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Alkitab diilhami oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar apa yang benar, untuk menegur dan membetulkan apa yang salah, dan 
untuk mengajar orang supaya hidup menurut kehendak Tuhan" (2Tim.3:15-16). Gambar file: Perayaan Hari Minggu Alkitab 2014. 

Sebab aku yakin, bahawa penderitaan zaman sekarang ini 
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan 
dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu selu-
ruh makhluk menantikan saat anak-anak Tuhan dinyata-
kan. Kerana seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada 
kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh 
kehendak Dia, yang telah menaklukkannya. 
                                                                          Roma 8:18-20 

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 

Sabda Tuhan, pelita 
dan cahaya yang 
menerangi hidup kita

KENINGAU: Memetik rang-
kap dari Mazmur 119: 105, 
"Sabda Tuhan Pelita dan 

Cahaya yang menerangi perjalanan 
hidupku, Uskup Cornelius mengin-
gatkan umat bahawa Sabda Tuhan 
memainkan peranan yang penting 

dalam hidup kita sehari-hari.
12 Julai 2020 merupakan Hari Minggu 

Alkitab. Dalam Surat Pastoralnya sempena 
Hari Minggu Alkitab 2020, mengajak umat 
untuk terus menanam budaya datang kepada 
Yesus, mendengar Sabda-Nya dan melaku-
kan kehendak-Nya agar kita umat-Nya dapat 
dibentuk menjadi “Komuniti Umat Tuhan 

yang komited dan efektif melayani kerajaan-
Nya”, supaya kita dapat membangun iman 
yang segar, bersaksi dan tahan uji untuk 
menghadapi cabaran-cabaran iman masa kini 
(Luk. 6:47-48).

Berikut merupakan kenyataan penuh 
Uskup Cornelius Piong, sempena Hari 
Alkitab 2020. 

Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan 
yang menyertai, mendampingi dan me-
nyelamatkan kita manusia dari kekuasaan 
dosa agar kita dapat memiliki hidup sejati 
dan kekal (Yoh.3:16).

Sejak dahulu dalam mengungkapkan 
kasih-Nya yang menyelamatkan, Tuhan 
sentiasa menjalinkan hubungan-Nya den-
gan manusia melalui nabi-nabi dan den-
gan pelbagai cara. Tetapi akhirnya Tuhan 
berfirman kepada kita manusia melalui 
Putera-Nya Yesus (Ibrani 1:1-2). Dialah 
Firman yang menjadi manusia dan tinggal 
bersama kita (Yoh. 1:14).

Hidup setiap kita adalah perjalanan 
menuju kepada Tuhan Bapa, sumber, 
alasan dan tujuan hidup kita. Sampaikah 
kita ke destinasi hidup kita ini? Supaya 
terjamin sampai ke destinasi, kita perlu 
mengikuti dan mentaati Yesus. Dialah 
Jalan , Kebenaran dan Kehidupan. Tidak 
seorangpun dapat datang kepada Bapa ke-
cuali melalui Dia (Yoh. 14:6).

Yesus tidak membiarkan kita meraba-
raba dalam perjalanan hidup kita. Dia 
memberi jaminan bahawa Dia menyertai 
kita (Mat. 28:20). Kehadiran Yesus secara 
peribadi dapat kita tanggapi dan alami 
melalui Ekaristi dan dilanjutkan melalui 
Sakramen Mahakudus, Sabda-Nya  yang 

dapat kita baca, dengar dan renung, Sakra-
men-sakramen, sesama kita manusia serta 
alam ciptaan Tuhan.

Sabda Tuhan memainkan peranan yang 
penting dalam hidup kita sehari-hari. Puji 
Tuhan hari ini Gereja mengingatkan kita 
betapa pentingnya supaya kita “membaca 
Alkitab dengan hati”.

Nah supaya Sabda Tuhan sungguh men-
jadi Pelita dan Cahaya untuk memimpin 
dan menerangi perjalanan hidup kita se-
hari-hari di dunia yang sentiasa mahu di-
kuasai oleh kegelapan dosa, kita perlulah:

a). Secara peribadi mengambil masa- 
jangan cari masa – untuk membaca, 
mendengar dan merenung Sabda Tuhan 
setiap hari.

b). Dalam perayaan Ekaristi bukalah 
pintu hati kita untuk mahu mendengar 
bacaan-bacaan yang diwartakan, kerana 
Kristus sendiri yan hadir melalui Sabda-
Nya (Kon. Liturgi, No.7).

c). Yakinlah dan dengar dengan rendah 
hati pesan-pesan, nasihat dan pendapat 
serta teguran yang disampaikan oleh sesa-
ma kita, sama ada dalam keluarga atau 
komuniti. Melalui Sakramen Pembap-
tisan kita semua turut serta dalam kena-
bian Kristus. Tuhan memakai kita sebagai 
nabi-Nya untuk saling menegur satu sama 

lain.
Nasihat Paulus kepada Timotius ada-

lah berguna bagi kita juga, “Alkitab itu 
boleh memberi engkau kebijksanaan un-
tuk mendapat penyelamatan melalui iman 
kepada Yesus Kristus. Semua yang ter-
tulis di Alkitab diilhami oleh Tuhan dan 
berguna untuk mengajar apa yang benar, 
untuk menegur dan membetulkan apa 
yang salah, dan untuk mengajar orang 
supaya hidup menurut kehendak Tuhan” 
(2Tim.3:15-16).

Dalam menyambut Hari Minggu 
Alkitab, marilah kita terus menanam bu-
daya datang kepada Yesus, mendengar 
Sabda-Nya dan melakukan kehendak-
Nya agar kita umat-Nya dapat dibentuk 
menjadi “Komuniti Umat Tuhan yang 
komited dan efektif melayani kerajaan-
Nya”, supaya kita dapat membangun 
iman yang segar, bersaksi dan tahan uji 
untuk menghadapi cabaran-cabaran iman 
masa kini (Luk. 6:47-48).

Selamat Menyambut Hari Minggu 
Alkitab

Uskup Cornelius Piong 
10 Julai 2020 
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Luaran tidak menggambarkan 
emosi jiwa kita 

Bayangkan ini. Anda adalah 
anak perempuan atau anak 
lelaki yang taat kepada ibu 

anda yang seorang balu dan ting-
gal di sebuah pusat bantuan. 

Anda  kebe tu lan  t ingga l 
berdekatan sementara kakak anda 
tinggal di negara lain, beribu-ribu 
batu jauhnya. Jadi tanggungjawab 
semuanya dipikul oleh anda untuk 
membantu menjaga ibu anda. 

Anda dengan hormat mengun-
junginya setiap hari. Setiap pet-
ang, dalam perjalanan pulang dari 
tempat kerja, anda singgah mela-
watnya dan menghabiskan masa 
satu jam bersamanya sementara 
dia makan malam. Dan anda 
melakukannya perkara ini dengan 
taat, lima kali seminggu, tahun 
demi tahun. 

Semasa anda menghabiskan 
masa ini setiap hari dengan ibu 
anda, tahun demi tahun, berapa 
kali dalam setahun itu anda ber-
bual dengan ibu anda dengan 
sungguh-sungguh? Sekali? Dua 
kali? Tidak pernah? 

Apa yang anda bicarakan setiap 
hari? Adakah perkara-perkara 
biasa misalnya tentang cuaca, 
pasukan sukan kegemaran anda, 
apa yang sedang dilakukan oleh 
anak-anak anda, rancangan terba-
haru di televisyen, bercakap ten-
tang penyakit dan kesakitan ibu 
anda atau apa yang anda lakukan 
pada hari itu? 

Mungkin, anda tertidur sebentar 
ketika menemani dia makan 

malam. Mungkin, dalam masa 
setahun, ada sekali atau dua kali, 
anda berbual dari hati ke hati dan 
berkongsi kisah sesuatu yang 
mendalam tentang peristiwa pent-
ing, tetapi, ini jarang berlaku kec-
uali, setiap masa anda hanya akan 
sekadar meluangkan masa setiap 
hari dengan perbualan yang tidak 
penting. 

Sebenarnya, dibandingkan den-
gan kakak anda yang (selesa) 
tinggal di luar negara dan pulang 
sekali setahun untuk menziarahi 
ibu anda. Ketika dia berkunjung, 
dia dan ibumu sangat akrab serta 
aktif, mereka berpelukan dengan 
erat, menitiskan air mata ketika 
melihat satu sama lain, dan nam-
paknya bukan berbual mengenai 
cuaca, pasukan sukan kegemaran 
mereka, dan keletihan mereka 
sendiri. 

Dan anda boleh cemburu den-
gan mereka. Nampaknya meskip-
un mereka bertemu setahun seka-
li, mereka mempunyai sesuatu 
yang tidak anda miliki, meskipun 
anda selalu mengunjunginya 
setiap hari. Namun inilah yang 
terjadi. 

Di antara kakak dan ibu, adakah 
hubungan mereka lebih erat ber-
banding anda yang melawat ibu 
anda setiap hari. 

Sama sekali tidak. Apa yang 
mereka ada, tidak diragukan lagi, 
lebih emosional dan lebih afektif, 
tetapi, pada akhirnya, tidak terlalu 
mendalam. Apabila ibu anda 

meninggal, anda akan mengenal 
ibu anda dengan lebih baik dari-
pada orang lain yang mengenal-
nya dan anda adalah orang paling 
dekat dengannya berbanding 
kakak anda sendiri. 

Kenapa? Kerana sepanjang hari 
ketika anda mengunjunginya dan 
meskipun seolah-olah tidak mem-
bicarakan apa-apa selain perkara-
perkara biasa misalnya cuaca, 
tetapi beberapa perkara yang lebih 
mendalam berlaku di bawah “per-
mukaan” yang tidak kita sedari. 

Semasa kakak anda melawat 
ibu anda, perkara-perkara yang 
berlaku di luar atau secara fizikal 
(walaupun pada luaran emosi dan 
kasih sayang kelihatan  indah teta-
pi apa yang berlaku pada jiwa 
adalah jawapan sebenarnya). 
Inilah sebabnya bulan madu keli-
hatan lebih baik daripada perkah-
winan.

Apa yang dilalui oleh kakak 
anda dengan ibu anda adalah 
umpama pengalaman para mereka 
yang baru mula berdoa atau pas-
angan pada fasa berbulan madu.  

Apa yang anda alami dengan 
ibu anda pula adalah perump-
amaan bagi orang yang sudah 
lama serta berpengalaman dalam 
doa dan taat dengan apa yang 
mereka lakukan dalam jangka 
masa yang panjang. 

Pada tahap keakraban tertentu 
dalam semua hubungan kita, ter-
masuk hubungan kita dengan 
Tuhan dalam doa, emosi dan per-
asaan (indah sebagaimana adan-
ya) akan menjadi kurang penting 
manakala  kehadiran yang seder-
hana, walaupun hanya hadir, akan 
menjadi yang terpenting. 

Sebelum itu, perkara-perkara 
penting telah berlaku di peringkat 
permukaan di mana emosi dan 
afektif adalah penting; sekarang 
ikatan mendalam berlaku para 
peringkat permukaan yang menja-
dikan emosi dan afektif semakin 
merosot. Pada tahap penting 
dalam hubungan tertentu, walau-
pun sekadar menunjukkan diri 
kepada seseorang yang penting 
dalam hidup kita – adalah perkara 
yang penting. 

Kerap kali, kerohanian dan 
psikologi popular tidak benar-
benar memahami akan perkara ini 
dan membingungkan mereka 
yang baru bermula sebagai yang 
mahir, bulan madu untuk perkah-

winan, dan apa yang kelihatan 
pada luaran kita disangka emosi 
kita yang sebenarnya. 

Dalam semua hubungan kita, 
kita tidak dapat membuat janji 
bahawa perasaan kita akan sentia-
sa baik tetapi kita dapat membuat 
janji untuk selalu setia, untuk 
hadir, berada di sana, walaupun 
kita hanya sekadar berbual ten-
tang cuaca, pasukan sukan kege-
maran kita , program televisyen 
terkini, atau keletihan kita sendiri.

Dan tidak mengapa jika sekali 
skala kita tertidur seperti yang 
dikatakan oleh Therese dari 
Lisieux: seorang anak kecil sama-
sama menggembirakan ibu bapan-
ya, terjaga atau tertidur, mungkin 
lebih tidur! Begitu juga dengan 
doa. Tuhan tidak marah jika kita 
sesekali tertidur semasa berdoa 
kerana kita sudah hadir bersama-
Nya dan ini sudah memadai. 

Doktor jiwa Sepanyol yang 
heba t  John  of  the  Cross 
menyatakan, ketika kita melaku-
kan perjalanan lebih jauh ke 
dalam hubungan apa pun, baik 
dengan Tuhan dalam doa, atau 
semakin akrab dengan orang lain, 
atau dengan masyarakat luas 
dalam melayani, pada akhirnya, 
luaran kita akan menjadi kurang 
emotif dan kurang afektif tetapi 
perkara penting dan mendalam 
mula berlaku pada jiwa kita, 
bukan setakat luaran fizikal kita. 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2020 @ Fr Ron Rolheiser 

Sejak kecil lagi kita selalu 
diberi peringatan oleh ibu 
bapa dan guru-guru mela-

lui perkataan yang ditegaskan atau 
diulang-ulang. Memang benar 
menurut pengalaman saya sendiri 
sewaktu masih di bangku sekolah 
rendah, saya pernah disuruh oleh 
guru untuk menulis perkataan dan 
ayat-ayat yang saya tidak faham 
sampai sepuluh, lima puluh malah 
pernah sampai seratus kali.

Perkataan-perkataan dan ayat-
ayat tersebut sampai sekarang saya 
masih ingat. Mungkin melalui pen-
galaman seperti inilah pemimpin-
pemimpin kita menggalakkan raky-
at untuk selalu melaung-laungkan 
slogan seperti “Malaysia boleh” 
dan “1 Malaysia,” melalui iklan di 
akhbarakhbar, radio dan di televisy-
en pada setiap hari.

Nampaknya ada rasionalnya 
juga mengapa setiap minggu kita 
mendengar kisah-kisah Alkitab dan 
ajaranajaran Yesus yang sifatnya 
berbentuk perumpamaan yang 
diulang-ulang supaya ia menjadi 
“milik mu untuk selamanya.” Salah 
satu perumpamaan tersebut adalah 
tentang seorang penabur yang kita 
dengar kesekian kalinya di dalam 
Injil hari minggu ini.

Seorang peladang menaburkan 
benih-benih ke ladangnya. Seba-
hagian benih jatuh di pinggir jalan. 

Lalu datanglah burung dan mema-
kannya sampai habis. 

Sebahagian benih jatuh ke atas 
tanah yang banyak batunya, wa-
laupun tumbuh tapi cepat layu dan 
mati. Sebahagian benih jatuh di 
tempat semak duri, walaupun tum-
buh tapi akhirnya mati dihimpit 
oleh semak duri tersebut. Namun 
sebahagian benih yang jatuh di 
tanah yang subur berbuah banyak.

Kisah perumpamaan tersebut 
merupakan suatu simbol. Tuhan 
adalah si penabur benih-benih terse-
but iaitu Sabda-Nya yang berisikan 
ajaran-ajaran-Nya kepada kita. 

Sedangkan pelbagai bentuk tanah 
ladang di mana benih itu ditaburkan 
adalah tanda pelbagai sikap manu-
sia yang mendengar dan memberi 
respons terhadap Sabda-Nya itu.

Marilah kita bersama-sama me-
renungi perumpamaan tersebut se-
hubungan dengan apa yang harus 
kita lakukan agar ajaran-ajaran 
Tuhan tersebut menjadi subur, ber-
buah dan menjadi milik kita untuk 
selamanya.

Orang-orang yang menerima 
Sabda Tuhan "dipinggir jalan" itu 
menunjukkan orang-orang yang 
membiarkan kuasa kegelapan 
mengambil Sabda Tuhan keluar 
daripada hati mereka. Misalnya 
mereka membenarkan orang mem-
pengaruhi mereka bahawa Gereja 

itu ketinggalan zaman, kuno dan 
tidak sesuai lagi dengan kehidupan 
zaman moden maka ia perlu dilupa-
kan saja. Mereka yang menerima 
Sabda Tuhan “di tanah yang ber-
batuan” itu pula adalah orang-orang 
yang pada mulanya bergembira dan 
penuh semangat.

Namun kerana kurang mendalam 
dan tidak berakar jauh ke dalam 
hati, maka mereka lambat laun 
menjadi hambar dan hilang begitu 
sahaja misalnya mereka yang me-
nyertai kelompok karismatik, kera-
himan ilahi, legio Maria yang pada 
mulanya begitu bersemangat tapi 
kerana kurangnya motivasi, keta-
hanan dan kesetiaan, maka ia perla-
han-lahan hilang begitu sahaja.

Orang yang menerima Sabda Tu-
han “di tanah yang semak berduri” 
adalah orang-orang yang menden-
gar Sabda Tuhan namun segala 
tekanan dan kebimbangan hidup 
telah menghimpitnya. 

Orang-orang jenis ini adalah 
mereka yang terlalu sibuk dan 
terlalu asyik mengejar kekayaan 
sehingga lupa terhadap perkara-
perkara yang lebih penting seperti 
berdoa, berkomunikasi baik den-
gan pasangan, anak-anak dan sesa-
manya yang ada di sekelilingnya.
Memang ini bukan bererti kita tidak 
dibenarkan untuk berusaha untuk 
mendapatkan harta kekayaan, na-

mun kita diperingatkan bahawa 
pembangunan insan itu perlu diim-
bangi dengan hal-hal yang rohani 
iaitu campur tangan Tuhan di dalam 
kehidupan harian kita.

Akhirnya orang-orang yang me-
nerima Sabda Tuhan melalui “tanah 
subur”. Ia sebagai tanda bahawa 
mereka yang menerima Sabda Tu-
han dan menghayati serta menga-
malkannya di dalam hidup mereka 
setiap hari sehingga menghasilkan 
buah roh yang berlimpahlimpah 
bagi Tuhan, sesama dan dirinya 
sendiri.

Sabda Tuhan atau “benih” bukan 
hanya sebagai hiburan belaka sep-
erti kita membaca buku cerita atau 
menonton televisyen. Tetapi mela-
lui mendengar Sabda Tuhan semasa 
Misa atau mendengar khutbah, kita 
akan menghayati kata-kata Tuhan, 
lalu difahami, dihayati dan diamal-
kan setiap hari. Contohnya, apabila 
kita mendengar perumpamaan ten-
tang “orang Samaria yang baik”, 

seharusnya kita didorong untuk 
mengasihi dan mahu membantu 
sesama yang mengalami kesusa-
han. Jika kisah perumpamaan ten-
tang “anak yang hilang” yang kita 
dengar, maka seharusnya membuat 
hati kita terdorong untuk mohon 
pengampunan daripada Tuhan atas 
segala kelemahan dan kesilapan 
kita serta mahu kembali kepada-
Nya. Memang tidak dapat dinafi-
kan bahawa Sabda Tuhan dengan 
segala ajaran-Nya sungguh berkua-
sa untuk mentransformasikan hidup 
kita agar berbuah banyak dengan 
syarat kita membuka pintu hati kita 
terhadap Roh Kudus agar Tuhan 
dapat berkarya untuk membangun 
kerajaan-Nya di dunia ini. 

Namun persoalannya, tanah jenis 
yang bagaimanakah yang kita sedi-
akan untuk menerima Sabda Tuhan 
itu? Apakah tanah di pinggir jalan? 
Berbatuan? Semak duri? Ataukah 
memang tanah yang subur? Fikir-
fikirkanlah! — santapan rohani 

HARI MINGGU BIASA KE-15 
TAHUN A

“Tanah” jenis apakah kita ini? 

YESAYA 55:10-11;
ROM 8:18-23;

INJIL MATIUS 13:1-23
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Saudara saudari, kita bersyukur kerana 
Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang ber-
sifat menyertai, ambil peduli dan sentiasa 
menjemput kita Umat-Nya, supaya  datang 
dan percaya kepada-Nya, lebih-lebih dalam 
keadaan hidup yang mencemaskan.

Dalam Injil hari ini Yesus menjemput kita 
umat, “Datanglah kepada-Ku kamu semua 
yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 
akan memberi kelegaan kepada mu” (Mat. 
11:28). Di lain kesempatan Yesus juga ada 
berkata “setiap orang yang datang kepada-
Ku, mendengar kata-kata-Ku dan melaku-
kan kata-kata-Ku, orang itu seperti rumah 
yang dibangun di atas batu....” ia tidak akan 
mudah digoncangkan”. (Luk. 6:47-48). 
Yesus juga memberi jaminan, “Aku tidak 
akan menolak sesiapapun yang datang ke-
pada-Ku” (Yoh. 6:37).

Sikap datang dan percaya kepada Yesus 
akan membantu kita mengalami hidup yang 
bermakna dan tidak diperhambakan oleh 

kelaparan dan kehausan, terhadap sesuatu 
yang sementara sahaja, (Yoh. 6:35). Na-
mun saudara saudari, jemputan Yesus perlu 
kita tanggapi dengan taat mengambil masa 
datang dan percaya kepada Dia yang hadir 
melalui Ekaristi, Adorasi, Sabda Tuhan, 
sesama kita manusia dan alam ciptaan-Nya.

Saudara saudari, secara peribadi, bersama 
keluarga dan komuniti marilah kita belajar 
terus mengarahkan pandangan kita kepada 
Yesus. Dalam apa-pun keadaan yang kita 
alami marilah kita setia memilih datang dan 
percaya kepada-Nya agar ketenangan-Nya 
sentiasa menguasai hidup kita (Yoh. 14:27).

Beberapa perkara untuk perhatian kita 
bersama:

1.Selamat datang dan selamat mel-
ayani di Paroki KSFX Keningau kepada 
Seminarian Wilfred Lakun. Beliau sudah 
selesai pembentukan Seminari di St. Peter’s 
College, Kuching dan kini dalam masa pen-
antian ditahbiskan menjadi Diakon. Kita 
doakan.

2.Pasangan-pasangan yang merancang 

untuk kahwin dalam Gereja bolehlah da-
tang mendaftar di Pejabat Paroki masing-
masing. Sementara itu Komiti Pelayanan 
Keluarga Kristian di Paroki-paroki bolehlah 
mengatur program supaya seminar-seminar 
dan Rekoleksi Praperkahwinan dapat diada-
kan bagi pasangan-pasangan yang hendak 
berkahwin. SOP haruslah dipatuhi dalam 
penganjuran Seminar, Retret dan Upacara 
Perkahwinan Gereja.

3.Saudara-saudari calon Baptis, kita 
akan mengatur persiapan dan penerimaan 
Sakramen Pembaptisan bagi anda di Zon 
masing-masing. Komiti Kateketikal Paroki 
masing-masing akan mengatur jadual Re-
koleksi dan penerimaan Sakramen Pem-
baptisan dalam bulan Julai dan Ogos 2020. 
SOP haruslah dipatuhi.

4.Terima Kasih tidak terhingga ke-
pada Sr. Oi Lin, IJ. Sr. Oi Lin melayani 
di Keuskupan Keningau selama 24 tahun. 
Beliau terlibat secara langsung khususnya 
dalam memulakan pendidikan awal kanak-
kanak Pra Sekolah (MADIKA) di beberapa 

buah kampung di Paroki Keningau dan 
Sook. Selain terlibat dalam MADIKA, be-
liau juga terlibat secara langsung dalam 
memulakan program Liturgi Sabda Kanak-
kanak (LSKK). Sr Oi Lin akan kembali ke-
pada Komunitinya di Kuala Lumpur. Kita 
ucapkan berbanyak terima kasih kepada Sr. 
Oi Lin, Beliau banyak menyumbang ke-
pada pembentukan kerohanian awal kanak-
kanak kita khusus di Paroki Keningau dan 
beberapa buah kampung di Paroki Sook 
dan seluruh Keuskupan khususnya dalam 
LSKK. Kita bawa dia dalam doa kita untuk 
kesihatan dan perlindungan.

5.Mesyuarat para Paderi Keuskupan 
Keningau akan diadakan pada 10–11 Ogos 
2020 bertempat di RRKK Purun. Program 
adalah seperti biasa. Para Paderi harap mak-
lum.

“Kebahagiaan Adalah Kekitaan”

+Bishop Datuk Cornelius Piong

Bakal diakon, pembaptisan para Pilihan —
berita baik di tengah-tengah musim pandemik
KENINGAU: Di tengah-tengah kes-
uraman pandemik coronavirus, 
Keuskupan Keningau mempunyai dua 
sebab untuk bersyukur dan bersukaci-
ta. Pertama, Seminarian Wilfred Lakun 
yang telah pun menamatkan pengajian 
di Kolej Sto Petrus Kuching dan bakal 
ditahbis sebagai diakon.

Kedua, ribuan calon baptis yang se-
harusnya dipermandikan pada malam 
Paskah, bulan April lalu tetapi tertang-
guh, akhirnya akan dibaptis pada bu-
lanJulai dan Ogos ini. Pengumaman 
sukacita ini dinyatakan dalam Surat 
Pastoral Uskup Cornelius Piong pada 
4 Julai 2020. 

Berikut merupakan kenyataan penuh 
Surat Pastoral Uskup Cornelius Piong: 

Seminarian Wilfred Sr Oi Lin IJ

Gambar file: Calon baptis akan mengi-
kuti rekoleksi dan dipermandikan pada 
bulan Julai dan Ogos 2020. 

Merungkai identiti ‘murid yang dikasihi Yesus’
Soalan: Dalam Injil Yohanes dise-
butkan adanya murid yang dikasihi 
Yesus. Sebenarnya, siapakah murid 
itu? Mengapa namanya tidak per-
nah dikatakan? - Leah

Jawaban: Pertama, predikat “murid 
yang dikasihi Yesus” muncul dalam 
Injil Yohanes. Dia adalah sahabat 
yang paling dekat dengan Yesus. 
Seringkali “murid yang dikasihi 
Yesus” ini disebut juga “murid yang 
lain” (Yoh 18:15-16; 20:4, 8). 
Menurut tradisi, dia menjadi sumber 
utama untuk iman Kristian bagi 
komuni t i -komuni t i  Yohanes . 
Daripada dialah telah lahir Injil 
menurut Yohanes (Yoh 20:24: “yang 
memberi kesaksian tentang semuan-
ya ini dan yang telah menuliskan-
nya).

Kedua, dari Injil Yohanes dan dari 
surat-surat Yohanes, kita dapat men-
getahui bahawa komuniti-komuniti 
Yohanes ini mengalami krisis dan 
konflik dalaman serta luaran yang 
sangat berat. Injil Yohanes menun-
jukkan bahawa terjadi ketegangan 
yang memuncak antara orang-orang 
Kristian dan para pemimpin Yahudi.

  Dalam bab 9, kisah penyembu-
han orang yang lahir buta, nampak 

jelas adanya konflik antara mereka 
yang percaya pada Yesus sebagai 
Mesias dan orang-orang Yahudi 
lainnya. Petikan ini menunjukkan 
secara eksplisit peristiwa besar per-
pisahan akhir dari orang-orang 
Kristiani Yohanes ini dari komuniti 
Yahudi majoriti.  

Perpisahan ini adalah keputusan 
dari Yudaisme, pada sekitar tahun 
90-an, untuk memulaukan sesiapa 
sahaja yang mengakui Yesus sebagai 
Mesias (bdk. Yoh 9:22). dari mema-
suki  sinagoga.  Yesus sebagai 
Mesias (bdk. Yoh 9:22). Juga ada 
ketegangan-ketegangan lain yang 
berkembang di dalam komuniti  itu 
sendiri. 

Dalam surat pertama Yohanes kita 
menemui terjadinya kelompok-
kelompok yang saling mencela 
secara kasar, yang tidak dapa dite-
mui dalam Perjanjian Baru. Dalam 
konteks inilah, komuniti Yohanes 
menggambarkan secara keras apa 
saja yang harus dipercayai oleh para 
pengikut sejati dari Yesus Kristus 
dan bagaimana mereka harus bert-
ingkah-laku.

Dalam situasi inilah, “murid yang 
dikasihi Tuhan” ini menjadi sumber 
inspirasi dan otoritas. Bahkan sesu-

dah kematiannya (21:23), ajaran-
ajarannya terus mengilhami perkem-
bangan teologi tinggi tentang Yesus, 
yang membuat Injil keempat ini 
menjadi unik. Barangkali yang pal-
ing menarik ialah bahawa murid ini 
muncul dengan predikat “murid 
yang dikasihi Tuhan” baru pada 
hari-hari terakhir hidup Yesus di 
dunia, iaitu pada perjamuan malam 
terakhir (13:23), di Kalvari (19:26), 
ketika menjenguk makam Yesus 
(20:2) dan di Galilea sesudah 
kebangkitan (21:20).

Ketiga, kemunculan murid yang 
dikasihi Yesus selalu dikaitkan den-
gan Petrus yang adalah pemimpin 
pertama Gereja Kristus. Pada per-
jamuan malam terakhir, rasul Petrus 
meminta kepada murid itu untuk 
bertanya kepada Yesus (13:23-24). 
Di halaman istana Imam Agung, 
murid yang lain ini bersama Simon 
Petrus masuk mengikuti Yesus 
(18:15-16). Juga ketika mengunjun-
gi makam Yesus, murid yang lain ini 
berlari bersama Petrus. Meskipun 
dia tiba di makam terlebih dahulu, 
dia tidak masuk. Justeru yang masuk 
terlebih dahulu ialah Petrus tetapi 
dia-lah menjadi yang pertama yang 
percaya pada kebangkitan Kristus 

(20:1-10). 
Demikian pula di pantai danau 

Tiberias, dialah yang pertama men-
genali Yesus dan memberitahu 
Petrus (21:20-24). 

Akh i r  I n j i l  Yohanes  j uga 
menampilkan dialog Yesus yang 
menanyai Petrus tiga kali tentang 
cintanya (21:15-19) dan langsung 
disusuli dengan komentar tentang 
“murid yang dikasihi” (21:20-23).

Keempat, menurut Raymond 
Brown, ada tiga kemungkinan siapa 
"murid yang dikasihi Yesus itu." A) 
Individu yang sudah dikenal dalam 
Perjanjian Baru, iaitu Yohanes, 
putera Zabedeus. B) Dia hanyalah 
seorang simbolis, seorang contoh 
murid yang sempurna. Penafsiran 
ini diteguhkan oleh kenyataan baha-
wa namanya tidak pernah dikatakan 
secara eksplisit. C) Seorang murid 
yang sederhana pada tradisi sinoptik 
awal, sangat tidak penting untuk 
diingat pada tiga Injil pertama, teta-
pi kemudian menjadi seorang tokoh 
penting dalam komuniti  Yohanes 
dan Injil keempat. 

Penafsiran ketiga inilah yang ban-
yak dipegang oleh para ahli. — Fr 
Dr Petrus Maria Handoko CM, 
hidupkatolik,con 
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada hari Min-
ggu ini,12 Julai 2020, meru-
pakan Hari Minggu Alkitab. 
Biasanya pada Hari Minggu 
Alkitab, Gereja akan men-
gadakan pelbagai aktiviti 
misalnya Kuiz Alkitab, me-
lukis, mewarna dan banyak 
lagi.
Adik-adik, pembacaan 

pada hari Minggu ini mem-
bawa kisah perumpamaan 
seorang penabur. Penabur 
itu menabur biji benih yang 

tumbuh pada empat tempat 
berbeza. Auntie berharap, 
adik-adik mengambil masa 
pada hari ini untuk membaca 
Injil untuk mengetahui di 
mana benih-benih itu jatuh 
dan apa kesudahan pada 
benih itu?
Adik-adik, hanya ada satu 

benih yang berjaya tumbuh 
menjadi tanaman subur dan 
menghasilkan banyak buah! 
Iaitu pada tanah yang baik! 
Penabur itu ialah gambaran 
Tuhan, benih ialah Sabda 
Tuhan dan tanah menggam-

barkan manusia.
Ada benih yang jatuh di 

semak duri dan di pinggir 
jalan ... maksudnya orang 
yang mendengar Firman Tu-
han tetapi tidak tekun dan 
lebih terpikat kepada hal-
hal duniawi. 
Adik-adik, auntie ber-

harap agar adik-adik adalah 
'tanah' yang baik di mana 
benih firman Tuhan dapat 
bertumbuh, berakar dengan 
kuat dan menghasilkan buah 
100 kali lipat! 
                 Aunty Melly 

Sambungkan titik-titik pada gambar di bawah                     
mengikut urutan nombor yang betul 

Perumpaan Tentang Seorang Penabur
(Mat 13:1-23) 

Mari
Mewarna 

Hari Minggu Alkitab, 12 Julai 2020 
Bagaimana sikap adik-adik terhadap 

Alkitab? Marilah kita membaca Kitab Suci 
setiap hari kerana ia adalah Sabda Tuhan 

sendiri. 
Di bawah, lengkapkan ayat-ayat petikan 

Alkitab dalam Injil Matius 13:1-23 
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Membaca Alkitab dengan  HATI 
PENGENALAN: 

Kita hidup di sebuah perkam-
pungan global di mana kita 
mudah berhubung antara satu 
sama lain melalui media sosial. 
Mengapakah perlu bersusah 
payah untuk bertemu dengan 
seorang secara langsung atau 

membuat panggilan telefon 
apabila kita hanya boleh meng-
hantar e-mel atau mesej? 

Kadang-kadang kita terjebak 
dalam realiti maya ini sehingga 
kita berhubung secara imper-
sonal dengan orang sekeliling, 
termasuk keluarga dan rakan 
kita. Sudah menjadi kebiasaan 

pada hari ini kita melihat ke-
luarga yang makan bersama 
tetapi mata tertumpu pada tel-
efon bimbit mereka dan bukan-
nya kepada orang di hadapan 
mereka. 

Ini kemudian boleh me-
nyebabkan kita saling ber-
hubungan antara satu sama 

lain pada tahap fungsional 
– apa yang dapat dilaku-
kan oleh seseorang itu un-
tuk kita, dan bukannya pada 
tahap perkaitan/hubungan 
– siapa orang itu bagi kita. 
Bagaimanakah kita berhubun-
gan dengan Tuhan? Pada tahap 
fungsional atau hubungan.

Hari Minggu Alkitab, 12 Julai 2020 

Membaca Alkitab dengan Hati

Kita menggunakan fikiran un-
tuk membaca surat khabar, ma-
jalah, atau mempelajari buku 
teks atau melakukan kerja pe-
nyelidikan untuk memperoleh 
lebih banyak pengetahuan; 
kita tidak menjalin hubungan 
peribadi dengan buku, majalah 
atau surat khabar. 
Kita tidak bercakap dengan 
mereka. Tetapi ketika kita 
membaca Firman Tuhan, kita 
datang dengan hati yang ter-
buka untuk menerima Dia 
(Yohanes 1:1, 12). Kita mem-
baca atau mempelajari Firman 
Tuhan dengan hati kita, sama 
seperti fikiran kita. Semasa kita 
membaca Alkitab, kita menja-
lin hubungan peribadi dan in-
tim dengan Yesus.

- Peribadi iaitu, dari peribadi 
ke peribadi, bukan mental 
atau konseptual, atau dari se-
seorang ke konsep, idea atau 
ke kumpulan pemikir dimana 
darinya kita dapat mengelu-
arkan idea atau fikiran indah 
dan mengambil dan memilih 
dan menggunakannya sesuka 
hati kita. Tidak, ia dari perib-
adi ke peribadi, dari Yesus 
yang mengasihi kita dan 
yang banyak mahu memberi-
kan kepada kita, berkongsi 
dengan kita, menyatakan 
kepada kita “rahsia kerajaan 
syurga.” (Matius 13:11).
- Intim iaitu mengadakan 
perbincangan dari hati ke 
hati, seperti mengadakan 
perbualan antara dua orang 
berkasih, bertukar rahsia 
yang hanya diketahui oleh 
mereka berdua! Ia menjang-
kau dan menyentuh kedala-
man keberadaan kita. Firman 
Tuhan menyembuhkan dan 
membebaskan kita daripada 
perhambaan, sama ada itu 
daripada segi emosi, fizikal 
atau rohani. “Sebab firman 
Tuhan hidup dan kuat dan 
lebih tajam dari pada pedang 
bermata dua mana pun; ia 
menusuk amat dalam sampai 
memisahkan jiwa dan roh, 
sendi-sendi dan sumsum; ia 
sanggup membezakan per-
timbangan dan fikiran hati 
kita” (Ibrani 4:12).

Hubungan peribadi dan keinti-
man terjalin di dalam hati. 
Itulah sebabnya hati kita mesti 

terbuka dan menerima apa 
yang Yesus ingin menyatakan 
kepada kita. Dia mengatakan, 
“tidak seorang pun mengenal 
Anak selain Bapa, dan tidak 
seorang pun mengenal Bapa 
selain Anak dan orang yang 
kepadanya Anak itu berkenan 
menyatakannya” (Matius 
11:27). 

Dalam perjalanan ke Kai-
sarea Filipi, Yesus mencabar 
murid-muridnya dengan ber-
tanya, “Tetapi apa katamu, sia-
pakah Aku ini?” (Matius 16:15) 
Hanya apabila kita mempunyai 
hubungan intim dan peribadi 
dengan Yesus, kita dapat mulai 
membuka hati kita kepada apa 
yang Tuhan ingin nyatakan ke-
pada kita dan menjawab per-
soalan ini. “Simon Petrus men-
jawab: ‘Engkau adalah Mesias, 
Anak Tuhan yang hidup!’ Kata 
Yesus kepadanya: ‘Berbahagi-
alah engkau Simon bin Yunus 
sebab bukan manusia yang 
menyatakan itu kepadamu, 
melainkan Bapa-Ku yang di 
syurga’” (Matius 16:16-17). Ke-
benaran Tuhan sering tersem-
bunyi daripada akal manusia, 
dan difahami dengan lebih 
baik hanya ketika Tuhan men-
yatakannya. 

Ketika Dia menyatakannya, 
kita harus siap menerimanya, 
seperti kedua orang murid 
yang dalam perjalanan men-
uju ke Emaus yang menemui 
Kristus yang Bangkit. Mereka 
berkata satu sama lain, “Bu-
kankah hati kita berkobar-kob-
ar, ketika Ia berbicara dengan 
kita di tengah jalan dan ketika 
Dia menerangkan Kitab Suci 
kepada kita?” (Lukas 24:32).

l bersambung di mukasurat 
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Firman Tuhan Menjadi Hidup 
dalam Roh Kudus

Terdapat hubungan yang erat 
antara Firman Tuhan dengan 
Roh Kudus. Malaikat Gabriel 
menampakkan dirinya kepada 
Maria dan mengabarkan ke-
padanya bahawa dia dipilih se-
cara khusus oleh Tuhan untuk 
menjadi ibu kepada Yang Maha 
Tinggi (Lukas 1:32). 

Dia tidak dapat memahami bagaimana dia boleh 
menjadi ibu ketika dia masih seorang dara. Malai-
kat Gabriel meyakinkannya dengan mengatakan, 
“Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan 
Yang Maha Tinggi akan menaungi engkau” (Lukas 
1:35). Demikianlah bagaimana Firman Tuhan yang 
Abadi yang “segala sesuatu dijadikan Dia” (Yohanes 
1:3), menjadi daging dan tinggal di antara kita (Yo-
hanes 1:14) melalui kuasa Roh Kudus: Emmanuel 
–Tuhan menyertai kita (Matius 1:23).

Proses yang sama berlaku dalam Korban Misa. 
Imam memohon agar Roh Kudus turun ke atas roti 
dan anggur dan bersama-sama dengan kata-kata 
konsekrasi, Roh Kudus mengubah unsur-unsur ini 
menjadi Tubuh dan Darah Kristus. Dengan cara 
yang serupa, Roh Kudus menyelimuti rahim Maria 
dan Firman menjadi daging dan darah. Oleh itu, 
Yesus Firman Tuhan yang Abadi dihadirkan dan 
tinggal di tengah-tengah kita. Di mana ada Roh 

Kudus, di sana ada Firman Tuhan 
dan di mana ada Firman Tuhan, di 
sana ada Roh Kudus.

Melalui kuasa Roh Kudus, Fir-
man Tuhan menjalin hubungan 
peribadi yang hidup dengan Ma-
ria. Seperti Maria, seluruh perib-
adi kita harus terbuka untuk me-
nerima Roh Kudus agar Firman 
Tuhan menjadi daging dalam diri 
kita, iaitu, agar Tuhan berbicara 
kepada kita. Maria mengatakan 

kepada malaikat Gabriel, “jadilah kepadaku menu-
rut perkataanmu itu” (Lukas 1:38). 

Apabila Firman Tuhan dihidupi, ia melepaskan 
kuasa agar hidup kita akan tersentuh, diperbaharui 
dan dipenuhi dengan tenaga dan kuasa baru. Atom 
mesti dipecahkan untuk membebaskan tenaganya. 
Sebotol minyak wangi mesti dibuka untuk menge-
luarkan harumannya. Tidak kira berapa banyak 
kita mengkaji bahagian luar botol dan mengetahui 
segala-galanya, tetapi jika ia tidak dibuka, aroman-
ya tidak keluar. Sama juga dengan Firman Tuhan. 

Kita memerlukan Roh Kudus agar kita dapat 
menemui dan mengeluarkan khazanah Firman Tu-
han yang tersembunyi. Seperti Maria, yang mem-
percayai dan merenungkan kedua-dua hal ini di 
dalam hatinya, demikian juga ketika kita bertindak 
berdasarkan Firman Tuhan, itu akan melepaskan 
kuasa-Nya untuk memungkinkan kita melaksana-
kan kehendak Tuhan. 

Firman Tuhan ialah Perkaitan/hubungan, bukan 
Fungsional.

Firman Tuhan bukan hanya konsep mental atau idea 
atau ungkapan pemikiran. Ia merupakanperibadi 
yang hidup, seseorang “yang telah kami dengar, yang 
telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami 
saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan 
kami” (1 Yohanes 1:1), secara ringkasnya, Firman 
yang Hidup. 

Para Rasul sangat yakin bahawa apa yang dis-
ampaikan oleh mereka kepada kita bukanlah suatu 
‘mitos’ atau cerita atau legenda atau falsafah atau be-
berapa sistem atau teori politik yang direka secara 
pintar, tetapi seseorang yang mempunyai hubungan 
intim mereka menjadi saksi-saksi (2 Petrus 1:16). 
Mereka berharap kita juga ingin bersekutu “den-
gan Bapa dan dengan Anak-Nya” (1 Yohanes 1:3-4) 
– suatu hubungan peribadi yang hidup yang mem-
bawa sukacita. 

Paus Benediktus XVI mengingatkan kita bahawa, 
“Kepercayaan Kristian bukan hanya perkara mem-
percayai akan hal-hal tertentu itu adalah benar, 
tetapi di atas semuanya, hubungan peribadi den-
gan Yesus Kristus.”1 Beliau menambah, “Kita dapat 
menemui Kristus dalam membaca Kitab Suci, dalam 
berdoa dan dalam kehidupan liturgi Gereja. Kita da-
pat menyentuh Hati Kristus dan merasakan Dia me-
nyentuh hati kita. Hanya dalam hubungan peribadi 
dengan Kristus dan dalam pertemuan dengan Yang 
Bangkit inilah kita benar-benar menjadi orang Kris-
tian.”2

Firman Tuhan memasuki Hubungan Peribadi yang 
Hidup dengan Kita.

Firman Tuhan memasuki Hubungan Peribadi yang 

Hidup dengan Kita. Setiap kali Firman Tuhan dis-
ebut, ingatlah, kita berbicara tentang peribadi yang 
hidup, bukan konsep. Setiap kali kita mengambil 
Alkitab, kita berhubungan dengan Yesus yang ber-
bicara kepada kita dan ingin mempunyai hubungan 
peribadi dengan kita; kita sedang berbual dengan 
Yesus. 

Yesus berbicara kepada kita, kita mendengar; kita 
berbicara dengan Yesus, Firman Kehidupan yang 
diwartakan kepada kita (1 Yohanes 1:1) misalnya 
dalam liturgi. Kristus “hadir dalam Sabda-Nya, 
sebab Dia sendiri bersabda bila Kitab suci dibaca-
kan dalam Gereja.”3“Umat beriman harus percaya 
kepada Rahsia ini, merayakannya dan hidup darin-
ya dalam satu hubungan yang hidup dan peribadi 
dengan Tuhan yang hidup dan benar. Hubungan ini 
adalah doa.”4

NOTA KAKI: 
1Paus Benedict XVI, Mesejbagi Hari Belia Sedunia yang Ke-26 (2011).
2Paus Benedict XVI, Pertemuan Umum (3 September 2008).
3 Sacrosanctum Concilium (Konstitusi Dogmatik tentang Liturgi), 7.
4 Katekismus Gereja Katolik, 2558.
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KOTA VATIKAN: “Sama seperti Bapa me-
miliki sentiasa berpihak kepada “orang-orang 
kecil,” Yesus juga berbicara kepada mereka 
“yang menderita dan terbeban.” 

Pengabdian penuh dari Yesus kepada Bapa, 
dan kelembutan serta kerendahan hati-Nya 
bukanlah model orang yang mengundurkan 
diri, Dia juga “bukan saja korban” melain-
kan menjalani kondisi ini “dari hati” dengan 
ketelusan penuh untuk kasih Bapa, iaitu, un-
tuk Roh Kudus. “Yesus adalah model ‘orang 
miskin dalam roh’ dan model di atas semua 
orang ‘terberkati’ dari Injil, yang melakukan 
kehendak Tuhan dan memberi kesaksian ten-
tang Kerajaan-Nya.”

Sri Paus Fransiskus berbicara dalam sambu-
tan Doa Malaikat Tuhan bersama umat beri-
man yang berdiri sambil menjaga jarak di Dat-
aran  Santo Petrus di hari Minggu, 5 Julai 2020 
dan menyampaikan renungan pembacaan Injil 
hari Minggu tersebut (Mat 11: 25-30).

Sri Paus menunjukkan bahawa “peng-
hiburan” yang Kristus berikan kepada orang 

yang lelah dan tertindas bukan setakat bantuan 
psikologi atau amal kasih, melainkan sukacita 
bagi orang miskin serta Dia merupakan pem-
bangun umat manusia yang baharu.

Menurut Sri Paus, bacaan Injil itu terba-
hagi kepada tiga bahagian. Pertama, “Yesus 
memanjatkan doa berkat dan ucapan syukur 
kepada Bapa, kerana Ia mewahyukan kepada 

orang miskin dan kepada orang sederhana ten-
tang misteri

Kedua, kerajaan syurga mengungkapkan 
hubungan intim dan unik antara Dia dan 
Bapa,” dan ketiga “Dia mengajak kita datang 
kepada-Nya dan mengikuti-Nya untuk men-
emui kelegaan.”

Ketika Yesus bersyukur kepada Bapa, Yesus 
memuji Bapa-Nya kerana Dia menyembu-
nyikan rahsia Kerajaan-Nya terhadap orang-
orang yang  bijak dan orang pandai.” Sri Paus 
Fransiskus menjelaskan, Yesus menyebut 
mereka begitu kerana memiliki hati yang ter-
tutup.

Tetapi misteri-misteri Bapa-Nya dinyatakan 
kepada “anak-anak kecil”, iaitu orang-orang 
yang dengan percaya dan  membuka diri ter-
hadap Sabda keselamatan-Nya, yang meng-
harapkan segala sesuatu dari Dia. Kemudian, 
kata Sri Paus, Yesus menjelaskan bahawa Dia 
telah menerima segalanya dari Bapa. Dia me-
manggil-Nya “Bapa-Ku”, untuk menegaskan 
sifat unik hubungan Dia dengan-Nya. “Timbal 

balik total hanya ada antara Putera dan Bapa,” 
kata Sri Paus, “saling mengenal, hidup satu 
sama lain.”

Persekutuan unik itulah yang menghidup-
kan ajakan Yesus, “Datanglah kepada-Ku …,” 
jelas Paus, kerana Sang Putera ingin memberi-
kan apa yang Dia terima dari Bapa.”

“Inilah pesan untuk semua orang yang 
berkehendak baik,” kata Sri Paus. Yesus masih 
menyampaikan pesan itu hingga ke hari ini,  
di dunia yang meninggikan orang kaya dan 
berkuasa, tidak peduli dengan cara apa, serta 
kadang-kadang menginjak-injak manusia dan 
martabat dirinya.”

Ini juga pesan bagi Gereja yakni menjalani 
karya belas kasihan dan menginjili orang 
miskin, kata Sri Paus yang memohon kepada 
Perawan Maria untuk membantu kita semua 
“mencermati tanda-tanda dalam hidup kita 
dan menjadi pembagi misteri-misteri yang, 
tersembunyi dari orang sombong tetapi ter-
ungkap bagi orang rendah hati.” — media 
Vatikan 

PESHAWAR: Para pem-
impin Gereja dan lebih dua 
organisasi Kristian meminta 
kerajaan Pakistan untuk 
melindungi warganya dan 
mengambil “langkah-lang-
kah tegas” bagi mengakhiri 
intoleransi agama.

Seruan itu tercetus selepas 
kematian seorang Kristian 
Pakistan yang dibunuh oleh 
jirannya, seorang Muslim di 
TV Colony,  Peshawar.

Mangsa, yang diikenal 
pasti sebagai Nadeem Jo-
seph meninggal dunia se-
lepas mendiang dan ibu 
mertuanya, Elizabeth Masih, 
ditembak beberapa kali pada 
4 Jun, beberapa hari setelah 
keluarganya pindah ke TV 
Colony.

Para penyerang yang 
disyaki, Salman Khan dan 
anak-anak lelakinya-yang 
tinggal di seberang rumah 
Joseph dilaporkan “tidak 
gembira” ketika mereka 
mengetahui sebuah keluarga 
Kristian telah berpindah 
ke kawasan itu. Jiran-jiran 
dilaporkan menuntut agar 

Joseph dan keluarganya 
mengosongkan tempat itu 
kerana orang Kristian se-
harusnya tidak diizinkan 
untuk tinggal di kawasan 
perumahan orang Muslim.

“Keluarga Nadeem dalam 
kesukaran dan dalam ba-
haya setelah serangan itu,” 
kata Uskup Agung Joseph 
Arshad, ketua Komisi Na-
sional untuk Keadilan dan 
Perdamaian (NCJP) Konfe-
rensi Para Uskup Pakistan 
dalam pernyataan bersama 
yang dikirim ke Agenzia 
Fides.

“Kerajaan harus memasti-
kan keamanan dan perlind-

ungan bagi mereka dan bagi 
semua minoriti agama,” 
kata pernyataan yang ditan-
datangani oleh ketua NCJP 
Pastor Emmanuel Yousaf 
dan direktur eksekutif Cecil 
S. Chaudhry.

“Masyarakat Pakistan 
menjadi semakin tidak tol-
eran dan sebagai minoriti 
agama, hidup menjadi se-
makin sukar.”

“Ada banyak kejadian se-
rupa yang tidak dilaporkan. 
Kumpulan minoriti  agama 
terus mengalami diskrimi-
nasi sebagai bahagian dari 
kehidupan sehari-hari mere-
ka, ” tambah pernyataan itu.

Agenzia Fides melapor-
kan bahawa polisi telah 
menangkap beberapa orang 
atas pembunuhan tersebut.

Christian Solidarity 
Worldwide (CWS), sebuah 
organisasi hak asasi manu-
sia antarabangsa yang fokus 
pada kebebasan beragama, 
menyeru kerajaan Pakistan 
untuk mengambil langkah-
langkah jangka panjang 
untuk mengubah kebencian 
dan intoleransi yang keliha-
tan seperti tidak ada penghu-
jungnya.  

CSW melaporkan minoti-
ri Kristian Pakistan mengh-
adapi diskriminasi endemik 
dalam semua aspek kehidu-
pan, termasuk dalam sektor 
pekerjaan dan pendidikan.

Kumpulan itu mendakwa 
bahawa minoriti agama 
Kristian di negara itu terus 
menerus menjadi sasaran 
pidato kebencian sektarian 
serta menyeru kerajaan un-
tuk mengenakan tindakan 
undang-undang yang adil 
bagi menangani hal ini. — 
ucanews.com 

Para Uskup desak kerajaan henti 
diskriminasi minoriti agama 

Orang miskin adalah pembangun 
umat manusia yang baharu

Paderi di Damaskus rayu, jangan lupakan penderitaan 
orang Syria 

DAMASKUS: Laman web Biara 
Fransiskan di daerah Bab Touma 
Damaskus mengemukakan permo-
honan bantuan bagi penduduk kota 
yang dilanda konflik dan kemeroso-
tan ekonomi. Konflik di Syria telah 
mengorbankan ratusan ribu orang 
dan jutaan orang terlantar sejak Mac  
2011. Pandemik virus global dan 
kesannya telah memburukkan lagi 
penderitaan mereka.

“Pada masa-masa sukar ini kami 
tidak punya solusi lain selain amal 
kasih kalian, kedekatan kalian,” kata 
Pastor Bahjat Karakach OFM, ketua 

komuniti biara yang terkait dengan 
paroki Katolik Latin yang didedi-
kasikan untuk Pertobatan Santo 
Paul, di bahagian lama Damaskus. 
Di sana dapat terdapat banyak Ger-
eja Kristian.

“Sebagai sebuah Gereja,” kata 
imam itu, "kami berusaha untuk 
dekat dengan umat, tidak mening-
galkan siapa pun tanpa makanan … 
tetapi kami tidak dapat melanjutkan 
misi kami tanpa sokongan anda,  
tanpa amal kasih anda.” 

Pastor Karakach menjelaskan, 
sebahagian besar warga Syria hidup 

dalam kesengsaraan kerana 10 ta-
hun perang serta kehancuran, dan 
pandemik  Covid-19 semakin men-
jejaskan ekonomi yang sudah sedia 
serius di negara itu.

Imam itu menjelaskan, mata wang 
lira Syria sudah dan harga sudah 
naik lebih dari tiga kali lipat sehing-
ga semakin “sukar membeli ma-
kanan dan barang-barang penting, 
ini bererti mustahil bagi penduduk 
untuk hidup secara normal.”

“Kini, lelaki dalam keluarga harus 
bekerja sebulan penuh untuk dapat 
membeli beberapa kilo daging,” je-

las imam itu, dan “harus bekerja se-
tahun penuh untuk dapat membayar 
biaya sekolah seorang anak.” 

Para imam dan kaum religius 
terus melakukan yang terbaik untuk 
membawa bantuan dan penghiburan 
bagi umatnya, kata imam itu, “kami 
memasuki rumah-rumah warga Syr-
ia dan menemui orang-orang yang 
tidak punya apa-apa untuk mereka 
makan.”

“Dari sinilah muncul ajakan soli-
dariti bagi menyokong keluarga 
yang mengalami kesukaran.”  media 
Vatikan 

LOURDES, Perancis: Atas un-
dangan penyelenggara ziarah 
nasional, Kardinal Pietro Pa-
rolin akan melakukan perjala-
nan ke Tempat Ziarah Lourdes 
di Perancis untuk memimpin 
Misa Hari Raya Santa Per-
awan Maria Diangkat ke Sy-
urga 15 Ogos 2020. Kardinal 
itu diundang ke tempat ziarah 
itu sebelum virus corona mer-
ebak, dan kehadirannya telah 
disahkan pada 6 Julai, 2020. 

Kerana pergerakan terbatas 
akibat pandemik, ziarah na-
sional tahun ini akan berlang-
sung tanpa kehadiran umat 
beriman yang sakit. 

Namun, mereka diajak 
bersatu secara spiritual dan 
mengikuti Misa online. Sek-
retaris Negara Vatikan itu 
melakukan perjalanan untuk 
menyokong Tempat Ziarah 
Maria yang secara khusus ter-
pengaruh oleh krisis kesihatan 
saat ini. Kunjungan itu adalah 
juga kunjungan rasmi pertama 

ke luar Itali oleh anggota sen-
ior Kuria sejak pandemik  dim-
ulai. Sebelum tiba di Lourdes, 
Kardinal Parolin dijangka 
akan berhenti di kota Ars, desa 
Cure d’Ars (Pastor Paroki Ars) 
Santo Yohanes Maria Vianney. 

Inilah kunjungan ketiga 
kardinal itu ke Lourdes sejak 
menjadi Setiausaha  Negara 
Vatikan. Pada tahun 2017, 
beliau mengunjungi tempat 
ziarah itu sebagai perwaki-
lan Sri Paus Fransiskus untuk 
Hari Orang Sakit Sedunia dan 
tahun 2018 untuk Hari Santo 
Fransiskus de Sales. — media 
Vatikan

Misa 15 Ogos di Lourdes, 
tanpa kehadiran orang 
sakit 
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Kesimpulan
“Menjadi seorang Kristian bukanlah hasil 
daripada pilihan etika atau ide yang tinggi, 
tetapi pertemuan dengan suatu peristiwa, 
seorang peribadi, yang memberi kehidu-
pan cakerawala baru dan arah yang muk-
tamad.”5 Kehidupan Kristian bukan seka-
dar fungsional, tetapi bersifat hubungan. Ia 
merupakansatu pertemuan dengan peribadi 
Yesus yang hidup yang ingin berhubungan 
dengan kita secara peribadi dan intim, yang 
memungkinkan kita untuk melihat semua 
perkara dari sudut pandang Tuhan, untuk 

memiliki perspektif ilahi tentang semua 
perkara. Dia ingin memberi kita kehidupan 
dan kehidupan dalam segala kepenuhannya 
(Yohanes 10:10). Membaca Alkitab dengan 
hati kita dengan kuasa Roh Kudus akan 
membuat kita tetap berhubungan dengan 
Yesus, memungkinkan kita untuk meli-
hat apa yang dilihat-Nya, memikirkan apa 
yang difikirkan-Nya, dan menginginkan 
apa yang dia inginkan-Nya, untuk mera-
sakan apa yang dia rasakan-Nya. Seperti 
Petrus, mari kita katakan kepadanya, “Tu-
han, kepada siapakah kami akan pergi? 
Perkataan-Muadalah perkataan hidup yang 
kekal.” (Yohanes 6:68).

Soalan untuk Renungan:
1. Bagaimanakah kita berhubungan den-
gan Tuhan? Pada tahap fungsional atau 
perkaitan/hubungan? Mengapakah ini 
penting dalam kehidupan Kristian dan Ger-
eja kita?
2. Semasa kita membaca Alkitab, kita men-
jalin hubungan peribadi dan intim dengan 
Yesus. Bagaimanakah kita dapat menjadi-
kan pembacaan Alkitab sebagai pertemuan 
hidup dengan peribadi Yesus?

Nota kaki: 
5 Paus Franciskus, Sukacita Injil, 7.

Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? 

Kepada para paderi, religius dan umat 
awam Keuskupan Agung KK,

“Tuhan, selamatkan kami! Kita se-
dang binasa.” Dan Dia berkata kepada 

mereka:”Mengapa kamu takut, hai kamu 
yang kurang beriman?” (Mat 8:25-26)

Pada petang 27 Mac 2020, Paus Fransiskus 
berjalan sendirian dalam hujan di perka-
rangan St. Petrus yang kosong menuju ke 
sebuah dataran yang berbumbung di mana 
dia membaca dan mengongsikan petikan 
mengenai "Angin ribut diredakan". Beliau 
mengundang Gereja dan dunia untuk ber-
paut pada Yesus Kristus di tengah pande-
mik Covid19 yang melanda seluruh dunia. 

Hari ini, setelah seratus hari sejak peris-
tiwa itu, jumlah kes harian Covid-19 yang 
aktif di Malaysia telah menurun secara 
mendadak.  Sesungguhnya, Tuhan men-
gasihani kita walaupun kita mempunyai 
iman yang sedikit.  Pujian dan kemuliaan 
kepada-Nya!  Mari kita terus berpaut teguh 
kepada-Nya dalam pelayaran menempuh 
badai pandemik ini.  

Kini “lockdown” kita berada di fasa pe-
mulihan. Perintah Kawalan Pergerakan 
Pemulihan (PKPP) dijangka berlangsung 
hingga 31 Ogos 2020. Sebagai langkah un-
tuk beransur kembali kepada normal, Kera-
jaan kita telah membenarkan lebih banyak 
aktiviti ekonomi dan sosial dibuka semula. 
Salah satunya adalah pembukaan semula 
tempat-tempat beribadat untuk orang ra-
mai.

Kementerian Perpaduan Nasional dan 

Kementerian Undang-Undang dan Hal 
Ehwal Anak Negeri Sabah telah dipertang-
gungjawabkan untuk mengawasi pembu-
kaan semula perkhidmatan agama bukan 
Islam. Prosedur Operasi Standard (SOP) 
telah dikeluarkan untuk dipatuhi oleh pihak 
gereja dan kuil.

Setelah berunding dengan semua pihak, 
saya dengan sukacitanya mengumumkan 
bahawa gereja-gereja di semua paroki di 
Keuskupan Agung Kota Kinabalu akan 
memulakan Misa umum pada hujung min-
ggu 11 dan 12 Julai 2020. Saya tahu ramai 
di antara anda yang begitu rindu dan berke-
inginan yang mendalam untuk menerima 
Tuhan dalam Ekaristi.

Sudah 15 minggu umat tidak dapat me-
nerima sakramen Ekaristi dan sukar men-
galami Gereja sebagai persekutuan. Se-
bagai warganegara yang taat, kita telah 
mematuhi tuntutan PKP kerana iman kita 
kepada Tuhan dan demi kebaikan bersama.

Walaupun pandemik itu belum berakh-
ir, penantian kita untuk menghadiri Misa 
secara bebas akan dipersingkatkan jika 
semua kita mematuhi protokol dengan te-
gas. Saya mengatakan "bebas" kerana kita 
hanya dibenarkan mengisi sepertiga kapa-
siti gereja untuk mematuhi penjarakan so-
sial. Ini bermakna bukan semua umat boleh 
menghadiri Misa sesuka hati dan bila-bila 
masa.

Untuk memastikan bahawa setiap umat 
berpeluang menyertai Misa, beberapa per-
aturan telah disediakan oleh pihak paroki. 
Saya amat berharap anda semua akan me-
mahami mengapa perlunya protokol terse-
but.  Bagi mereka yang menunggu giliran 

untuk menghadiri Misa, anda bolehlah 
mengikuti Misa live streaming.

Normal baru untuk menghadiri Misa 
akan menyebabkan beberapa ketidakse-
lesaan dari segi interaksi dan pergerakan 
kita. Ia memerlukan banyak pengorbanan, 
kesabaran, kemurahan hati dan amalkasih 
dari pihak kita. Ini adalah masa di mana 
kita diminta untuk menghidupi iman secara 
nyata, “lebihkan usaha” demi kebaikan 
bersama umat paroki kita.

Di sebaliknya, selain menyesuaikan diri 
dengan protokol, ada baiknya jika kita da-
pat mempersiapkan diri untuk fasa selepas 
pemulihan. Pandemik ini telah membawa 
kesan negatif dan positif kepada seluruh du-
nia. Ketakutan, penderitaan dan kematian 
telah dialami di banyak wilayah. Ketidak-
pastian ekonomi dan sosial, tekanan emosi, 
kehilangan pekerjaan, kemiskinan dan se-
bagainya menjadi cabaran dan bebanan ha-
rian kepada ramai keluarga.

Untuk melintasi fasa pemulihan, tindak 
balas dasar kerajaan adalah sangat penting. 
Namun, sebagai orang beriman, apakah 
sahutan iman kita terhadap kesan-kesan 
negatif tersebut? Apa yang dapat kita laku-
kan secara individu dan sebagai komuniti 
yang beriman untuk menjangkau mereka 
yang berseru "Selamatkanlah kami, kita se-
dang tenggelam!"?

Secara positif, lockdown di seluruh du-
nia telah membawa berkat kepada alam 
persekitaran dan iklim. Ada laporan yang 
menyatakan bahawa tahap pencemaran 
udara telah menurun kerana kekurangan 
penerbangan udara dan lalu lintas jalan 
raya, penutupan kilang dan sebagainya. 

Walaupun impak seperti itu bersifat jangka 
pendek, tetapi sebarang penurunan dalam 
kemerosotan persekitaran pasti dapat me-
nyumbang kepada hari esok yang lebih 
baik.

Namun, apabila lockdown mulai mereda, 
kita mendapati dunia mendesak kembali 
ke era pra-pandemik untuk menebus masa 
yang hilang. Bagaimana kita dapat mem-
promosikan dan menggalakkan pembacaan 
dan penerapan ensiklik Paus Fransiskus, 
"Laudato Si" dalam masyarakat? Apa yang 
dapat kita lakukan secara individu dan se-
bagai satu paroki untuk melindungi alam 
semulajadi dan mempromosikan pemban-
gunan lestari yang mesra alam?

Pertanyaan dasarnya adalah: Apa yang 
telah kita pelajari dari lockdown itu? Apa-
kah yang Tuhan sedang katakan kepada 
dunia saat ini?

Biarlah semua ini menjadi renungan 
anda semasa kita membuka semula gereja-
gereja kita. Normal baru itu bukan setakat 
mematuhi protokol dan SOP sahaja, ia se-
harusnya mencabar kita untuk mengubah 
amalan-amalan dalam kehidupan pra-pan-
demik yang tidak normal kepada panggilan 
kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan 
dan memulihara bumi ciptaanNya. 

Semoga Roh Kudus memberi kita ke-
beranian untuk melakukan kehendak Bapa.

Uskup Agung John Wong

5 Julai 2020

Surat Pastoral 

Terapkan Sabda Tuhan dalam kehidupan harian dengan 
Lectio Divina 
Tradisi Gereja Katolik mengenal apa yang 
disebut sebagai “lectio divina” untuk mem-
bantu kita umat beriman untuk sampai kepada 
persahabatan yang mendalam dengan Tuhan. 
Caranya ialah dengan mendengarkan Tuhan 
berbicara kepada kita melalui sabda-Nya. 
“Lectio” sendiri adalah kata Latin yang art-
inya “bacaan”. (Lih. M. Basil Pennington, 
Lectio Divina, (New York: A Crossroad Book, 
1998), p. 1)) 

Maka “lectio divina” bererti bacaan ilahi 
atau bacaan rohani. Bacaan ilahi/ rohani ini 
terutama diperoleh dari Kitab Suci. Maka me-
mang, lectio divina adalah cara berdoa dengan 

membaca dan merenungkan Kitab Suci untuk 
mencapai persatuan dengan Tuhan Tritunggal.

Di samping itu, dengan berdoa sambil me-
renungkan Sabda-Nya, kita dapat semakin 
memahami dan meresapkan Sabda Tuhan dan 
misteri kasih Tuhan yang dinyatakan melalui 
Kristus Putera-Nya. 

Melalui Lectio divina, kita diajak untuk 
membaca, merenungkan, mendengarkan, dan 
akhirnya berdoa ataupun menyanyikan pujian 
yang berdasarkan sabda Tuhan, di dalam hati 
kita.

Lectio divina bermaksud untuk menerap-
kan Sabda Tuhan dalam kehidupan kita, agar 

hidup kita baik dan taat kepada perintah Tu-
han.

Langkah-langkah lectio divina adalah seba-
gai berikut:

1. Ambillah sikap doa, bawalah diri kita 
dalam hadirat Tuhan. Resapkanlah kehad-
iran Tuhan di dalam hati kita. Mohonlah 
agar Tuhan sendiri memimpin dan men-
gubah hidup kita melalui bacaan Kitab Suci 
hari itu.
2. Mohonlah kepada Roh Kudus untuk 
membantu kita memahami perikop itu den-
gan pengertian yang benar.
3. Baca petikan Kitab Suci tersebut secara 

perlahan dan dengan seksama, jika mung-
kin ulangi lagi sampai beberapa kali.
4. Renungkan untuk beberapa minit, akan 
satu kata atau ayat atau hal-hal yang dis-
ampaikan dalam petikan  tersebut dan tan-
yakanlah kepada diri kita sendiri, “Apakah 
yang diajarkan atau disampaikan oleh Tu-
han kepada saya? 
5. Tutuplah doa dengan satu atau lebih 
resolusi/keputusan praktis yang akan kita 
lakukan, dengan menerapkan pokok-pokok 
ajaran yang disampaikan dalam perikop 
tersebut di dalam hidup dan keadaan kita 
sekarang ini. — katolisitas 

Merayakan Hari Minggu Alkitab, 12 Julai 2020 
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M I N G G U A N  K A T O L I K

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(JULAI)

Penginjilan: Keluarga kita — Kita ber-
doa agarkeluarga-keluarga pada hari ini 

dapat ditemani dengan kasih, hormat dan 
bimbingan. 

Julai 12, 2020 

Kembali merayakan Misa di Gereja, 
umat beri pelbagai reaksi 

George Juli, seorang Guru Besar 
dan Katekis, sangat bersyukur 
kepada Tuhan kerana masih di-
beri kesempatan dapat berkumpul 
bersama untuk memuji dan me-
muliakan nama Tuhan serta men-
gubat kerinduan menyambut Tu-
buh Kristus sejak lebih tiga bulan 
Gereja ditutup dan menangguhkan 
semua aktivitinya. 

Baginya, selama tiga bulan ini, 
beliau dan keluarga hanya dapat 
‘menyambut Tubuh Yesus secara 
batin’ melalui Misa dalam talian. 
Justeru, peluang yang diberikan 
oleh Gereja dengan mempersila-
kan beliau dan rakan-rakan sepe-
layanan menghadiri Misa per-
tama dalam fasa PKPP ini tidak 
disia-siakan. Didorong dengan 
kekuatan doa dan bimbingan Roh 
Kudus,  beliau semakin berkeyak-
inan untuk meneruskan pelayanan 
sebagai Pemimpin Ibadat Sabda 
di Paroki St. Peter Bundu walau-
pun agak sibuk dengan tugas se-
bagai Guru Besar. Bagi George, 

m e n g i k u t i 
Misa umum 
secara fizikal 
lebih mem-
beri kesan 
m e n d a l a m 
berbanding 
Misa dalam 
talian. Walau 
b a g a i m a n -
pun, Misa 
dalam talian 
tetap membawa berkat dan ke-
baikan bagi golongan yang tidak 
dapat memasuki Gereja kerana 
syarat SOP. 

Katanya, Norma Baharu ini, 
memberi peluang kedua buat umat 
yang menghadapi masalah untuk 
hadir ke Gereja disebabkan ting-
gal jauh, tiada kenderaan, sakit 
dan sebagainya lebih-lebih lagi 
mereka yang disenaraikan tidak 
boleh menghadiri Misa di Ger-
eja iaitu warga emas, kanak-kanak 
dan umat yang ada masalah kesi-
hatan.

Apabila diumumkan bahawa ger-
eja sudah mula membuka pintu-
nya untuk Misa Kudus, saya be-
rasa sangat teruja kerana akhirnya 
dapat mengubati kerinduan untuk 
berjumpa dengan Tuhan dan men-
yambut Tubuh dan Darah-Nya

Namun, disebabkan kesihatan 
yang kurang baik menyebabkan 
saya tidak dapat menghadiri Misa 
Kudus yang pertama yang diada-
kan di Gereja St Yohanes Yohanes 
Penginjil, Panui, pada 28 Jun 
yang lalu.

Saya tetap bersyukur walaupun 
saya kurang sihat tetapi masih 
berkesempatan mendengar Sabda 
Tuhan dan menyambut Tubuh 
Yesus secara rohani melalui Misa 
Kudus dalam talian.

Saya juga ingin mengajak se-
mua umat agar tidak sekadar 
menunggu pandemik ini berakhir 
sebaliknya berdoa agar krisis kes-
ihatan ini segera dibendung. — 
Glorytta Richard, KSFX

Melanie seorang guru yang be-
rasal dari Penampang tetapi su-
dah menetap di Kuala Penyu 
lebih 10 tahun, berkongsi betapa 
perasaannya teramat sedih kera-
na tidak dapat hadir ke rumah Tu-
han sejak PKP diumumkan pada 
bulan Mac lalu.

Beliau merasakan seolah-olah 
kehidupannya tidak lengkap 
kerana selama ini beliau sentiasa 
hadir mengikuti Misa kudus sama 
ada  di gereja St. Peter Bundu dan 
sekiranya pulang ke kampung 
asal akan mengikuti Misa Kudus 
di Penampang atau Ranau. 

Semasa PKP hinggalah PKPP, 
Melanie dan keluarga mengikuti 
Misa dalam talian. Walaupun, 
mengikuti Misa dalam talian 
membuatnya tidak kelam-kabut 
untuk bersiap tetapi rasa ingin 
bersama umat yang ramai mem-
buatkan beliau merindui kebersa-
maan dengan komuniti yang besar 
serta terkenang betapa meriahnya 

kalau kead-
aan sebelum 
kita mengha-
dapi musibah 
p a n d e m i k 
C o v i d - 1 9 . 
Bagi Mela-
nie, Misa 
online ada 
p o s i t i f n y a 
kerana ada keselesaan berkumpul 
bersama keluarga, tetapi mempu-
nyai kerinduan mendalam kerana 
hanya dapat menyambut Tubuh 
Yesus secara rohani. 

Setelah pembukaan kembali 
Gereja, Melanie mengharapkan 
umat sentiasa mengikuti SOP 
yang dikeluarkan oleh Gereja 
bagi menggelakkan wujudnya 
kluster baharu Covid-19. 

Melanie juga gembira dengan 
keputusan Gereja yang tetap 
menyiarkan Misa Kudus online 
bagi golongan yang tidak dapat 
mengikuti Misa Kudus di Gereja.

Jesicca May Josephone, seorang pemazmur 
di Gereja St Peter Bundu, Kuala Penyu, be-
rasa janggal kerana tidak dapat menghadiri 
Misa umum selama lebih13 minggu kerana 
penularan pandemik coronavirus.

Setelah berita pembukaan kembali Gereja, 
Jesicca amat bersyukur dan gembira. Meski-
pun harus mematuhi SOP di mana wajib men-
jaga jarak, menjaga kebersihan dan memakai topeng kesihatan, Jesicca 
percaya bahawa di dalam Yesus, semua ini akan kembali normal. Jes-
icca juga berdoa agar rantaian pandemik Covid-19 segera berakhir dan 
keadaan kembali normal seperti sedia kala agar Gereja kembali meriah 
seperti sebelum ini.

Pada mulanya saya berasa was-
was untuk ke Gereja kerana sedar 
kita masih belum bebas dari ceng-
kaman coronavirus. 

Selagi vaksin belum ditemui, 
selagi itulah kita tidak boleh leka. 
Namun, saya gembira dengan pen-
erapan SOP yang dikenakan oleh 
Gereja. 

Walaupun saya tidak dapat ber-
bual-bual dengan umat lain mahu-
pun berjabat tangan dengan umat 
lain. Terasa lucu kerana dengan 
memakai pelitup muka, kami juga 
sukar mengenali sesama tetapi rasa 
kesatuan dengan Yesus dan sesama 
itu amat kuat. Saya juga gembira 
apabila mendapat tahu seminar 
untuk pra-perkahwinan dan persia-

pan untuk pembaptisan para pili-
han IKD juga akan bermula. Saya 
mengucapkan syabas kepada pasu-
kan sukarelawan yang menjaga 
pendaftaran, mengambil suhu, me-
mastikan keselamatan dan keber-
sihan— mereka melayani dengan 
tabah dan mesra. 

Kepada para klerus dan religius, 
mereka memberikan teladan yang 
luar biasa di mana mereka memb-
elakangkan rasa takut untuk demi 
memberi pelayanan kasih kepada 
umat. 

Semoga seluruh Gereja Katolik 
di Malaysia terus dapat menambah 
bilangan umat datang ke Gereja se-
cara berperingkat. — Randy Allen, 
Tampin  

Siapa yang tidak rindu untuk 
merayakan Misa di Gereja? 
Kerinduan untuk menyambut 
Tubuh dan Darah Yesus sangat 
mendalam. Setiap kali mengi-
kuti Misa dalam talian, saya 
sering tertanya-tanya, bila akh-
irnya saya dan keluarga dapat 
menyambut Komuni?

Setelah mendengar pengu-
muman Perdana Menteri ba-
hawa rumah ibadat bukan Islam 
sudah boleh dibuka pada bulan 
Jun lalu, saya turut berasa tidak 
sabar. 

Namun begitu, keinginan un-
tuk kembali beribadat di Gereja 
terpaksa ditangguhkan kerana  
menjaga anak-anak yang kecil 
dan ibu saya yang sudah lanjut 
usia. 

SOP tidak membenarkan 
kanak-kanak 12 tahun dan 
warga emas 70 tahun ke atas 
untuk mengikuti Misa Umum. 
Ada juga keluhan di kalangan 
ahli-ahli KED saya yang tidak 
dibenarkan memasuki premis 
Gereja kerana gagal memenuhi 
syarat SOP misalnya mempu-
nyai tanda demam. Namun, 
kita perlu tegas dalam mema-
tuhi SOP kerana tidak mahu 
wujudnya kluster baharu Cov-
id-19.  — Rebecca Rachel, KL 

Pada 20 Jun 2020, Katedral St 
Francis Xavier (KSFX) telah 
memulakan kembali Misa Senja 
di Dewan Solidariti, Dataran 
Keuskupan Keningau setelah leb-
ih 13 minggu ditutup.

Secara peribadi, saya berasa 
amat bersyukur dan gembira 
kerana dapat kembali untuk me-
layani. Sebelum Misa dimulakan, 
saya bersama beberapa belia dari-
pada Kerasulan Belia KSFX tel-
ah ditugaskan untuk mengambil 
data, suhu dan mensanitasi tan-
gan sebelum Paderi, para petugas 
Misa dan umat dibenarkan masuk 
untuk menghadiri Misa Kudus.  
Syukur kerana mereka yang hadir 
Misa memberi kerjasama dan ju-
jur dalam mengisi data mereka di 
kaunter saringan suhu. 

Selain itu, 
umat dilihat 
amat mematuhi 
segala SOP yg 
telah ditetapkan 
oleh pihak ger-
eja. 

W a l a u p u n 
pada masa kini, kita melalui ban-
yak Norma Baharu, tetapi teta-
plah percaya bahawa dengan doa 
yang kita satukan pasti penularan 
wabak Covid-19 ini akan bera-
khir. 

Apa yang penting ialah harus 
sentiasa berhati-hati dan peka 
dengan keadaan sekeliling. Ingat-
lah mencegah adalah lebih baik 
daripada mengubati. —  Shirley_ 
Persatuan Hospis SFX (Komiti 
Kecemasan )

Saya sangat gembira kerana ke-
banyakan Gereja di Keuskupan 
Keningau khususnya di Paroki 
KSFX telah mula dibuka dan 
membenarkan umat menghadiri 
Misa Kudus. 

Saya juga turut bersyukur juga 
setelah tiga bulan mengikuti Misa 
Kudus secara online, kami akhirn-
ya dapat menghadiri Misa Senja 
dan melayani umat di Gereja St. 
Mary Bingkor pada 20 Jun lalu.  
Sebagai pelayan di Gereja, saya 

m e l i h a t 
SOP yang 
diamalkan di 
Gereja san-
gat memen-
uhi peratu-
ran dan buat 
masa ini 
SOP tersebut 
mudah dii-
kuti dan diterima oleh umat yang 
datang untuk menghadiri Misa 
Kudus. — Jenevy Diew, KSFX

Selepas dua minggu Gereja dibu-
ka, barulah saya dapat merayakan 
Misa di Gereja. Ini disebabkan 
pada kali pertama ia dibuka, saya 
tidak yakin untuk beribadat. Saya 
berasa bimbang untuk berada di 
tempat umum. 

Namun saya kembali berasa 
yakin dengan penerapan dan pema-
tuhan SOP yang dikenakan oleh 
Gereja. Selain itu, pihak-pihak 
berwajib juga selalu memantau 
dan memeriksa keadaan.  Oleh itu, 
pada minggu kedua Gereja kem-
bali dibuka, saya telah mendaftar-
kan diri. Suasana Liturgi agak kaku 

pada masa PKPP ini. Tidak ada 
nyanyian dan semua umat terus pu-
lang ke rumah selepas Misa. 

Gereja juga agak kaku kerana 
tidak ada gelak tawa kanak-kanak 
Saya juga berasa sedih kerana saya 
tidak dapat duduk bersama dengan 
isteri dan anak-anak. Isteri saya be-
rada di rumah dan mengikuti Misa 
dalam talian kerana bayi kami 
masih kecil. Marilah kita sama-
sama berdoa agar keadaan kembali 
pulih agar anak-anak dan warga tua 
dapat kembali memuliakan Tuhan 
dalan Perayaan Ekaristi. —Joseph, 
Seremban  


