Per-
paduan Nasional telah mengesahkan 
bahawa norma-norma berikut harus 
dipatuhi:

a. Untuk pendaftaran perkah-
winan secara Sivil di hadapan Pe-
nolong Pendaftar Perkahwinan 

yang dilantik di bawah Sek. 28, 
Akta 164, kehadiran adalah terhad 
kepada 20 orang dan mesti me-
matuhi SOP MKN mengenai Ma-
jlis Perkahwinan di Tempat Ibadat 
dan Agama Bukan Islam bertarikh 
18 Jun 2020 (dikemas kini pada 1 
Ogos 2020);

b. Untuk perkahwinan (upacara 
perkahwinan, Misa Perkahwinan,  
perdamaian dll) yang diadakan oleh 
seorang pelayan Gereja, kehadiran 
terhad mengikut ukuran Gereja / 
kapel dengan jarak sosial dan paro-
ki mesti mematuhi SOP mengenai 
Pembukaan semula Tempat Ibadah 
yang terakhir dikemas kini pada 4 
September 2020 (yang juga ditetap-
kan  dalam semua Misa lain).
Oleh kerana mereka yang meng-

hadiri upacara tidak semestinya ter-
golong dalam satu paroki atau dae-
rah sama, dan mungkin termasuk 
mereka yang berumur dan di bawah 
12 tahun, di mana mungkin, senarai 
orang yang telah mendaftar terlebih 
dahulu (serupa dengan pra-pendaf-
taran untuk Misa hari Ahad) harus 
bersedia. 

Mereka yang datang tanpa pra-
pendaftaran (walk-ins) dibenarkan, 
dengan syarat mereka mengimbas 
Kod QR MySejahtera atau mencatat 
maklumat mereka (nama, nombor 
telefon, tarikh dan waktu ketibaan) 
dalam buku pendaftaran.

Perkara 1.4 Notis Chanceri ber-
tarikh 8 September 2020 dengan ini 
dibatalkan dan digantikan oleh garis 
panduan ini.

Kemas kini Notis Chanseri 
Keuskupan Agung Kuala 
Lumpur Sept 8, 2020 

12 September 2020 

Kepada semua Klerus dan Majlis Pastoral Paroki

PER: PENYERTAAN MISA SEMASA PKPP
Keuskupan Agung telah memohon kepada pihak Ke-
menterian Undang-undang dan Hal ehwal Anak Neg-
eri pada 1hb September 2020 untuk membenarkkan 
segmen umat menghadiri Misa di gereja. 

Sukacita dimaklumkan bahawa melalui Setiausaha 
Tetap Kementerian tersebut, permohonan kita telah 
diluluskan. Dengan serta-merta mereka yang beru-
sia 70 tahun ke atas dan masih kuat dan sihat kini 
dibenarkan mnyertai Misa digereja. Kebenaran juga 
diberi kepada ramai migran yang mempunyai doku-
men.

Sambil kita mengalu-alukan perkembangan baru 
ini, sila pastikan amalan SOP yang sedia ada kekal 
dikuatkuasakan. 

Terima kasih atas perhatian anda.

Uskup Agung John Wong 

70 tahun ke atas 
boleh hadir Misa 
Kudus di Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu
KOTA KINABALU: Berita baik 
buat umat Katolik yang berusia di 
atas 70 tahun di Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu setelah mendapat 
kebenaran dari Kementerian Un-
dang-undang dan Hal Ehwal Anak 
Negeri pada 1 September 2020, 
kini dibenarkan menyertai Misa 
Kudus umum.

Hal ini telah diwartakan oleh 
Uskup Agung John Wong dalam Surat Pastoralnya ber-
tarikh 12 Sept. Berikut isi penuh kenyataan tersebut: 

KEUSKUPAN AGUNG 
KOTA KINABALU 

KEUSKUPAN AGUNG 
KUALA LUMPUR

3.0 Pengunaan Kemudahan Gereja 
untuk Majlis Persendirian (majlis 
makan persendirian, makan bersa-
ma)

Walaupun Item 3c SOP bagi membu-
ka semula Tempat Ibadat Bukan Islam 
yang terakhir dikemas kini pada 4 Sep  
tember 2020 membenarkan makanan 
disajikan, sebagai peraturan umum, 
Keuskupan Agung belum membenar-
kan pengedaran makanan dan makan 
di rumah di Premis gereja. Ini termasuk 
coffee mornings dan apa-apa majlis 
makan. 

Paderi, mengikut budi bicaranya, 
boleh membenarkan penggunaan De-
wan Gereja yang terpisah untuk majlis 
peribadi.

Sekiranya kebenaran tersebut diberi-
kan, Pedoman Penggunaan Kemuda-
han Gereja untuk Fungsi Persendirian 
di bawah Lampiran N harus dipatuhi 
dengan ketat.

Sekiranya paroki tidak dapat me-
matuhi syarat-syarat SOP mengenai 
Perhimpunan Sosial bertarikh 6 Ogos 
2020, SOP mengenai Pembukaan Tem-
pat Ibadah Bukan Islam terakhir dike-
mas kini pada 4 September 2020 dan 
garis panduan di bawah Lampiran N, 
Paderi Paroki tidak akan memberikan 
kebenaran untuk majlis persendirian ini 
berlangsung di premis gereja.

Rev Fr Michael Chua
Chanselor
Keuskupan Agung Kuala Lumpur



Selepas Musa meninggal dunia, Yosua kemudiannya 
menjadi nabi yang memimpin umat Israel. Dalam gambar ini, 

dapatkah adik-adik mencari beberapa objek yang tersembunyi?: 
Burung, buku, kasut boot, ikan, garpu, pisau, kasut, pensil, 

penggoncang garam, penggali tanah, sudu, telefon.

Shofar  ditiupkan pada zaman Yosua untuk 
membantunya merebut kota Yerikho. 

Bantu peniup shofar ini untuk mencari shofarnya. 

Perumpamaan 
tentang orang-
orang upahan di 
kebun anggur
(Mat 20:1-16) 

Mari 
Mewarna 

Raja Salomo merupakan raja yang bijak dan 
kaya raya. Dia menggunakan kekayaan dan 
kebijaksanaannya untuk membina Rumah 

Tuhan. Semoga adik-adik mengikuti contoh 
Raja Salomo yang sentiasa mengutamakan 

Tuhan. 
Sambungkan titik-titik pada gambar di 

bawah dan warnakannya. 

BM 4 HERALD Sept 20, 2020bahasa malaysia

Sahabat kecil Yesus



BM 5HERALD Sept 20, 2020 bahasa malaysia

KUALA PENYU: Setelah ter-
tangguh lebih kurang lima 
bulan angkara Pandemik Cov-
id-19, akhirnya Komiti Kateka-
tikal Paroki St Peter Bundu yang 
diselaraskan oleh Kat. Jaffery 
Singli dapat meneruskan upaca-
ra pembaptisan yang dilaksana-
kan oleh Paderi Paroki sendiri, 
iaitu Rev. Fr. Clement Abel.

44 orang calon baptis IKD 
dan 8 orang calon Krisma khas 
tetap bersemangat walaupun 
pembaptisan mereka tertang-
guh sekian lama. 

Lebih manis lagi tarikh pem-
baptisan mereka jatuh pada 
Hari Kebangsaan yang disam-
but setiap 31 Ogos. 

Tiada keluhan atau rasa gun-
dah di wajah mereka, semuan-
ya tersenyum gembira penuh 
debaran menunggu waktunya 
mereka akan dibaptis. Setelah 
mempelajari ajaran Katolik se-
lama setahun, pembelajaran 
mereka terhenti secara tiba-tiba 
kerana kerajaan melaksana-
kan PKP bagi memerangi wa-
bak Covid-19. Namun mereka 
tetap bertekad dengan penuh 

kesabaran menunggu hari yang 
sangat bermakna bagi mereka. 
Komiti Katekatikal dengan ker-
jasama paderi paroki terlebih 
dahulu mengadakan rekoleksi 
singkat  untuk persiapan mere-
ka yang terakhir sebelum men-
erima pembaptisan. 

Di dalam ucapannya, Fr 
Clement berpesan kepada se-
mua baptisan baru supaya terus 
setia mengimani Yesus serta 

terus mendalami pengajaran 
Yesus. 

Beliau juga berharap semoga 
ada baptisan baru yang mahu 
menjadi pelayan di gereja. Ke-
pada Komiti Katekatikal, beliau 
merakamkan ucapan penghar-
gaan kerana telah melakukan 
yang  terbaik sehingga terlak-
sananya pembaptisan walau-
pun dalam keadaan norma ba-
haru. 

Beliau berharap agar para 
pembimbing terus berseman-
gat melaksanakan pelayanan 
mereka di masa hadapan. Peng-
hargaan juga, beliau berikan ke-
pada semua pihak yang terlibat 
dalam upacara tersebut termas-
uklah para penanggung, sister 
dan katekis juga para belia yang 
membantu dalam koir.

Selesai misa pembaptian, Fr. 
Clement menerima sumbangan 

kasih daripada semua baptisan 
baru dan penerima Krisma khas 
yang dikumpulkan di dalam 
sampul dan diserahkan oleh 
Kat. Jaffery Singli. Sebelum pu-
lang, Fr. Clement bergambar 
bersama semua baptisan baru 
di dalam gereja. - Marcus An-
gang

lkesaksian para baptisan baru 
dimukasurat BM 8 

Baptisan baru diharap jadi
utusan Tuhan yang aktif 

Di mata Tuhan, kanak-kanak adalah harta yang 
amat bernilai 
KUALA PENYU,- Sekali lagi Paroki St Peter 
Bundu mencatat sejarah tersendiri den-
gan melaksanakan pembaptisan calon 
IKK dalam norma baharu yang tertunda 
disebabkan musibah Pandemik Covid-19 
yang melanda di seluruh dunia. 

Seramai 39 orang calon IKK dan empat 
orang bayi yang mana ibu bapa juga meru-
pakan baptisan baru yang dipermandikan 
seminggu sebelum itu. 

Upacara ini dipimpin oleh Father Clem-
ent Abel dalam Misa Kudus khas yang 
dihadiri oleh bilangan umat yang terhad 
kerana mematuhi SOP.

Menurut Kat. Jaffery Singli selaku 
Pengerusi Komiti Katekatikal merangkap 
penyelaras pembaptisan, calon IKK yang 
sepatutnya dibaptis bersama ibu bapa 
serta para dewasa tidak dapat dilaksana 
serentak demi keselamatan kesihatan 
umat. 

Gereja tidak mahu keadaan yang terlalu 
sesak seperti yang dinasihatkan oleh Ke-
menterian Kesihatan  

Katekis Jaffery bersyukur para ibu bapa 
terus memberi sokongan dan kerjasama 
serta komited dengan keputusan mereka 
untuk  mengikuti Yesus sehinggalah pem-
baptisan bagi calon IKD dan IKK akhirnya 
dapat dijalankan setelah tertangguh lebih 
kurang enam bulan. 

Father Clement di dalam homilinya, 
menjelaskan kepada ibu bapa betapa 
pentingnya pembaptisan kanak-kanak di-
laksanakan walaupun mereka belum men-
capai usia dewasa. 

Paderi itu menjelaskan hal tersebut 
kerana Gereja mahu iman anak-anak kecil 
dibimbing dari awal supaya iman mereka 
bertumbuh dengan baik seiring dengan 
usia yang semakin meningkat lebih-lebih 
lagi situasi dunia masa kini yang semakin 
cenderung dipengaruhi oleh sekularisme 
dan ateime. 

Fr Clement juga mengharapkan supaya 
para ibu bapa dan penanggung terus 
membantu dan membimbing anak-anak 
tersebut supaya semakin mengenali Yesus 

dan setia dalam iman mereka.
Selesai upacara pembaptisan, dalam 

ucapannya, Fr Clement sekali lagi mer-
akamkan penghargaan kepada Komiti 
Katekatikal dan semua pembimbing sam-
ada di gereja pusat juga di stasi luar, para 
Katekis dan Sister serta penanggung yang 
telah melaksanakan pelayanan mereka 

dengan bersungguh-sungguh.  
Father juga berharap agar para pem-

bimbing terus melayani dengan cekal un-
tuk kemuliaan Tuhan.

Selesai ucapan, semua baptisan baru 
IKK, para pembimbing, ibu bapa dan pen-
anggung bergambar bersama Fr Clement.  
- Marcus Angang 
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Bapa Suci desak suara demonstran 
didengar 

Misa online tidak dapat gantikan 
penyertaan fizikal dalam liturgi 
VATIKAN: Menghadiri perayaan 
Ekaristi Kudus secara online bu-
kanlah pengganti kehadiran umat 
beriman secara dalam liturgi. 
Dalam sepucuk surat kepada pres-
iden para Uskup di seluruh dunia, 
Kongregasi Ibadah Ilahi menekan-
kan perlunya kembali ke “rutin 
normal Kristian”  jika situasi kesi-
hatan setempat memungkinkan .

Kardinal Robert Sarah, prefek 
Kongregasi Ibadah Ilahi dan Tata 
Tertib Sakramen, mengatakan ke-
baktian di dunia maya tidak dapat 
dibandingkan dengan, dan tidak 
dapat menggantikan, penyertaan 
peribadi dalam liturgi.

Surat yang berjudul “Mari kita 
kembali ke Ekaristi dengan sukac-
ita!” diterbitkan atas persetujuan 
Sri Paus Fransiskus  pada 3 Sep-
tember.

Surat itu berbunyi bahawa 
“segera setelah keadaan memung-
kinkan … penting dan mendesak 
untuk kembali ke kehidupan Kris-
tian  yang normal, yang memiliki 
gedung gereja sebagai rumahnya 
dan perayaan liturgi.”

“Sedar bahawa Tuhan tidak per-
nah meninggalkan umat manu-
sia yang telah Dia ciptakan, dan 
bahawa ujian terberat sekalipun 
dapat menghasilkan buah rahmat, 

kita menerima untuk jauh dari altar 
Tuhan sebagai waktu puasa Eka-
risti,” kata Kardinal Sarah dalam 
suratnya.

Beliau mengatakan waktu tanpa 
kehadiran fisik dalam Misa  “ber-
guna bagi kita untuk menemukan 
kembali maknanya, keindahan, 
dan harga yang tak terukur.”

Akan tetapi kardinal itu menga-
takan bahawa “secepat mungkin, 
kita harus kembali ke Ekaristi… 
dengan keinginan yang meningkat 
untuk bertemu dengan Tuhan, un-
tuk bersama-Nya, untuk menerima 
Dia dan untuk membawa Dia ke-
pada saudara-saudari kita dengan 
kesaksian hidup yang penuh den-
gan iman, cinta dan harapan.”

Beliau menekankan bahawa 
“tidak ada siaran yang setanding 

dengan penyertaan  peribadi atau 
dapat menggantikannya” namun 
mengakui bahawa alat komunikasi 
itu melakukan pelayanan yang ber-
harga bagi orang sakit dan mereka 
yang tidak dapat pergi ke gereja.

Beliau mengatakan perayaan on-
line “telah memberikan  pelayanan 
yang luar biasa dalam siaran Misa 
Kudus ketika tidak ada kemungki-
nan untuk perayaan komuniti.”

Kardinal itu mengatakan bahawa 
liturgi yang hanya dengan penyer-
taan  umat beriman secara virtual 
“berisiko menjauhkan kita dari 
pertemuan peribadi dan intim den-
gan Tuhan yang terinkarnasi” yang 
kehadirannya di antara umat-Nya 
“tidak virtual tetapi nyata.”

“Kontak fizikal  dengan Tuhan 
ini penting, mutlak, tak terganti-

kan,” katanya.
Pemimpin gereja itu mendorong 

para uskup dan paderi bahawa 
setelah tindakan konkrit yang 
diambil untuk mengurangi pe-
nyebaran virus dilonggarkan dan 
diadopsi, semua umat perlu kem-
bali ke tempat mereka melakukan 
pertemuan fizikal bersama saudara 
dan saudari dalam iman.

Prelatus itu memperingatkan 
agar tidak mengurangi penyertaan  
umat dalam perayaan Ekaristi men-
jadi sekadar sebuah pertemuan.

Surat tersebut mencatat bahawa 
pandemik  telah menghasilkan per-
golakan, tidak hanya dalam hubun-
gan sosial dan keluarga, tetapi juga 
dalam kehidupan komuniti  Kris-
tian , termasuk dalam dimensi 
liturgi.

“Dimensi komuniti  ini memi-
liki makna teologi: Tuhan adalah 
hubungan Peribadi-Peribadi dalam 
Tritunggal Mahakudus,” tulis Kar-
dinal Sarah.

Kardinal Sarah mengatakan ba-
hawa Tuhan “menempatkan diri-
Nya dalam hubungan dengan lela-
ki dan wanita dan pada gilirannya 
memanggil mereka untuk mem-
bangun hubungan dengan-Nya.”

Surat itu menyatakan bahawa 
ketika orang tidak beriman  mem-
bangun kuil untuk pelbagai dewa, 
“Orang-orang Kristian , begitu 
menikmati kebebasan beribadah, 
segera membangun tempat-tempat 
yang merupakan domus Dei et do-
mus ecclesiae.”

Kardinal Sarah mengatakan di 
sinilah umat beriman dapat men-
genali diri mereka sendiri sebagai 
“komuniti  Tuhan.”

Dalam suratnya, kardinal men-
gatakan komuniti  Kristian  “tidak 
pernah menginginkan isolasi dan 
tidak pernah menjadikan Gereja 
sebagai kota dengan pintu tertu-
tup.”

“Dibentuk dalam nilai kehidu-
pan komuniti  dan dalam pencarian 
kebaikan bersama, orang Kristian  
selalu berusaha masuk ke dalam 
masyarakat.” –liCASnews.com 

TAKHTA SUCI: Dalam homilinya 
selepas Angelus pada 13 September, 
Sri Paus  menyebut adanya “pening-
katan kegelisahan masyarakat sivil 
dalam menghadapi situasi politik 
dan sosial yang kritis,” saat ini.

Beliau mengimbau para demon-
stran “untuk menyampaikan tuntu-
tan mereka secara damai, dan tidak 
mudah tergoda untuk melakukan 
kekerasan dan keganasan.” 

Sri Paus juga mengimbau kepada 
semua orang yang memiliki tang-
gung jawab umum dan pemerintah 
untuk mendengarkan suara rakyat 
mereka dan untuk memenuhi aspi-
rasi mereka secara adil.

Sangti Papa mendesak mereka 
yang berkuasa untuk memastikan 
“penghormatan penuh terhadap hak 
asasi manusia dan kebebasan sivil.”

 Sri Paus Fransiskus juga mem-
inta “komuniti  gerejawi” di wilayah 
protes “untuk melakukan dan selalu 
mengusahakan dialog, dan me-
nyokong usaha perdamaian,” seraya 
menambah bahawa Gereja harus 
berbicara tentang pengampunan dan 
rekonsiliasi.

 Sri Paus Fransiskus sebelumnya 
merenungkan bacaan Injil hari itu 
yang mengingatkan umat beriman 
bahawa meminta pengampunan Tu-
han memerlukan pengampunan ke-
pada orang lain juga.

Bacaan Injil hari Minggu adalah 
tentang seorang hamba yang mem-
inta majikannya untuk mengampuni 
hutangnya yang sangat besar, tetapi 
ternyata bersikap kejam terhadap ra-
kannya yang berhutang kepadanya 

dengan jumlah yang tidak seberapa.
Sri Paus mengatakan perump-

amaan itu menunjukkan dua sikap 
yang berbeza: Tuhan yang selalu 
mengampuni dan sikap peribadi 
manusia.

“Sikap Tuhan adalah keadilan 
yang dipenuhi dengan belas kasi-
han, sedangkan sikap manusia ter-
batas pada keadilan,” kata Bapa 
Suci. Yesus menasihati kita untuk 
membuka diri dengan keberanian 
pada kekuatan pengampunan, kera-
na  dalam hidup tidak semuanya da-
pat diselesaikan dengan keadilan,” 
katanya.

Sri Paus menekankan perlunya 
“cinta yang penuh belas kasihan” 
yang menurutnya adalah dasar dari 
jawaban Kristus kepada Petrus, ke-
tika Petrus bertanya kepada Yesus 
seberapa sering ia harus mengam-
puni orang lain. Fransiskus meng-

ingatkan umat beriman bahawa 
Yesus mengajar umat manusia un-
tuk mengampuni “bukan tujuh kali, 
tetapi tujuh puluh tujuh kali.”

“Dalam bahasa simbolis Alkitab 
ini bererti bahawa kita dipanggil un-
tuk selalu mengampuni,” katanya.

“Banyak penderitaan, banyak 
luka, dan banyak perang yang da-
pat dihindari jika pengampunan dan 
belas kasihan menjadi gaya hidup 
kita,” kata Sri Paus  .

Sri Paus juga menyebut banyak 
keluarga yang terpecah belah kerana  
mereka “tidak tahu bagaimana cara 
memaafkan satu sama lain. Penting 
untuk menerapkan cinta dan belas 
kasih pada semua hubungan manu-
sia: antara pasangan, antara orang 
tua dan anak-anak, dalam komuniti  
kita, dalam Gereja dan juga dalam 
masyarakat dan politik,” kata  Sri 
Paus. — media Vatikan 

SEOUL: Para pemimpin Ger-
eja Katolik di Korea Selatan 
menyatakan penolakan mereka 
terhadap cadangan  mengatur 
perkahwinan sejenis meski-
pun mereka menyokong Rang 
Undang-Undang (RUU) anti-
diskriminasi yang mengakui 
keberadaan jenis kelamin lain 
selain lelaki dan wanita.

Dalam sebuah pernyataan 
yang diterbitkan beberapa hari 
lalu, Konferensi para Uskup 
Korea a mengatakan bahawa 
Gereja setempat menyetujui 
tujuan utama undang-undang 
yang diusulkan itu “untuk 
melarang segala jenis dis-
kriminasi dan berharap hal itu 
dapat mencegah pelanggaran 
hak asasi manusia.”

Namun, para uskup menya-
takan keprihatinan mereka 
atas ketentuan lain dalam ran-
cangan undang-undang itu, 
termasuk pengakuan jenis 
kelamin lain selain lelaki dan 
wanita. Para pemimpin ger-
eja mencatat bahawa undang-
undang tersebut menyebut-
kan tiga jenis gender yang 
mencakup “gender ketiga 
dan identiti seksual sebagai 
persepsi orang terhadap gen-
der mereka.”

“Ini tidak dapat dijadikan 
sebagai alasan untuk men-
yangkal bahawa hanya ada 
dua jenis kelamin,  lelaki dan 
perempuan,” kata para uskup 
dalam pernyataan mereka.

Mereka menjamin bahawa 
posisi mereka dalam masalah 
ini didasarkan pada topik yang 
dibicarakan oleh Sri Paus 
Fransiskus dalam bukunya 
“The Joy of Love,” yang me-
negaskan kembali, antara lain, 
“bahawa setiap orang, terlepas 
dari orientasi seksualnya, 
harus dihormati sesuai marta-
batnya dan diperlakukan den-
gan baik, sementara ‘setiap 
tanda diskriminasi yang tidak 
adil’ harus dihindari dengan 
hati-hati, terutama segala ben-
tuk agresif dan kekerasan.”

Para uskup menyatakan ba-
hawa RUU itu sendiri tidak 
menyebutkan perkahwinan 
sejenis.  

“Tetapi ada pelbagai gera-
kan yang menganggap per-
satuan sesama jenis sebagai 
sesuatu yang mirip dengan 
perkahwinan  atau pandan-
gan Tuhan tentang keluarga. 
Kami menentang gerakan sep-
erti itu,” ujar  pernyataan para 
uskup. — liCASnews.com 

Pemimpin gereja Korea 
Selatan sokong RUU 
anti-diskriminasi, tolak 
perkahwinan sejenis

Para pencari suaka memprotes di kem baru di Kara Tepe di pulau 
Lesbos, Yunani, 12 September 2020. (ANSA)
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KENINGAU: Sempena Pesta Salib Suci 
yang dirayakan pada setiap 14 September 
2020, Uskup Cornelius Piong mengajak 
umat untuk mengambil kesempatan itu un-
tuk memperdalamkan pengenalan dan kes-
yukuran terhadap Salib iaitu lambang yang 
digunakan oleh Yesus dalam mengungkap-
kan cinta-kasih-Nya kepada umat manusia.

Berikut merupakan kenyataan penuh dar-
ipada Bapa Uskup Cornelius: 

"Dalam Kalender Liturgi Gereja Pesta 
Salib Suci dirayakan pada 14hb September 
setiap tahun. Pada tahun ini kita rayakan 
Pesta Salib Suci ini dengan Misa Kudus di 
kaki Menara Salib Suci Pusat Ziarah Kelu-
arga Kudus Nulu Sosopon (PZKKNS). 

Marilah kita mengambil kesempatan per-
ayaan Pesta Salib Suci ini untuk memper-
dalamkan pengenalan dan kesyukuran kita 
terhadap Salib lambang yang digunakan 
Yesus untuk mengungkapkan cinta kasih-
Nya kepada kita umat manusia. Lambang 
cinta kasih Tuhan yang mengalahkan maut.

Sebelum Yesus menggunakan salib seba-
gai ungkapan cinta kasih-Nya yang tidak 
terbatas, salib adalah dianggap lambang ke-
hinaan dan malapetaka (Gal. 3:13). 

Yesus rela mati dengan disalibkan seba-
gai ungkapan dan bukti bahawa Dia sung-
guh mengasihi kita dan ingin membebaskan 
kita dari kekuasaan dosa. 

 Oleh itu setiap kali kita memandang ke-
pada salib Yesus dan apatah lagi apabila 
memikul salib-salib dalam hidup kita seha-
ri-hari, kita boleh menimba kekuatan dan 

ketabahan dari cinta kasih, kesetiaan dan 
pengorbanan yang ditunjukkan Yesus mela-
lui kematian-Nya di kayu salib (Luk. 9:23).

Menara Salib Suci di Pusat Ziarah Ke-
luarga Kudus Nulu Sosopon (PZKKNS) 
dibina bukan untuk hiasan atau untuk pa-
meran semata-mata, tetapi dengan harapan 
agar ianya membawa kita mengingati dan 
mensyukuri bahawa salib-salib yang kita 
pikul setiap hari jika disemangati oleh cinta 
kasih, kesetiaan dan pengorbanan seperti 
yang telah dilakukan Yesus tidak akan sia-
sia.

Untuk pengetahuan semua, makna dis-
ebalik Menara Salib Suci PZKKNS dibina 
lima tingkat atau aras adalah merupakan 
simbolik dan juga untuk mengingatkan kita 
kepada lima luka Yesus. 

Makna Kedudukan atau posisi menara 
Salib Suci tersebut dibina berhadapan den-
gan patung Bonda Maria dari Lourdes dan 
patung Keluarga Kudus dari Nazareth ada-
lah, apabila kita berhadapan dengan salib-
salib kehidupan setiap hari Bonda Maria 
berada dibelakang untuk menopang dan 
memberi penghiburan kepada kita. 

Empat  Peristiwa Rosari, Mulia, Gembi-
ra, Sedih dan Cahaya yang kita doakan tiap 
hari mengandungi lima dekad. 

Setiap Peristiwa tersebut mengandungi 
lima peristiwa hidup yang dialami oleh 
Bonda Maria dan Keluarga Kudus dari 
Nazareth. 

Semoga ikon-ikon yang terdapat di PZK-
KNS menjadi sumber kekuatan, kesatuan, 

kesetiaan dan kebahagiaan bagi kita secara 
peribadi, dalam keluarga dan dalam komu-
niti. 

Salib, Bonda Maria dan Keluarga Kudus 
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan 
perjalanan iman kita setiap hari. Maka am-
billah masa membuat ziarah bila-bila masa 
ke Menara Salib Suci Keluarga Kudus Nulu 
Sosopon, khususnya sempena Pesta Salib 
Suci yang jatuh pada 14 September ini. 

Selain itu PZKKNS dibuka untuk pen-
ziarah pada bila-bila masa sepanjang tahun. 

Bawa keluarga anda, komuniti, KKD mahu-
pun secara individu dengan tetap mematuhi 
SOP dalam masa PKPP ini," demikian isi 
kandungan surat pastoral daripada Uskup 
Cornelius Piong.

Menara Salib setinggi lima tingkat (den-
gan ketinggian 70 kaki) itu telah didirikan 
di atas Nulu Sosopon (atau Bukit Sosopon) 
dan diberkati serta dirasmikan oleh mantan 
Wakil Sri Paus ke Malaysia, Uskup Agung 
Joseph Marino pada 4 Jun 2016.

Pandanglah Salib, syukuri salib yang kita 
pikul setiap hari 

VATIKAN: “Kontemplasi dan peduli adalah dua 
sikap yang menunjukkan cara untuk memperbai-
ki dan menyeimbangkan kembali hubungan kita 
sebagai manusia dengan ciptaan,” kata Sri Paus 
Fransiskus pada Audiensi Umum mingguan di 
Halaman San Damaso di Vatikan, 16 September 
2020.

Fransiskus melanjutkan katekesis  tentang pan-
demik pada masa ini dalam terang ajaran sosial 
Gereja. Sri Paus mengatakan kepada peserta au-
diensi bahawa untuk mengharungi pandemik ini, 
perlu “saling menjaga dan saling peduli.” 

Menurut Bapa Suci, “Kita harus menyokong 
mereka yang memperhatikan orang paling lemah, 
orang sakit dan orang tua,” kerana mereka “me-
mainkan peranan penting dalam masyarakat saat 
ini, meskipun mereka sering tidak menerima 
penghargaan apatah lagi ganjaran yang layak." 

"Kepedulian ini, juga harus ditujukan pada 
rumah kita bersama. Semua bentuk kehidupan 
saling berhubungan, dan kesihatan kita bergan-
tung pada ekosistem yang Tuhan ciptakan dan 
percayakan kepada kita untuk dirawat.”

“Penangkal terbaik terhadap penyalahgunaan 
rumah kita bersama adalah kontemplasi,” kata 
Sri Paus. Tanpa kontemplasi, “mudah menjadi 
mangsa antroposentrisme yang tidak seimbang 
yang terlalu mementingkan peranan kita sebagai 
manusia, meletakkan kita  sebagai penguasa sepe-
nuhnya di atas semua makhluk lain.”

Prelatus itu menjelaskan bahawa penafsiran 
menyimpang dari teks-teks biblis tentang pen-
ciptaan menambah salah tafsir ini, yang menga-
rah pada eksploitasi bumi hingga mencekiknya,” 
kata Sri Paus. “Kita percaya bahawa kita berada 
di tengah, dan menempati tempat Tuhan; dan ker-
ananya kita merosakkan kerukunan rancangan-
Nya. Kita menjadi predator dan melupakan pang-

gilan kita sebagai penjaga kehidupan,” lanjut Sri 
Paus.

Bumi perlu diolah, agar dapat hidup, kata Sang-
ti Papa tetapi tidak boleh dieksploitasi. 

Oleh itu, Fransiskus mengingatkan adalah 
penting untuk memulihkan dimensi kontemplatif. 
"Ketika kita lakukan itu," jelas Sri Paus, "orang 
menemukan nilai intrinsik dari hal-hal yang di-
berikan Tuhan kepada mereka."

Berbicara tanpa teks, Bapa Suci mengatakan, 
yang tidak tahu cara berkontemplasi tentang 
alam dan ciptaan bermakna dia juga tidak tahu 
cara berkontemplasi tentang orang dengan segala 
kekayaannya. Dan orang yang mengeksploitasi 
alam, akhirnya mengeksploitasi orang dan mem-
perlakukan mereka seperti hamba," keluh Fran-
siskus. “Yang tahu cara berkontemplasi,” akan 
lebih mudah mengubah apa yang menghasilkan 
degradasi dan yang merosakkan kesihatan. 

Mereka akan berusaha mendidik dan menin-
gkatkan produksi baru dan kebiasaan konsumsi, 

untuk berkontribusi pada model baru pertumbu-
han ekonomi yang menjamin penghormatan ter-
hadap rumah kita bersama.”

Yang mengikuti langkah kontemplasi dan pedu-
li, menjadi penjaga “menjadi ‘penjaga’ rumah 
kita bersama, penjaga kehidupan dan harapan. Ini 
diperlukan untuk melestarikan dan melindungi 
rumah kita bersama untuk generasi mendatang, 
jelas Sri Paus, yang secara khusus menyebutkan 
masyarakat orang asal. 

“Kita semua berhutang budi mereka," seraya 
menambah tentang “gerakan, asosiasi, kumpu-
lan, masyarakat, yang berkomitmen melindungi 
wilayah mereka dengan nilai-nilai alam dan bu-
dayanya. Realiti sosial ini tidak selalu dihargai, 
dan kadang-kadang bahkan dihalangi; tetapi pada 
kenyataan. Mereka inilah yang telah menyum-
bang revolusi damai, ‘revolusi perawatan’.” Men-
gakhiri katekesisnya, Sri Paus  menekankan baha-
wa setiap orang punya peranan untuk dimainkan 
dalam memelihara ciptaan. ” — media Vatikan

Menara Salib Suci di PZKKNS dibina bukan untuk hiasan sebaliknya dengan harapan, 
ia membawa umat mensyukuri salib-salib yang dipikul setiap hari. 

Kontemplasi dan peduli, dua sikap untuk 
perbaiki hubungan dengan Tuhan dan ciptaan

DHAKA: Gereja Katolik di 
Bangladesh mengucapkan 
rasa terima kasihnya kepada 
Sri Paus Fransiskus kerana  
telah menyumbangkan tiga 
ventilator semasa pandemik 
Covid-19. 

Vaticannews melapor-
kan bahawa sejak Bulan Jun 
2020, Pejabat Akhbar Takhta 
Suci mengumumkan bahawa 
Paus Fransiskus telah meny-
umbangkan 35 ventilator ke 
13 buah negara khususnya 
yang mempunyai kekuran-
gan dalam sistem perawatan 
kesihatan dalam melawan 
Covid-19. 

Direktur Eksekutif Hospi-
tal St. John Vianney, Dhaaka, 
Fr Kama Corraya mengung-
kapkan bahawa pemberian 
Bapa Suci untuk unit perawat 
intensif mereka merupakan 
suatau berkat. “Ventilator 
sangat membantu para pesak-
it  yang dijangkiti  Covid 19,” 

Selain itu, Fr Corraya  dan 
tim perubatannya yang tidak 
putus-putus memberikan 
pengharapan dan motivasi 
kepada pesakit positif Covid 
19. Pada kesempatan yang 
sama, dr. Edward Pallab, se-
orang Doktor Katolik di hos-
pital itu mengatakan, karu-
nia dari Takhta Suci adalah 
berkat yang sangat berharga 
bagi komuniti kecil Kristiani 
di Bangladesh. — hidupkato-
lik.com 

Berkat Bapa 
Suci untuk 
Bangladesh 



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

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(SEPTEMBER)              

                                                                  
PENGINJILAN: Penghormatan kepada 
Sumber  Planet. Semoga sumber-sumber 
planet tidak dimanipulasi, sebaliknya 

dikongsi dengan adil dan dalam 
semangat hormat menghormati

Sept 20, 2020 

Jaidah Jipas mengetahui ten-
tang Katolik semenjak di se-
kolah rendah lagi. 

Setelah berumah tangga dan 
bersuamikan seorang Katolik 
tetapi beliau masih belum mahu 
dibaptis kerana belum bersedia 
dan sibuk dalam urusan sebagai 
seorang suri rumah. 

Semakin meningkat usia dan 
anak-anak semakin membe-
sar, akhirnya beliau yang telah 
memikirkan sejak sekian lama 
membuat keputusan nekad untuk 
mengikuti Yesus dengan kerelaan 
hatinya sendiri. 

Semasa mengikuti sesi pemb-
elajaran, barulah beliau sedar 
betapa baiknya menjadi seorang 

Katolik kerana 
Tuhan Yesus 
adalah Tuhan 
yang Maha 
Kuasa.  

Timbul per-
asaan menye-
sal kerana ber-
tangguh sekian 
lama, namun 

bersyukur Yesus tetap sabar men-
unggu. Melalui sesi pembelaja-
ran, beliau semakin tertarik dan 
tekun berdoa meminta pertolon-
gan Yesus dalam segala hal wa-
laupun belum dibaptis. 

Tiada halangan yang ketara 
selama beliau mengikuti pemb-
elajaran kerana mendapat doron-

gan dan sokongan dari semua 
pihak terutama keluarga dan 
para pembimbing. Halangan 
yang menerpa diatasinya dengan 
membaca petikan-petikan alkitab 
yang memberi harapan dan peng-
hiburan. 

Perubahan yang ketara setelah 
beliau mengikuti sesi pembela-
jaran ialah beliau semakin ceria 
dan keinginan untuk mengetahui 
lebih banyak ajaran Yesus mem-
buak-buak. 

Beliau yang memilih nama 
Jessica untuk pembaptisannya, 
berazam akan sentiasa berdoa ke-
pada Tuhan dan akan menghadiri 
Misa atau ibadat di gereja setiap 
minggu.

Mendapat dorongan 
daripada tunangnya 
adalah satu perkara 

yang memang membahagiakan 
kerana mahu disatukan di dalam 
Rumah Tuhan di kemudian hari. 

Fenny Nina yang memilih 
nama Grace bagi pembaptisan-
nya telah mengetahui tentang 
Katolik apabila berpeluang 
mengikuti Misa Kudus pada ta-
hun 2017. 

Sejak itu, keinginan beliau 
mulai bertumbuh sehinggalah 
beliau menjadi tunangan se-
orang jejaka yang dicintainya. 

Dan keinginan untuk men-
jadi Katolik semakin membara 
apabila diberi sokongan oleh 
tunangnya sendiri. 

Pengalaman berpeluang 
mengikuti Misa Kudus pertama 
kali itu, membuatnya tergerak 

untuk men-
genal Tu-
han Yesus 
lebih dalam 
lagi kerana 
s e m a s a 
m e n g i k u t i 
Misa Kudus 
tersebut, be-
liau berasa 
amat tenang.  

Sebagai seorang kerani yang 
bertugas jauh di Kota Kinabalu 
menjadi halangan bagi beliau 
kerana perlu bekerja sehingga 
hjung minggu. 

Akhirnya, beliau memberani-
kan diri berbincang dengan ma-
jikannya supaya diberikan ke-
benaran bercuti pada hari Sabtu 
dan Ahad untuk beliau pulang 
ke kampung mengikuti sesi 
pembelajaran di Gereja St Peter 

Bundu. 
Syukur puji Tuhan, majikan 

beliau memberi keizinan dan 
sejak itu beliau tidak mensia-
siakan masa yang diberi untuk 
meneruskan pembelajaran se-
hingga pembaptisan dijalankan. 

Walaupun tertunda kerana 
Covid-10, beliau tetap tabah 
dan bersemangat tanpa menoleh 
ke belakang. Sejak mengikuti 
pembelajaran dan menerima 
bimbingan, perubahan ketara 
yang berlaku pada diri beliau 
ialah semakin merindui ajaran 
Tuhan Yesus dan terdorong un-
tuk melakukan kebaikan terha-
dap sesama.

Grace berazam untuk menjadi 
pengikut Yesus yang berbelas 
kasihan serta mahu merendah-
kan diri d hadapan Tuhan dan 
sesama.

Pandemik tidak pudar semangat 
katekumen untuk dibaptis 

KUALA PENYU: Yesus bersabda, 
“Aku berkata kepadamu, sesungguhn-
ya jika seorang tidak dilahirkan dari 
air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke 
dalam Kerajaan Tuhan" (Yoh 3:5). 

Biasanya, setiap malam Paskah, 
para katekumen akan dibaptis. Namun 
tidak sesiapa pun yang menyangka, 
pada tahun 2020 ini, akibat pandemik 

Covid-19, seluruh Gereja di dunia ter-
paksa menangguhkan Misa dan segala 
aktivitinya. 

Syukur dan puji Tuhan kerana para 
katekumen tabah menunggu hari mere-
ka dibaptis.Berikut merupakan bebera-
pa perkongsian para baptisan baharu, 
mengapa mereka mahu menjadi pengi-
kut Yesus: 

Justin Kuan yang bekerja 
sendiri, telah mengeta-
hui tentang Katolik sejak 

kecil lagi. 
Walau bagaimanapun, 

niat untuk mahu menjadi 
pengikut Kristus belum ada 
lagi sementelahan, ibu bapa 
beliau berpegang kuat ke-
pada ajaran Pagan. 

Sehinggalah beliau berkahwin 
dan beranak cucu, akhirnya beliau 
mengambil keputusan mahu mengi-
kuti Yesus setelah sekian lama berfikir 
dan melihat betapa di sekelilingnya, 
kawan-kawan dan ahli keluarga telah 
mengikuti Yesus dan cara kehidupan 
mereka amat berlainan dengan ajaran 
sebelumnya. 

Beliau sangat tertarik, apabila 
menghadiri upacara kematian di mana 
arwah diurus dengan baik sambil di-

doakan dengan doa-doa yang 
boleh difahami dan upacara 
diselesaikan dengan penuh su-
kacita walaupun ada kesedihan 
kerana kehilangan ahli keluarga. 

Doa-doa yang beliau dengar 
amat menghiburkan dan mem-
beri pengharapan kepada si 
arwah dan yang masih hidup. 
Dalam pembelajarannya, beliau 

bersyukur kerana tidak menghadapi 
halangan malah galakan yang luar 
biasa daripada ahli keluarga, kawan-
kawan dan pera pembimbing. Beliau 
bersyukur juga kerana walaupun ter-
tangguh lama, akhirnya beliau dibap-
tis dengan memilih nama Santo Peter. 

Justin bertekad untuk terus setia 
mengimani Yesus dan melayani di 
gereja terdekat tempat beliau akan 
menghadiri Misa atau Ibadat Sabda 
pada setiap minggu

Tertarik dengan Upacara Pengebumian Katolik 

Hidup semakin ceria setelah mengenal Yesus 

Yesus, Kunci kebahagiaan hidup 

Pada usia 13 ta-
hun Mcroger 
telah meng-

etahui tentang agama 
Katolik. 

Ibu dan kakaknya 
telah menjadi pengi-
kut Yesus sudah lama 
tetapi beliau sendiri 
belum berkesempatan kerana 
menghadapi kesukaran untuk 
datang ke gereja setiap minggu 
disebabkan jarak rumahnya ke 
Gereja adalah  jauh. 

Beliau yang memilih nama 
Roger sebagi nama baptisnya, 
mendapat dorongan daripada 
ahli keluarga. Kerana sikapnya 

yang mahu mengeta-
hui lebih mendalam 
tentang agama Ka-
tolik membuat di-
rinya semakin tertarik 
mahu menjadi pengi-
kut Yesus. 

Beliau yang masih 
belajar, menghadapi 

halangan tiada kenderaan un-
tuk ke gereja. 

Tetapi dengan usaha yang 
tidak mengenal penat lelah dan 
berasa malu, beliau kadang-ka-
dang menumpang kereta orang 
kampung yang kebetulan mahu 
mengikuti Misa Kudus di Ger-
eja Paroki. 

Sambil itu, beliau menguat-
kan iman dengan berdoa se-
takat yang termampu memo-
hon Tuhan Yesus membantu 
dalam pembelajaran dan per-
jalanannya. 

Syukurlah beliau dapat 
menghabiskan sesi pemb-
elajaran dan telah menerima 
pembaptisan baru-baru ini wa-
laupun dalam keadaan norma 
bahau.

Azam beliau ialah mahu ter-
us mengenali Yesus dan seki-
ranya diberi kesempatan akan 
membantu dalam pelayanan 
sesuai dengan bakat dan karu-
nia yang Tuhan berikan.

Orang yang mencari Tuhan akan selalu bersukacita

Isteri dan anak-anak sudah lama 
menjadi Katolik, walau bagaiman-
apun beliau terpaksa menahan diri 

untuk menjadi pengikut Yesus walau 
ada kerinduan tersebut sejak meng-
etahui ajaran Katolik di usia remaja 
lagi. 

Hal tersebut terjadi kerana tuntutan 
keluarga besar yang masih menga-
malkan ajaran lama dari nenek moy-
ang mereka.  

Namun akhirnya, setelah bersara 
sebagai seorang pegawai Jabatan Laut 
Sabah, beliau tidak menunggu lama 
untuk membuat keputusan lebih-lebih 
lagi setelah menerima dorongan yang 
kuat daripada isteri dan anak-anak 
juga ahli keluarga yang sudah lama 
mengikuti Yesus.

Likimas yang memilih nama 
Thomas sebagai nama baptisnya, ter-
tarik mahu menjadi pengikut Yesus 
kerana beliau amat percaya bahawa 
hanya Tuhan Yesus yang boleh mem-
beri keselamatan di dunia dan di ke-
hidupan kita selepas dipanggil meng-
hadap Tuhan. 

Beliau sangat-sangat bersyukur 
kerana sepanjang mengikuti pemb-
elajaran tidak mengadapi halangan 
malah Tuhan memberkati dengan 
memberi kesihatan dan masa yang 

mencukupi untuk 
semakin memperd-
alamkan pembelaja-
rannya. 

Halangan yang 
tidak dijangka ialah 
Covid-19 yang me-
nyebabkan pembap-
tisan beliau terpaksa ditunda bebera-
pa bulan. 

Namun, beliau tetap tabah dan sa-
bar sehingga akhirnya dibaptis disak-
sikan oleh isteri dan anak-anak yang 
turut bergembira dan sukacita kerana 
sebagai ketua keluarga telah bersatu 
dengan  mereka menjadi pengikut 
Yesus. 

Setelah mengikuti pembelajaran, 
beliau banyak mengetahui tentang 
keselamatan yang ada pada nama 
Yesus dan beliau semakin rindu mahu 
mengenali Yesus lebih dalam lagi. 

Azam selepas dibaptis, beliau 
mahu mendalami ajaran gereja dan 
berusaha menjadi umat yang baik dan 
kalau diberi peluang, mahu menjadi 
pelayan di gereja.

"Tuhan mengasihi kita manusia 
sehingga Ia mengutus Yesus Putera-
Nya ke dunia untuk menghapus do-
sa-dosa kita, agar kita memperoleh 
hidup yang kekal (Yoh 3:16)."

Salib, bukti kasih Tuhan yang melampaui segalanya 

l Artikel ditulis oleh Katekis Marcus Angang


