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Kerana itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kris-
tus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk 
di sebelah kanan Tuhan. Fikirkanlah perkara yang di atas, 
bukan yang di bumi.

Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersa-
ma dengan Kristus di dalam Tuhan. Apabila Kristus, yang 
adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan 
menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan.                                                                  

Kolose 3:1-3 
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Masyarakat adat, ibu 
dan nenek — khazanah 
termahal Gereja
QUEBEC, Kanada: Ribuan penziarah  

mengalu-alukan kedatangan Sri Paus 
Fransiskus di tasik Sta Anna, pada 26 

Julai lalu. Bapa Suci Fransiskus berkunjung ke 
Kanada pada 24-29 Julai 2022 yang dinamakan 
“ziarah pertobatan” demi memohon maaf kepa-
da beberapa kumpulan masyarakat adat di atas 
kesalahan Gereja yang menyebabkan mereka ke-
hilangan orang-orang yang disayangi pada abad 
ke-19 dan 20.

Tasik atau Lac Ste. Anne, dipanggil  Wakamne (Tasik Tuhan) 
oleh orang asli Nakota Sioux dan “Tasik Roh” oleh kaum In-
dian Cree, terkenal dengan air penyembuhan dan kepentingan 
rohaninya kepada penganut Katolik dan Orang Asli di Kanada 
dan Barat Laut Amerika Syarikat. 

Ia dinamakan sempena Sta. Anna, ibu kepada Santa Perawan 
Maria dan nenda kepada Yesus, oleh seorang misionari Katolik 
Quebecois, yang melancarkan ziarah pada akhir abad ke-19, 
dan dirayakan setiap 26 Julai. 

Selepas memberkati air tasik dan umat beriman yang hadir, 
Bapa Suci memimpin Liturgi Sabda.

Prelatus itu memulakan homilinya, dengan menyatakan ba-
hawa paluan gendang yang dipalu pada awal perayaan itu, “se-
olah-olah menggemakan degupan jantung para penziarah yang 
telah berjalan bersama beberapa generasi ke tasik Tuhan, demi 
memohon penyembuhan dari air tasik ini.” 

Katanya, air tasik yang merupakan “degupan jantung ibu 
bumi” memberi  inspirasi kepada kita untuk kembali kepada 
sumber kehidupan.

“Malah tasik ini juga membolehkan kita, dalam roh, untuk 
melawat tempat-tempat suci, serta mengingati kembali Yesus 
yang menjalankan banyak pelayanan-Nya di tepi tasik: Laut 
Galilea.”
Persaudaraan di tengah-tengah kemajmukan
Tuhan memilih konteks kemajmukan di tempat yang terpinggir 
ini di mana  pelbagai orang berkumpul, untuk mengumumkan 
kepada dunia pesan  persaudaraan yang “revolusioner”. 

Pesan itu, kata Sri Paus, bergema dalam bunyi gendang yang 
menjangkau dan menyatukan orang yang berbeza selama be-
rabad lamanya. 

“Ia mengingatkan kita bahawa persaudaraan adalah tulen jika 
ia menyatukan mereka yang berjauhan, bahawa mesej perpad-
uan yang diturunkan syurga ke bumi tidak takut kepada perbe-
zaan, tetapi mengajak kita untuk bersekutu, untuk memulakan 
semula bersama, kerana kita semua adalah penziarah di dunia.” 
Air memberikan kehidupan 
Memfokuskan pada bacaan Liturgi yang diambil dari Kitab Ye-
hezkiel (Ez 47, 1-2. 8-9. 12), Sri Paus Fransiskus mengulangi 
peranan penting nenek, khususnya dalam komuniti peribumi, 
dalam menyebarkan “air iman yang hidup. ”. 

“Jarang sekali iman itu timbul dari sikap membaca seba-
liknya ia tersebar melalui keluarga, di dalam bahasa ibunda, 

melalui kata-kata seorang nenek yang lembut,” ujar Bapa Suci 
seraya berterima kasih kepada kaum nenek yang telah mem-
berikan teladan iman dan menyeru keluarga agar menghargai 
serta menjaga orang tua mereka. 

 “Saya ingin berkata kepada semua keluarga yang mempu-
nyai orang tua di rumah: anda memiliki harta! Jaga sumber 
kehidupan ini di dalam rumah anda: jagalah mereka sebagai 
warisan berharga untuk disayangi dan dihargai.”

Bapa Suci kemudiannya memberi tumpuan kepada kuasa 
penyembuhan air dalam konteks trauma dan kelukaan yang 
dialami oleh Orang Asli Kanada selepas penjajahan Eropah. 
Bapa Suci memohon kepada Tuhan, melalui perantaraan Maria 
dan Santa Anna, untuk membantu menyembuhkan luka yang 
dalam.

Peranan ibu dan nenek dalam penyembuhan 
Sangti Papa menekankan peranan ibu dan nenek dalam komu-
niti Orang Asli  dalam membantu menyembuhkan luka terse-
but, merujuk secara khusus kepada figura nenek Tuhan, yang 
diperkenalkan kepada Orang Asli di Kanada oleh misionari 
melalui proses inkulturasi.

Katanya, sebahagian daripada “warisan yang menyakitkan” 
penjajahan Eropah “berpunca daripada fakta bahawa nenek 
orang asli dihalang daripada meneruskan kepercayaan dalam 
bahasa dan budaya mereka sendiri”

“Kehilangan itu – kata Sri Paus – sememangnya tragis, tetapi 
kehadiran anda di sini adalah bukti ketabahan dan permulaan 
baharu, ziarah ke arah penyembuhan, hati yang terbuka kepada 
Tuhan yang menyembuhkan kehidupan masyarakat”.

Semua Gereja memerlukan penyembuhan
Sri Paus Fransiskus kemudian menyatakan bahawa, 
hari ini, “semua Gereja memerlukan penyembuhan.’

Uskup Roma itu menyeru para penziarah untuk           
menyumbang kepada pembinaan “Ibu Gereja” yang 
mampu “merangkul setiap anak lelaki dan peremp-
uannya yang terbuka kepada semua orang, bercakap          
dengan semua orang dan bertemu semua orang”.

Tegasnya, “jika kita ingin menjaga dan memulihkan 
kehidupan masyarakat kita, kita perlu bermula dengan 
golongan miskin dan paling terabai, termasuk warga 
tua yang berisiko mati bersendirian, dan golongan 
muda “yang lebih banyak disoal siasat daripada diden-
gari.” 

Menunjukkan bahawa Yesus menyeru kita untuk 
“untuk keluar, memberi, untuk mengasihi”, Bapa Suci 
menyeru semua umat beriman untuk bertanya kepada 
diri sendiri, apa yang boleh mereka lakukan untuk 
mereka yang memerlukan, dan khususnya untuk Orang 
Asli yang telah mengalami begitu banyak penderitaan.

Katanya, “kadang-kadang, cara yang baik untuk 
membantu orang lain bukanlah dengan segera mem-
berikan apa yang mereka minta, tetapi menemani 
mereka, mendengar dan mengajak mereka untuk 
mengampuni serta mengasihi. Dengan cara ini, melalui 
kebaikan yang boleh mereka lakukan untuk orang lain, 
mereka akan menemui aliran air hidup mereka sendiri, 
dan harta yang unik dan berharga yang sebenarnya 
mereka ada.” — media Vatikan

Sri Paus Fransiskus beramah mesra dengan datuk dan nenek masyarakat adat di Kanada. Gambar:Media Vatikan. 



Bagaimana Tuhan bermula?

Injil pada minggu ini mencerita-
kan tentang seorang petani kaya 
yang sudah tenggelam dalam 

u s a h a  d a n  k e k a y a a n n y a . 
Kejayaannya yang nyata atau pun 
yang dicita-citakan dipergunakan 
untuk kesenangan diri sendiri        
sehingga tidak memikirkan perkara 
lain, termasuk Tuhan dan kesela-
matannya sendiri.

Kebodohan orang kaya itu terle-
tak pada keyakinan bahawa  
semuanya serba pasti bahawa 
dirinya pasti gembira dengan harta 
benda yang banyak. 

Namun, malanglah petani kaya 
itu kerana Tuhan akan menuntut 
yang tak tersangka pada waktu 
yang tak terduga. Yesus tidak  
m e n g a j a k  k i t a  u n t u k                           
bermalas-malas. Tetapi Dia juga 
memperingatkan kita bahawa sega-
la harta yang kita usahakan sangat 
terbatas nilai dan gunanya. 

Jauh sebelumnya Yesus sudah 
memperingatkan kita: “Janganlah 
mengumpulkan harta di dunia, 
sebab serangga dan ulat boleh  
merosakkannya…kumpulkan harta 
di syurga sebab di syurga tidak ada 
serangga, ulat dan pencuri”. 

Kita memang memerlukan           
banyak hal untuk dapat hidup           
dengan baik, sejahtera dan aman. 
Makan, minum serta rumah untuk 
berlindung dan alat-alat untuk 
kerja serta pakaian kita, pada 
dewasa ini sangat diperlukan. 

Selain itu kita perlu perawatan 
kesihatan dan sebagainya. Dalam 
hidup ini, kita memerlukan milik 
untuk menjamin keperluan dasar 
kita. 

Sebab itu, memiliki merupakan 
sesuatu yang baik dan kita patut 
bersyukur kepada Tuhan yang 
memberi kepada kita tenaga serta 
kebolehan bakat untuk bekerja, 
yang memberikan kesuburan untuk 
tanah dan keamanan sosial, supaya 
kita boleh bekerja dan memperoleh 
milik yang sangat diperlukan bagi 
kesejahteraan kehidupan kita.

Akan tetapi kita mengalami juga 
bahawa orang tidak lagi hanya 
mengusahakan milik untuk dapat 
memenuhi keperluan mendasar 
kehidupan mereka, melainkan 
mulai mendewakan milik dan 
menjadi sedemikian terikat dengan 
milik dan usaha untuk menambah-

kan milik sehingga mereka melu-
pakan segala yang lain.

Mereka melupakan kewajipan 
mereka terhadap sesama, sehingga 
mereka tidak membayar gaji yang 
adil, mereka meminjamkan wang 
dengan bunga yang tinggi kerana 
orang lain tersepit dan terpaksa 
untuk menerima persyaratan pinja-
man yang tidak manusiawi lagi.

Dan orang melupakan Tuhan, 
sumber segala kehidupan dan sega-
la kejayaan. 

Dengan cara demikian, harta 
milik akhirnya tidak lagi menja-
min kehidupan, tidak lagi men-
jadi dasar kesejahteraan yang 
patut disyukuri, melainkan kera-
na ketamakan, maka usaha untuk 
mengumpulkan harta milik ber-
lebihan merosakkan hidup orang 
lain dalam ketidakadilan dan 
merosakkan hubungan orang 

dengan Tuhan. 
Dengan cara hidup demikian 

kita, hidup mereka akhirnya men-
jadi sia-sia, kerana kita tidak kaya 
di mata Tuhan. Pesan Injil pada 
hari ini bukanlah seluruhnya baru. 

Perjanjian Lama sudah bergelut 
dan berjuang dengan hal ini sebel-
umnya (Mzm 49). Ketamakan 
membutakan mata hati manusia 
dan membuat orang hanya melihat 
kenikmatan hidup dan kehormatan. 

Segala sesuatu yang lain terlepas 
dari pandangannya. Setiap orang 
tahu akan hal ini, tetapi sangat 
sedikit orang yang boleh mem-
buang ketamakan. 

Manusia itu pada dasarnya orang 
yang mengumpulkan harta bagi 
dirinya sendiri, sedikit atau banyak.

Dia tahu bahawa hidup itu tidak 
tergantung kepada kekayaannya, 
tetapi sulit sekali orang lepas dari 
ketamakan kerana kekayaan itu 
memberi kenikmatan.

Contoh peristiwa seperti yang 
diberikan oleh Tuhan Yesus cukup 

sering terjadi dalam hidup, tetapi 
manusia biasanya tidak sedar. 

Dia boleh saja disedarkan untuk 
sesaat, tetapi sesudah itu dia akan 
kembali hidup seperti biasa. 
Dorongan untuk berjaya dalam 
hidup selalu lebih kuat daripada 
hidup dengan apa adanya atau 
secara sederhana dan hidup bagi 
orang lain. 

Orang yang sudah bekerja keras 
akan suka menikmati hasil            
kerjanya. Memperhatikan orang 
lain? Tunggu dulu…! 

Pesan yang disampaikan Yesus 
pada hari ini kiranya lebih mudah 
difahami dengan akal fikiran dari-
pada dihayati. 

Siapa yang mahu menjadi kaya 
di hadapan Tuhan? Jika bagi orang 
biasa perkara ini adalah sukar, apa-
tah lagi bagi orang kaya. 

Bagaimanapun juga Injil ini 
harus tetap diwartakan. Inti pertan-
yaannya ialah, “untuk siapa segala 
harta yang kita kumpulkan?” — 
santapan rohani 
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Erti kekayaan di mata Tuhan

Ahli teologi Belgium Jan 
Walgrave, yang menjadi 
penasihat tesis kedok-

toran saya, adalah seorang intele-
ktual sejati dan jarang ada. Benar,                                   
kerana pemikirannya secara             
semula jadi, secara naluri tertarik 
kepada persoalan falsafah yang 
besar tentang intipati dan kewu-
judan. Persoalan-persoalan itu 
seperti: Kenapa kita di sini? Siapa 
kita sebenarnya? 

Lebih-lebih lagi, dia juga se-
orang intelek yang jarang ditemui 
kerana dia adalah gabungan luar 
biasa antara penelitian intelektual 
yang tegas dan ketakwaan seperti 
kanak-kanak. 

Malah, dia juga bijak un-
tuk merendahkan diri akan                         
ketajaman intelektual dan tidak                         
menunjuk-nunjukkan imannya 
yang kuat. 

Dalam salah satu pertemuan 
kami, dia bertanya kepada saya 
ini, “Adakah anda pernah duduk 
di sebuah taman dan bertanya 
kepada diri sendiri, mengapa ada 
sesuatu dan bukannya tiada?” 

Saya menjawab dengan jujur, 
“Sebenarnya, saya tidak per-
nah ingat melakukan itu secara          
eksplisit. 

Seperti orang lain, saya sering 
tertanya-tanya dari mana kita da-
tang dan bagaimana ada Tuhan di 
sebalik semua ini, tetapi saya tidak 
pernah memikirkan soalan anda.” 

“Baiklah,” jawabnya, “maka 
kamu bukan ahli falsafah! Dan 
mengatakan, “Saya memikirkan 
soalan ini sepanjang masa; ia 

adalah yang paling penting dari 
semua soalan.” (Dia berjenaka 
untuk menghiburkan saya kerana 
saya tidak boleh menjadi ahli fal-
safah sejati dengan memberitahu 
saya bahawa saya mempunyai 
“fikiran yang subur”, dan mem-
beritahu saya bahawa ini adalah 
anugerah). 

Mengapa ada sesuatu dan bu-
kannya tiada? Sudah tentu, itu 
adalah soalan utama. Bagaima-
na semuanya bermula? Siapa 
atau apa yang ada pada mulan-
ya dan memulakan semuanya?                      
Lebih-lebih lagi, dari mana data-
ngnya siapa atau apa, siapa yang 
memulakannya?

Sains kontemporari tidak               
dapat menjawab soalan itu. Ia 
boleh memberitahu kita apa yang 
berlaku pada asal-usul alam se-
mesta kita, Letupan Besar (Big 
Bang), tetapi itu tidak membawa 
hampir atau menjawab soalan 
yang lebih besar, iaitu, siapa atau 
apa yang menyebabkan letupan 
awal itu hampir lima belas juta 
tahun lalu, yang terletak pada 
asal usul alam semesta kita dan 
melahirkan berbilion galaksi? 
Bagaimana kuasa ini sendiri wu-
jud?

Sebagai orang beriman, kita 
percaya itu adalah Tuhan dan 
percaya bahawa Tuhan tidak 
mempunyai permulaan. Walau                          
bagaimanapun, ia tidak dapat 
dikonsepkan atau dibayangkan. 
Apa yang melahirkan Tuhan? 

Tidak kira sama ada kita per-
caya kepada Tuhan atau tidak, kita 

semua masih ditinggalkan dengan 
pelbagai persoalan dan soalan 
Walgrave, “mengapa ada sesuatu 
dan bukannya tiada?”

Lebih-lebih lagi, soalan itu 
lebih rumit dengan fakta bahawa 
penciptaan, sekurang-kurangnya 
sebahagian besar daripadanya, 
mempunyai reka bentuk pintar 
yang jelas. 

Memandangkan fakta itu, dalil 
yang paling boleh dipercayai vis-
à-vis siapa atau apa yang terletak 
pada asal-usul segala-galanya, 
menuntut bahawa sesuatu atau 
seseorang ini (dari mana segala-
galanya mengambil asal-usulnya) 
bukanlah kekerasan yang memba-
bi buta dan kejam sebaliknya yang 
sangat bijak dan peribadi.

Thomas Aquinas, seorang yang 
mempunyai pemikiran falsafah 
yang benar, pernah mencadang-
kan beberapa hujah logik untuk 
cuba “membuktikan” bahawa Tu-
han itu wujud. 

Di antara hujahnya, kita dapati 
yang ini: Bayangkan berjalan di 
jalan dan menemui batu di atas 
tanah dan bertanya kepada diri 
sendiri, ‘siapa yang meletakkan 
batu itu di sana?’

Anda dapat membuat kesim-
pulan bahawa ia sentiasa ada dan 
tidak memikirkan lebih lanjut lagi. 

Walau bagaimanapun, bay-
angkan berjalan di jalan raya 
dan menjumpa jam yang masih 
mengekalkan masa, dan tanya diri 
anda, ‘siapa yang meletakkan jam 
itu di sana?’ 

Dalam kes ini, anda tidak pula 
dapat secara mudah mengatakan, 
“Oh, ia sentiasa ada dan biarkan 
begitu sahaja.”

Kenapa? Kerana jam mempu-
nyai reka bentuk pintar yang je-
las yang memerlukan beberapa 
kecerdasan untuk membuat reka 
bentuknya. 

Selain itu, ia masih mengekalkan 
masa, yang bermaksud bahawa ia 
tidak semestinya sentiasa ada. Se-
seorang meletakkannya di sana, 
dan pada masa yang jelas. Oleh 
itu, Aquinas membuat               kes-
impulan bahawa kerana              ban-
yak perkara di alam semesta mem-
punyai reka bentuk pintar, maka 
pereka pintar itu pasti ada. 

Hari ini, kebanyakan orang 
mungkin menganggap logik itu 
agak naif, tetapi mungkin ke-
naifan adalah di pihak mereka. 

Seseorang yang bijak, selain  
Albert Einstein menegaskan ini: 
Keharmonian undang-undang 
tabii mendedahkan kecerdasan 

yang begitu unggul sehingga, 
berbanding dengannya, semua 
pemikiran dan tindakan manusia 
yang sistematik adalah refleksi 
yang tidak penting.

Dia betul, dan keharmonian 
yang diperkatakannya bukan 
sekadar keharmonian ekologi 
yang tidak dapat diduga bahawa 
pelbagai elemen dunia fizikal ke-
lihatan ada antara satu sama lain 
dan bagaimana alam semula jadi 
terus menjana semula dirinya wa-
laupun segala yang kita lakukan 
untuk memusnahkan ekologinya.

Tambahan pula, keharmo-
nian undang-undang semula 
jadi                       (seperti yang 
disebut oleh               Einstein) 
juga termasuk kesatuan yang tidak 
dapat dinafikan antara undang-
undang alam dan aturan moral. 
Undang-undang karma dan hu-
kum alam adalah satu dan sama, 
semuanya satu bahagian, seperti 
hukum graviti dan Roh Kudus. 

Fizikal dan moral adalah seba-
hagian daripada simfoni tunggal. 
Udara yang kita sedut ke alam se-
mesta adalah udara yang akan kita 
sedut — secara fizikal dan moral. 
Jarang saya duduk di bangku ta-
man dan bertanya kepada diri 
sendiri, “mengapa ada sesuatu dan 
bukannya tiada?” 

Tetapi seperti yang dikatakan 
oleh Jan Walgrave, saya bukan ahli 
falsafah. Harapan saya ialah ‘la-
watan kecil’ ke dalam falsafah ini 
bukanlah buktinya! — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2022@           Fr 
Ron Rolheiser
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Tigabelas surat Paulus itu adakah asli?

Sidang Pra-Sinode Gereja Malaysia: 
Perjalanan rohani ke Emaus 

PULAU PINANG: Perjalanan Pra-Sinode 
Gereja Malaysia memberikan peluang un-
tuk mendengar, berempati dan berbicara 
dengan belas kasihan dan kelembutan anta-
ra satu sama lain.

Perjalanan sinodal yang bermula pada 
akhir tahun lalu di peringkat keusku-
pan/agung masing-masing, mencapai                
kemuncaknya dalam Perhimpunan Pra-
Sinode Malaysia yang diadakan di Gereja 
Immaculate Conception pada 11 Julai. Ia 
adalah perjalanan sinodal bagi Gereja yang 
bertujuan untuk memahami dan menya-
takan misi penginjilannya tentang identiti, 
iman, persekutuan dan misi kita.

Seramai 95 peserta terdiri daripada 
uskup, paderi, religius dan  awam dari 
sembilan gerbang/keuskupan, menghadiri 
perhimpunan itu secara peribadi dan dalam 
talian. Acara sepanjang hari itu merang-
kumi pembentangan sintesis dari semua 
keuskupan, perbualan rohani, refleksi, tin-
dakan konkrit dalam mengambil komitmen 
dan diakhiri dengan perayaan Ekaristi.

Uskup Agung Kuching, Simon Poh, se-
masa menyampaikan homilinya pada Misa 
penutup, berkata bahawa selepas hampir 
setahun, “Apakah yang Roh Kudus katakan 

kepada Gereja?”.
“Ketika kita bergerak ke arah Sinode 

para Uskup pada tahun 2023, dan kemudi-
annya sebagai Gereja Malaysia untuk Kon-
vensyen Pastoral Pan Malaysia pada tahun 
2026, laporan dan sintesis daripada setiap 
ketua/keuskupan akan membolehkan Ger-
eja-gereja tempatan mengetahui situasi — 
suka dan duka, perayaan dan kegagalan. 

“Pandemik telah mendedahkan kelema-
han kita, dan cabaran semasa kita memas-
uki pelayanan/kerasulan digital pula men-
unjukkan tercetusnya isu-isu baharu seperti 
pengasingan dan kesihatan mental. Di ten-
gah-tengah umat beriman berjuang dengan 
masalah kewangan, sosial dan emosi, Ger-
eja pula sedang menghadapi pelan pertu-
karan atau penggantian kerana pemimpin 
yang tua, bergelut dengan masalah kesiha-
tan dan kekurangan pengetahuan menge-
nai digital, dan ramai yang tidak menye-
diakan pemimpin yang lebih muda untuk 
mengambil alih.”

Uskup Agung Simon menyamakan Per-
himpunan Pra-Sinode dengan dua murid 
dalam perjalanan ke Emaus (Lukas 24;13-
35). Kedua-dua murid itu trauma selepas 
menyaksikan penyaliban dan kematian 

Yesus yang kejam, begitu juga umat beri-
man sekarang yang baharu keluar daripada 
dua tahun pandemik yang mengerikan. 

“Di Emaus, Yesus mula-mula bertanya 
apa yang mengganggu fikiran mereka, Dia 
mendengar kesedihan dan cerita mereka.  
Dia membuka fikiran mereka dengan Sab-
da-Nya dan apabila Dia memecahkan roti, 
kedua-dua pengikut itu segera mengenal 
Dia. Mereka kemudian menyedari bahawa 
itu adalah Yesus yang telah bangkit, dan Dia 
memenuhi mereka dengan harapan penuh 
untuk kembali dan berkongsi Berita Baik.

“Begitu juga, Sinode adalah masa yang 
sesuai untuk para uskup, para paderi, pem-
impin gereja, dan orang awam dari semua 
lapisan masyarakat untuk menyuarakan ke-
bimbangan mereka, didengari dan dibimb-
ing oleh Roh Kudus, dan berusaha melak-
sanakan rancangan Tuhan untuk kita.”

Prelatus itu berkata, “apabila kita meng-
etahui beban Tuhan, kita akan melihat visi-
Nya dan ini akan menjadi misi kita. Untuk 
kita melihat penglihatan-Nya, kita perlu 
mendengar Roh dan satu sama lain untuk 
memperbaharui iman kita dan mencari cara 
baharu untuk berkongsi Injil.

“Semasa kita beralih dari Perhimpunan 

Pra-Sinod di paroki dan keuskupan kita, 
kita diingatkan akan kenyataan Sri Paus 
Fransiskius — bahawa tujuan perhimpu-
nan itu bukan untuk menghasilkan lebih 
banyak dokumen tetapi untuk memupuk 
impian dan belajar daripada satu sama lain 
serta elakkan formalisme, intelektualisme, 
dan immobilisme.”

Dalam ucapan penutupnya, Uskup Pulau 
Pinang, Sebastian Francis, menekankan 
semula seruan Sri Paus Fransiskus untuk 
berjalan bersama — agar kita tidak ter-
goda untuk berjalan sendirian sebaliknya                                                                             
melangkah bersama, dengan berkat 
mendengar, berkomunikasi dan merenung 
bersama melalui dialog, kebijaksanaan, 
dan pembuatan keputusan untuk Disiplin 
Misi.

Prelatus itu berkata misi yang diaman-
ahkan oleh Bapa dan Putera kepada Roh 
Kudus sentiasa bergerak ke hadapan, mem-
persiapkan, mencipta manusia dan Gereja 
untuk menyatakan Kerajaan Tuhan dan ke-
datangan Yesus Kristus kali kedua. Roh 
Kudus bukan sahaja membimbing tetapi 
Dia adalah Tuhan dan Pemberi Kehidupan, 
memimpin kita semua kepada Bapa, mela-
lui Putera, menuju visi yang indah. 

Jawaban: Pertama, kita perlu menyedari perbezaan 
budaya dan kebiasaan yang ada pada setiap zaman. 
Pada zaman ini, setiap karya mempunyai Hak Cipta. 

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan 
oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu 
kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan 
karya mereka. Contohnya, perlindungan hakcipta di 
Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hakcipta 
1987.

Objek utama dari Hak Cipta adalah karya, ciptaan, 
hasil buah fikiran atau intelektual manusia. Jika kita 
merujuk kepada objek-objek ini, maka perlu        
menyertakan keterangan yang jelas tentang karya itu 
dan aktor intelektual dari karya itu. Hak Cipta juga 
bererti bahawa pencipta karya intelektual itu ber-
tanggungjawab penuh atas karya intelektual atau 
tulisan tersebut.

Namun, kita juga tahu bahawa Bapa Suci atau 
presiden atau pemimpin kerajaan mempunyai 
sebuah tim penulis yang menyiapkan sebuah doku-
men yang kemudian diterbitkan atas nama tokoh 
autoriti yang berkaitan dan diakui sebagai milik 
tokoh itu. 

Kedua, di dunia Timur Tengah, khususnya dalam 
dunia kuno atau zaman Kitab Suci, nama seseorang 
dalam sebuah tulisan tidak selalu bererti bahawa 
tulisan itu sepenuhnya ditulis oleh orang itu. 
Seringkali terjadi bahawa sebuah tulisan dipersem-
bahkan kepada seseorang yang menjadi pemimpin 
atau pahlawan dari sebuah komuniti. 

Dapat juga terjadi tulisan itu mewakili fikiran-fiki-
ran atau ajaran orang itu. Seorang murid atau penulis 
boleh sahaja menggunakan nama atau mengatas 
namakan seorang yang sudah terkenal dan dihorma-
ti. 

Penggunaan nama seseorang untuk sebuah tulisan 
bererti sebuah persembahan atau penghormatan 
seorang murid kepada guru mereka atau kepada 
tokoh sebuah aliran pemikiran yang dianggap        
sebagai sumbernya.

Boleh juga terjadi sebuah tulisan muncul tanpa 
nama penulisnya, tetapi kemudian tulisan itu diaba-
dikan atau didedikasikan kepada seseorang kerana 
alasan atau sebab lain. Kita juga tahu bahawa sebuah 
buku dalam Kitab Suci sudah melalui tangan bebera-
pa editor. Kita mengimani tulisan atau buku itu    
sebagai Sabda Tuhan berdasarkan apa yang diajar-
kan Gereja, iaitu buku atau tulisan itu telah diilhami 
oleh Roh Kudus.

Ketiga, para ahli Kitab Suci moden pada umum-
nya, sesudah aneka proses analisa teks, berpendapat 
bahawa tidak semua dari tigabelas surat Paulus ber-
asal dari tangan Paulus. 

Bahkan beberapa mungkin ditulis oleh beberapa 
muridnya sesudah kematian Paulus. Mereka menulis 
untuk menyajikan pemikiran-pemikiran Paulus yang 
diterapkan pada situasi dan permasalahan baru yang 
lebih kompleks yang sedang dihadapi oleh komuniti. 
Ketigabelas surat itu pasti terkait dengan ajaran 
Paulin. Setiap surat mencerminkan ajaran khabar 

gembira (Injil) menurut Paulus.
Keempat, kebanyakan ahli berpendapat bahawa 

surat yang asli berasal dari Paulus sendiri ialah 1 
Tesalonika, Galatia, 1 dan 2 Korintus, Filemon, 
Filipi dan Roma. 

Sedangkan surat yang diragukan berasal asli dari 
Paulus ialah 2 Tesalonika, Kolose dan Efesus. Ketiga 
surat terakhir ini disebut berasal dari Deutero-Paulin. 
Selebihnya, iaitu surat 1 dan 2 Timotius dan Titus 
ditulis sesudah Paulus meninggal, iaitu antara tahun 
110 sampai 120, oleh murid-muridnya.

Kelima, surat kepada orang Ibrani sangat mungkin 
adalah sebuah khotbah yang dituliskan dan bukan 
aslinya sebuah surat. Judul yang digunakan pada 
manuskrip-manuskrip awal adalah hanya “kepada 
orang Ibrani”. Nampaknya pengarangnya sudah 
cukup dikenal oleh pembaca aslinya, seperti diindi-
kasikan oleh 13:18-24. Sapaan “aku,” “kamu,” dan 
“saudara-saudara” menunjukkan keakraban dan 
mengandaikan bahawa penulis dan pembaca sudah 
saling mengenal dengan baik. Tidak jelas siapakah 
pengarangnya.

Para ahli mempunyai pendapat berbeza-beza 
dalam hal ini. Ada yang berpendapat bahawa tulisan 
itu berasal dari Paulus sendiri, atau dari Barnabas, 
Lukas, Klemens, Apolos, Silvanus (Silas), Filipus 
dan Priskila. Bapa Gereja, Origenes berkata, “Siapa 
yang sebenarnya menulis surat itu, hanya Tuhan 
yang mengetahuinya.” — Fr Petrus Maria 
Handoko CM, hidupkatolik.com
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Sahabat kecil Yesus
Hello adik-adik,

S iapa yang t idak sukakan 
wang? Bagi auntie pula, auntie 
memang sentiasa berharap agar 
mempunyai banyak duit agar dapat 
membantu keluarga dan orang lain. 
Tetapi kita perlu berhati-hati 

dalam penggunaan duit. Meskipun 
kita memerlukan duit tetapi jangan 

terlalu mementingkannya sehingga 
lupa tugas utama kita di dunia ini.
Ada orang yang mempunyai banyak 

duit, tetapi tidak memberi upah 
yang layak kepada para pekerja dan 
tidak mahu membantu orang yang 
susah.
Ada orang yang sudah mempunyai 

banyak duit, tetapi masih kuat 
bekerja, tidak mahu ke Gereja ker-

ana mahu mencari duit yang lebih 
banyak. 
Adik-adik, jika adik-adik mempu-

nyai kelebihan dari segi kewangan, 
bersyukurlah kepada Tuhan dan 
gunakan kelebihan itu untuk mem-
bantu orang yang memerlukan.
Dalam Injil pada hari ini, Yesus 

memberi amaran kepada mereka 
yang tamak. Duit yang bertimbun 

dan harta yang banyak tidak akan 
dapat dibawa mati. 
Mari kita meneladani Yesus, yang 

tidak membawa harta sepanjang 
pelayanan-Nya di dunia. Walaupun 
miskin tetapi Dia amat KAYA den-
gan kasih dan belas kasihan sehing-
ga semua orang yang disentuh-Nya 
mengalami sukacita!

Auntie Melly

Dapatkah adik-adik mengenal 
beberapa peralatan Liturgi di 
bawah? 

Cari  T UJUH 
perbezaan 

pada 
gambar ini. 

Berjaga-jagalah dan waspadalah 
terhadap segala ketamakan sebab 

walaupun seorang 
berlimpah-limpah 

hartanya, hidupnya 
tidaklah tergantung dari 
pada kekayaannya itu. 

(Lukas 12: 15) 

Baca Injil Lukas 12:13-21 tentang seorang 
kaya. Kemudian, bulatkan jawaban yang betul 
pada gambar di bawah. 

Tulis semula perkataan-perkataan 
di bawah pada kotak yang sesuai. 

Mari Berdoa 
Ya Bapa, 

Bantulah kami agar selalu 
mengutamakan sabda-Mu. 

Bimbinglah kami juga agar selalu 
prihatin terhadap mereka yang 

memerlukan. Amen. 

HOSTIA
PIALA 

TABERNAKEL
PEMERCIK AIR 
BERKAT
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MELAKA: Pada 11 Ju-
lai lalu, Gereja Our 
Lady of Guadalupe, 

Krubong, begitu meriah den-
gan suara pujian dan peny-
embahan  kaum muda yang 
menghadiri Program Belia 
yang bertema “Belia Harapan 
Gereja”.

Ia dimulakan dengan  perayaan 
Ekaristi oleh Fr. Neville Sinnapah.

Selepas Misa, diadakan sesi pujian 
dan penyembahan serta sesi ‘ice break-
ing’ yang menggunakan elemen per-
mainan ‘indoor’. 

Dalam sesi pertama, Fr. Neville  
menyeru para peserta agar berani 
untuk bertumbuh dalam kekudusan 
dan kerahiman supaya mereka dapat 
menjadi umat Kristian yang dapat 
membuat keputusan bersama Yesus 
yang memberanikan. 

Pada akhir sesinya, Fr. Neville mem-
beri sepuluh petua bagaimana belia 
dapat menyumbangkan tenaga dan 
masa untuk membantu gereja. Antara-
nya ialah sentiasa dekatkan diri pada 
Tuhan, berdoa, hening dan membaca 
Injil agar kita sentiasa dipenuhi oleh 
Roh Kudus untuk melakukan tugas 
atau misi pelayanan diperingkat ger-
eja, vikariat mahupun diosis. 

 Sesi kedua yang lebih kepada ak-
tiviti berkumpulan bersama Sr Liza 
Anggie FSIC, memerlukan belia un-
tuk bekerjasama, berkomunikasi dan 
kreatif.

Melalui perkongsian peserta,   mere-
ka berjaya memecahkan rasa segan 
dan malu untuk berinteraksi dengan 
belia yang baru dikenali, mengetahui 
bahawa dengan bekerjasama, ia san-
gat membawa manfaat dan sepakat 
serta membuahkan semangat saling 
hormat menghormati.

Program singkat tetapi meman-
tapkan iman ini diakhiri dengan doa 
penutup pada jam 1.30 petang. —                   
Rowena Anne Rodney

Promosi panggilan imamat di kalangan pelayan Altar
PHAT DIEM, Hanoi: Ratusan pelayan altar 
dari Keuskupan Phat Diem, Vietnam diberi 
galakan untuk bersemangat melayani al-
tar suci, juga diharapkan pada kemudian 
hari, mereka dapat menyahut panggilan 
imamat.

Para pelayan altar berusia 11-18 tahun 
dari 68 paroki di Keuskupan Phat Diem 
menghadiri pertemuan khusus pada 11-12 
Julai lalu bertempat di Seminari St Pau-
lus, yang dianjurkan oleh Komisi Panggi-
lan dan Seminari Keuskupan. 

Fr Peter Mai Van Vong, ketua panitia, 
mengatakan acara tahunan itu bertu-
juan menginspirasi panggilan imamat di 
kalangan para pelayan altar setempat 

dan memberi mereka kesempatan untuk 
melatih kehidupan iman mereka dan ber-
interaksi. 

Paderi itu menyeru  para pelayan 
altar untuk mengikuti teladan Samuel 
yang cemerlang serta cepat menyahut  

firman Tuhan.
Fr Peter juga membimbing para pe-

layan altar bagaimana mengikuti pang-
gilan mereka lebih-lebih lagi jika mereka 
mempunyai minat yang kuat dalam hidup 
bakti, rela menjawab panggilan Tuhan. 
Katanya, panggilan Tuhan dapat dipupuk 
dengan semangat  melayani Misa, melay-
ani orang lain, berdoa dan mengikuti pel-
bagai seminar atau retret.
Sepanjang pertemuan dua hari itu, selain 
sesi-sesi katekesis, mereka bermain bola 
sepak, membuat persembahan muzik, 
menghadiri doa Taize di depan Sakramen 
Maha Kudus dan menyertai Misa yang  
dipimpin oleh 20 orang paderi.

PAPAR: “Injil pada hari ini mengingatkan 
kita bahawa adalah lebih baik menden-
garkan Tuhan yang membawa sukacita, 
harapan dan penyelamatan tetapi jangan-
lah mendengar sahaja, sebaliknya selepas 
mendengar, lakukanlah apa yang difir-
mankan oleh Tuhan di dalam perlakuan 
serta perkataan kita sehari-hari,” kata 
Stacy Melvin, peserta pertandingan mem-
baca Alkitab kategori calon Penguatan.

Pertandingan ini diadakan di Bangunan 
PMG, Chapel St Sabina, Kg Titimboungon 
pada 17 Julai. 

Dalam pertandingan ini, setiap peserta 
membaca Injil pada Hari Minggu ke-4 dan 
memberikan perkongsian terhadap apa 
yang mereka baca serta fahami.

Acara ini dianjurkan oleh Komiti Alkitab 
Paroki Holy Rosary Limbahau. Ia diadakan 
di setiap stasi luar. 

Selain pertandingan membaca Alkitab, 
diadakan juga pertandingan mewarna 
untuk kanak-kanak berusia tujuh hingga 
sembilan tahun. 

Remaja diajar 
cintai 

Kitab Suci 

Program belia di Krubong, 
mengembalikan harapan, 
menyatukan kaum muda 
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“Ziarah Tobat” Sri Paus ke Kanada, 
usaha perdamaian dan penyembuhan
ROMA: Sri Paus Fransiskus me-
mulakan kunjungan bersejarah ke 
Kanada pada 24 Julai lalu, untuk 
meminta maaf kepada masyarakat 
adat atas pelanggaran yang dilaku-
kan oleh misionari di sekolah-se-
kolah berasrama. 
Ini merupakan langkah penting 
Gereja Katolik untuk berdamai 
dengan komuniti Peribumi dan 
membantu mereka sembuh dari 
trauma dari generasi ke generasi.

Perjalanan apostolik yang dika-
takan oleh Sri Paus sebagai “ziarah 
pertobatan” juga merupakan kun-
jungan yang telah menimbulkan 
emosi bercampur aduk di seluruh 
Kanada, di mana mangsa yang 
terselamat dan keluarga mereka 
telah menghadapi trauma kehilan-
gan serta menunggu lama per-
mintaan maaf daripada Bapa Suci. 

Sri Paus Fransiskus bertemu 
dengan penduduk asli Kanada 

semasa tiba di lapangan terbang 
antarabangsa Edmonton, Kanada. 
Bapa Suci datang ke Kanada den-
gan kerusi rodanya akibat ligament 
lututnya yang tercedera.

Prelatus itu disambut sederhana 
di lapangan terbang, di mana gen-
derang dan nyanyian Peribumi me-
mecah kesunyian. 

Bapa Suci juga dilihat mencium 

tangan mangsa sekolah berasrama 
Penatua Alma Desjarlais dari Frog 
Lake First Nations. 

Pada hari pertama “ziarah per-
tobatan”, Sri Paus Fransiskus 
melakukan perjalanan ke empat 
wilayah di Cree, berdoa di pemaka-
man dan kemudian menyampaikan 
permintaan maaf yang telah lama 
ditunggu.

Acara ini dihadiri empat orang 
ketua masyarakat adat yang 
mengiringi Bapa Suci ke lokasi 
dekat bekas Sekolah Berasrama 
Indian Ermineskin.

 Kerajaan Kanada telah                   
mengakui bahawa terjadinya pend-
eraan fizikal dan seksual berleluasa 
di sekolah-sekolah Kristian yang 
didanai Negara, yang beroperasi 
dari abad ke-19 hingga 1970-an 
telah mengambil 150,000 kanak-
kanak Orang Asli, sebagai usaha 
mengisolasi mereka dari pengaruh 

rumah, bahasa dan budaya asli 
mereka dan mengasimilasi mere-
ka ke dalam masyarakat Kristian 
Kanada.

Pada tahun 2008, Perdana Men-
teri Stephen Harper telah mengelu-
arkan permintaan maaf rasmi bagi 
pihak sekolah berasrama. 

Sebagai sebahagian penyelesa-
ian terhadap konflik dan desakan 
yang melibatkan pemerintah, ger-
eja dan sekitar 90,000 siswa yang 
masih hidup, Kanada telah mem-
bayar pemulihan yang berjumlah 
jutaan dollar kepada kumpulan-
kumpulan masyarakat adat. 

Gereja Katolik Kanada dan ordo 
yang terlibat juga telah memberi-
kan lebih dari $50 juta dalam ben-
tuk tunai dan sumbangan dalam 
bentuk barang, dan berharap dapat 
menambahkan $30 juta lagi se-
lama lima tahun ke hadapan. —                               
media Vatikan

BEIJING: Keuskupan Agung 
Beijing, China merayakan pem-
bukaan kembali katedral setelah 
enam bulan ditutup akibat pande-
mik Covid-19 dengan pembapti-
san 101 umat baharu.

Uskup Agung Beijing, Msgr. Jo-
seph Li Shan memimpin upacara 
pembukaan kembali Katedral St. 
Perawan Maria Dikandung Tanpa 

Noda itu pada 16 Julai.
Pada malamnya, Uskup Agung 

Li membaptis umat baharu, yang 
kebanyakan orang dewasa, dan 
juga memberikan sakramen-sakra-
men lainnya, termasuk Komuni 
dan Krisma, lapor berita Fides.

Sangat jelas kelihatan, para 
umat yang datang pada pagi 
itu, begitu bersemangat untuk          

melanjutkan kegiatan rohani sep-
erti liturgi dan pelayanan pastoral 
seiring dengan langkah pemerin-
tah melonggarkan sekatan sosial 
Covid-19.

Uskup Agung Li mengingatkan 
umat beriman untuk menghayati 
karunia baptisan dalam hidup 
mereka.

“Melalui Sakramen Perman-
dian, kamu adalah anak-anak 
terang, melalui Sakramen Krisma 
kamu diutus oleh Kristus. 

“Baptisan bukan hanya ritual, 
tetapi pertobatan batin.”

Jalani kehidupan iman yang au-
tentik sekarang, kenakan seman-
gat baharu dan identiti baharu, 
iaitu Kristin … kamu akan men-
jadi terang dunia dan garam dunia, 
meneladani Kristus dan bersaksi 
tentang Tuhan kita dengan cinta 
dan perbuatan”. — ucanews.com 

101 baptisan baharu berkat pembukaan 
kembali katedral di Beijing

Krisis ekonomi Sri Lanka: Badan Amal 
beri bantuan untuk lanjutkan pelayanan 
COLOMBO: Badan amal Aid to 
the Church in Need (ACN) telah 
mengumumkan bahawa ia me-
nyediakan 465,000 Euro sebagai 
sokongan bagi para paderi dan re-
ligius di Sri Lanka, agar mereka da-
pat melanjutkan pelayanan penting 
mereka pada masa krisis ini. 

Kesukaran ekonomi dan kewan-
gan di Sri Lanka bermula pada 
2019, dengan meningkatnya hu-
tang umum diburukkan lagi oleh 
pandemik Covid-19. 

Kenaikan harga makanan dan 
tenaga juga semakin parah pada 
tahun 2022 disebabkan peperan-
gan di Ukraine, menyebabkan Sri 
Lanka hampir kehabisan dolar AS 
untuk import dan gagal membayar 
pinjaman luar negara. 

Rasa marah dan tidak puas hati 

terhadap kerajaan tentang cara 
mereka menyelesaikan isu ini 
menyebabkan ratusan ribu orang 
mengambil alih gedung-gedung 
pemerintah di Colombo, memaksa 
Presiden Gotabaya Rajapaksa men-
inggalkan negara itu serta mengun-
durkan diri.

Semasa doa Angelus pada 17 

Julai lalu, Sri Paus Fransiskus           
mengungkapkan kedekatannya 
dengan rakyat Sri Lanka, berga-
bung dengan para pemimpin agama 
negara itu dalam menyerukan se-
mua orang untuk menahan diri dari 
segala bentuk kekerasan dan untuk 
memulai proses dialog demi kebai-
kan bersama. — ucanews.com 

QUEBEC: Ziarah Tobat Sri Paus ke 
Kanada dipandang sebagai mem-
promosi persekutuan dan dengan 
masyarakat adat di Negara itu.

Bahagian kedua “Ziarah Tobat” 
Sri Paus ke Kanada telah mem-
bawanya ke Kota Quebec. Di sini, 
Sri Paus berdoa Ibadat Senja bersa-
ma para uskup, klerus, dan religius 
Kanada di Katedral Notre-Dame de 
Québec.

Fr Jimmy Rodrigues, ketua Kat-
edral, menjunjung tinggi kunjungan 
Paus sebagai tindakan penting yang 
akan mempromosikan persekutuan 
dengan masyarakat adat di negara 
itu.

Paderi Paroki Katedral itu menga-
takan kehadiran Sri Paus di Kanada 
sangat penting sebagai tanda be-
liau menyedari situasi penderitaan 
masyarakat adat dan asimilasi paksa 
yang mengakibatkan mereka terpi-
sah dengan anak-anak mereka. 

Pada 25 Julai, Bapa Suci telah  
meminta maaf kepada masyarakat 
adat Kanada, mengatakan bahawa 
beliau datang secara peribadi untuk 
mengungkapkan kedekatannya den-
gan mereka dan untuk “memohon 
pengampunan, penyembuhan, dan 
rekonsiliasi dari Tuhan.”

 Fr Jimmy mengungkapkan hara-
pan bahawa Perjalanan Kerasulan 
Paus akan menciptakan “buah-buah 
yang lebih baik untuk persekutuan 

dan untuk saling menyambut.”
Seorang misionari, Pedro Perna, 

dari Lembaga Misi Asing mengata-
kan Gereja Katolik di Quebec ada-
lah minoriti. 

Setiap kali Bapa Suci datang, itu 
adalah pembaharuan,” kata Pedro 
Perna. 

Bagi Pedro, Sri Paus Fransiskus 
bersungguh-sungguh meluangkan 
waktu untuk melakukan ziarah per-
tobatan serta menekankan bahawa 
kita semua adalah bersaudara serta 
menggalakkan umat di sini agar 
menjadi pesan sukacita dalam nama 
Kristus.”

Kata Pedro lagi, “Kedatangan 
Bapa Suci ke kota ini akan mem-
promosinya sebagai kota yang ter-
buka untuk dialog. Orang-orang 
yang akan tertarik dengan apa yang 
dikatakan oleh Bapa Suci kerana 
isu yang ditekankan oleh Sri Paus 
adalah isu besar dan penting. Dan 
ramai orang yang mahu mengetahui 
apa tindakan selanjutnya Gereja dan 
pelan Gereja dalam menghadap-
inya.” 

Misionari itu menambah, “kun-
jungan Sri Paus sangat bererti untuk 
memulai dialog sosial yang besar, 
dan untuk memberi Gereja ruang 
bagi memulakan pertobatan dan 
perubahan bererti khususnya den-
gan masyarakat adat dan seluruh 
masyarakat.” — media Vatikan

Kunjungan Bapa Suci  
buka pintu dialog sosial 
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Fr Jude Miranda, Pulau Pinang
Proses sinodal telah 
membantu membawa 
umat dari pelbagai 
peringkat, untuk ber-
satu, memusatkan 
fikiran dan hati mereka dalam pros-
es mendengar, memahami dan juga 
bergerak ke arah perjalanan bersa-
ma. Dahulu, Gereja sering menjadi 
gereja untuk segelintir orang yang 
memimpin, tetapi hari ini,  kita 
dapati, dengan proses sinodaliti, 
orang awam juga mengambil tang-
gungjawab, mereka juga memain-
kan peranan untuk menjadikan 
gereja sebuah gereja yang indah, 
bermakna dan relevan.”

Fr Ivan Fang, Keuskupan Sibu
Penglibatan saya 
dalam proses sinodal 
di Malaysia adalah 
unik kerana saya bu-
kan warga negara ini 
dan saya melihatnya  
dari sudut pandangan orang luar. 
Saya melihat ada pergelutan dalam 
proses ini. Terdapat rasa takut dan 
resah. 

Tetapi, ia telah membuka mata 
ramai umat paroki. Mereka semak-

in menyedari, menghadiri Misa 
dan aktif dalam pelayanan Gereja 
sahaja tidak memadai. Mereka ter-
buka minda bahawa ada kehidupan 
di luar Misa.
Sekurang-kurangnya ramai yang 
mengalami anjakan paradigma. 
Tema sinode – persekutuan, parti-
sipasi – sebenarnya misi, iaitu kita 
keluar untuk melakukan apa yang 
Yesus suruh kita lakukan.”

Sdra Anthony Lim, Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu
Saya rasa proses sinod-
al ini memanggil kita 
untuk kembali menjadi 
gereja yang mengikut 
Yesus. 

Model ini sesungguhnya sudah 
wujud sejak awal lagi. Tuhan tidak 
pernah berubah, kita yang berubah. 
Proses sinodal membawa kita kem-
bali kepada Tuhan dan mendengar 
apa kata Roh Kudus kepada kita.  

Msgr  Gilbertus 
Engan, Keuskupan 
Keningau 
Ya, bagi Diosis Ken-
ingau, proses sinodal 
bukan sesuatu yang 

baru,  ia sudah dimulakan sejak 
1993. Namun, dengan proses ini, ia 
membuka lagi lembaran baru, mas-
uk lebih mendalam dalam hidup 
umat, serta mendengar suara umat, 
kerana pada masa sekarang, situasi 
dan keadaan sudah berubah. 

Hidup umat pun berubah, 
cabaran-cabaran pun sudah beru-
bah, jadi proses ini memang mem-
bantu untuk mahu memahami, 
hidup umat itu, baik kanak-kanak, 
untuk belia, keluarga dan warga 
emas.

Jadi proses ini lebih membantu 
untuk terus memahami situasi, 
keadaan hidup pada masa seka-
rang. Lebih mendalam, lebih mahu 
mendengar suara mereka, pendapat 
mereka tentang gereja pada masa 
sekarang.”

Fr David Garaman, Keuskupan 
Sandakan 
Walaupun tempoh 
masa untuk proses ini 
adalah singkat dan 
datang semasa kita 
masih bertarung den-
gan pandemik, proses sinodal pada 
pendapat saya telah membuka se-
mula pelbagai peluang pastoral. 

Ia adalah satu perkara untuk 
melihat semula perancangan dan 
pendekatan pastoral sekarang su-
paya dapat bertindak balas kepada 
permintaan untuk menjadi gereja 
yang benar-benar sinodal. 

Kami telah melalui proses itu 
dan belajar banyak daripadanya. 
Jadi, sudah tiba masanya untuk 
bangun dan mula merebut peluang 
itu.”

MELAKA: Formasi Alkitab yang 
bertemakan pengenalan kepada 
Perjanjian Baru telah diadakan di 
Gereja St. Francis Xavier, Mela-
ka pada 16 Julai 2022.  

Seramai 54 orang peserta dari 
Gereja Our Lady of Guadalupe, 
Krubong, St. Francis Xavier dan 
Corpus Christi Chapel Terendak 
Camp (CCCTC), Sungai Udang 
menyertai formasi yang dian-
jurkan  oleh Pelayanan Alkitab 
Keuskupan Melaka Johor.

Paderi Paroki St Francis Xa-
vier, Fr Moses Rayappan meru-
pakan penceramah utama dalam 
formasi yang dikendalikan sepe-
nuhnya oleh Bahasa Malaysia 
Language Council (BMLC) Vi-
kariat Melaka. 

Program yang mengandungi 
empat sesi dimulakan den-
gan pengenalan tentang makna 
Alkitab, struktur am, sejarah 
pembentukan Alkitab serta per-
bezaan diantara alkitab versi Ka-
tolik dengan Protestan.  

Sesi-sesi seterusnya adalah 
berkenaan dokumen-dokumen 
Gereja tentang Alkitab, khususn-
ya, Dei Verbum dan Katekismus 
Gereja Katolik (KGK).  

Fr. Moses juga menerang-
kan hubungan di antara Alkitab, 
Tradisi dan Magisterium, juga 
pencerahan tentang penulisan In-
jil, Kisah Para Rasul serta surat-
surat.  

Program ini diakhiri dengan 

evaluasi, Misa Kudus dan sesi 
bergambar. 

Selepas formasi ini, para pe-
serta semakin memahami bahawa 
Alkitab adalah sumber doa dan 
kekuatan, kerana dalam Alkitab,  
Bapa penuh cinta kasih bertemu 
dengan putera dan puteri-Nya 
serta berbicara dengan mereka. 
Dari sanalah umat mendapatkan 
kekuatan iman, santapan jiwa, 
sumber jernih dan kekal hidup 
rohani (DV 21).

Salah seorang peserta, Roy, 
mengatakan, formasi tersebut 
memberi pengetahuan tentang 
apa, kenapa, siapa, bila, bagaima-
na Alkitab ditulis dan tujuan dan 
mengetahui tentang Yesus. 

“Sepanjang hidup, inilah kali 
pertama saya mengikuti for-
masi Alkitab. Saya sangat ber-
terima kasih kepada Fr Moses 
atas perkongsiannya. Formasi 
ini mendorong saya untuk terus 
mendalami, membaca dan ber-
doa sesuai dengan Sabda Tuhan,” 
kata salah seorang peserta yang 
mahu dikenali sebagai Clemen-
tina.

Merryiton pula mengatakan 
formasi itu memberikannya 
pemahaman bukan sahaja tentang 
Perjanjian Baru dan Injil, tetapi 
surat-surat yang ditulis oleh para 
rasul, “yang menunjukkan siapa 
Yesus dan bagaimana iman akan 
Yesus menghidupi jemaat.” — 
BMLC Vikariat Melaka

KENINGAU: Selepas dua tahun 
Tamu Solidariti Paroki St Fran-
cis Xavier, Keningau (KSFX) 
tidak diadakan, kini ia telah 
kembali.

Kali terakhir dilaksanakan 
pada Oktober 2019, telah men-
catat  dana terkumpul sebanyak 
RM267,290.15 melebihi dari tar-
get asal.

Menurut Pengerusi Majlis Pas-
toral Paroki KSFX, setelah men-
dapat lampu hijau dari Uskup 
Datuk Cornelius Piong, akhirnya 
Tamu Solidariti kali-18, kembali 
membuka tirai pada 30 Oktober 
lalu di Dataran Dewan Solidariti.

Tamu Solidariti merupakan 
sebuah platform pencarian dana 
terbesar dengan 70 gerai jualan 
melibatkan semua Komuniti/
Komiti/KKD dan Zon di KSFX. 

Program kali ini dipengerusi-
kan oleh Sdra Dominic Liew, 
yang juga merupakan Timbalan 
Pengerusi Majlis Pastoral Paroki 
KSFX. 

Menurutnya, memandangkan 
keadaan ekonomi yang kurang 
baik buat masa ini justeru tar-
get dana dikurangkan sebanyak 
RM 150,000.00 berbanding 
RM250,000 sebelum ini. —   
Didiroy Joneh 

Dipanggil untuk jadi pelaku 
Sabda, bukan pengikut buku

Bagaimana proses 
sinodal memperkaya 
Gereja di Malaysia?

Tamu Solidariti ke-18, 
kembali cari dana 

PULAU PINANG: Para penyelaras Sinod dari setiap Keuskupan, telah 
disapa dan ditanya mengenai pengalaman mereka semasa proses sinodal. 
Mereka juga ditanya tentang bagaimana Gereja Malaysia dapat berjalan 
bersama. 

Soalan 1: Proses sinodal telah menjadi perjalanan yang panjang 
dan banyak menuntut komitmen lebih-lebih lagi jika anda terlibat 
dalam kegiatan menghidupkan komuniti, menganjurkan perhimpu-
nan dan mengumpul maklum balas.

Berdasarkan pengalaman anda, bagaimana proses sinodal ini         
telah memperkaya Gereja di Malaysia?

Fr Andy Lee, Keuskupan Miri 
Kita perlu mendeng-
ar Roh Kudus. Dalam 
perjalanan sinode ini, 
kita mendoakan doa 
sinode. Kita memer-
lukan Roh Kudus 
untuk membeza-
kan, memberi perhatian kepada                                                       
keperluan setiap orang, setiap 
paroki, keuskupan, komuniti ker-
ana setiap satu adalah berbeza. 

Selagi kita tidak terlalu ber-
gantung kepada pemikiran ma-
nusia sebaliknya berandal pada 
Roh Kudus maka kita akan se-
lalu dalam persekutuan. Kita 
tidak boleh bergantung pada 
ideologi manusia kita, kerana ia 
penghalang kepada kesatuan.” 

Fr Moses Rayappan,  
Keuskupan Melaka-
Johor
Gereja di Malaysia 
sesungguhnya adalah 

satu, tetapi keperluannya ber-
beza-beza. Harapan umat, gaya 
hidup mereka, kebolehan intelek, 
pendapatan, kos sara hidup ada-
lah berbeza. 

Kita perlu menghasilkan sis-
tem yang memenuhi semua             
keperluan. Ini memang sukar 
kerana akan sentiasa ada kuasa 
yang mendominasi di semua 
keuskupan, akan ada seseorang 
yang dominan di semua paroki. 

Jadi, ini adalah satu perangkap 
yang perlu kita pastikan agar kita 
tidak terjerumus.

Sr Evelyn Tivit, Keuskupan 
Keningau 
Ya, kita boleh 
selagi kita mem-
punyai seman-
gat “Perpaduan 
dalam kepelbaga-
ian” kerana Tu-
han lebih meng-
etahui cara menyatukan kita.

Rita Krishnan, 
Keuskupan 
Agung Kuala 
Lumpur  
Apabila anda meli-
hat seluruh wilayah 
ini, anda boleh 
melihat satu ke-
samaan iaitu hubungan, kepimpi-
nan, pembentukan untuk orang 
awam dan paderi, dan juga imej 
budaya antara agama, bagaimana 
ia mempengaruhi gereja kita dan 
apa yang boleh kita lakukan den-
gan cara sinodal untuk menan-
gani isu ini.

Walaupun kita berbeza dalam 
budaya, tradisi di semua wilayah, 
keesaan itu ada kerana kita ada-
lah umat Tuhan, kita mempunyai 
elemen istimewa yang dipanggil 
cinta, yang mungkin tidak dimi-
liki oleh orang lain. 

Dan kita bersatu dalam Kristus 
dan keseluruhan proses adalah 
berpusatkan Kristus.”

Soalan II: Jawapan kepada soal selidik Sinode di setiap Keuskupan adalah berbeza-beza. Sesebuah 
Keuskupan juga akan memilih atau menyesuaikan diri daripada serangkaian soalan serta tema. 

Jadi, bagaimana kita harus atau boleh bergerak bersama ke hadapan sebagai satu Gereja 
Malaysia?



PERMOHONAN DOA SRI PAUS (JULAI) 
Untuk orang-orang lanjut usia: Kita berdoa untuk orang-

orang lanjut usia, yang menggambarkan akar dan ingatan suatu 
bangsa. Semoga pengalaman dan kebijaksanaan mereka 
membantu orang muda untuk melihat masa depan dengan 
harapan dan tanggung jawab.
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LIMBAHAU: “Bermula dari jawa-
ban ‘Ya’ yang kecil pada tahun 
2010, 12 tahun kemudian, Tuhan 
menguatkan saya untuk menjawab 
‘Ya’ yang besar iaitu untuk meneri-
ma Sakramen Pentahbisan Imamat,” 
kata paderi yang baharu ditahbis 
pada 16 Julai 2022.

Selepas lebih tiga dekad paderi 
terakhir ditahbis di Paroki Holy Ro-
sary Limbahau pada tahun 1989, 
pada tahun ini, seorang pemuda dari 
St Stephen Kayau, Papar, telah me-
masuki jabatan imamat pada Hari 
Santa Perawan Maria dari Gunung 
Karmel, di Paroki Holy Rosary 
Limbahau. 

Fr Terans Thadeus, 34, memasuki 
Aspirancy  pada tahun 2010, kemu-
dian Tahun Inisiasi pada tahun beri-
kutnya di Kota Kinabalu. Beliau ke-
mudiannya menjalani pembentukan 
paderi bermula tahun 2012. 

Bagaimanapun, Fr Terans pernah 
mengambil cuti selama tiga tahun 
pada tahun keenam pengajian-
nya untuk bekerja selepas bapanya      
diserang penyakit strok. 

Sebagai anak sulung, dia memu-
tuskan untuk bekerja dengan sebuah 
syarikat pembinaan bagi membantu 

menyara adik-adiknya yang masih 
bersekolah.

Namun seperti kata Uskup Agung 
John Wong semasa menyampaikan 
ucapannya, “meskipun pembentu-
kan Fr Terans pernah tertangguh 
selama tiga tahun tetapi atas rahmat 
Tuhan, benih panggilan itu tidak 
pernah padam dalam diri Fr Terans.”

Katanya lagi, “Fr Terans ditahbis 
menjadi paderi dalam masa proses 
sinodal. Saya yakin, bersama-sama 

dengan semua paderi di Keusku-
pan Agung ini, dia akan memain-
kan peranannya  membantu umat 
untuk membangun sebuah Gereja 
sinodal.”

Prelatus itu menerangkan bahawa 
meskipun Perhimpunan Pra-Sinode 
peringkat nasional telah berlang-
sung pada 11 Julai 2022, namun 
proses konsultasi sinodal di paroki 
belum selesai. Matlamat sinodal 
untuk menunjukkan Gereja yang 

hidup, berpersekutuan di mana umat 
dalam mengambil bahagian dalam 
misi membangun kerajaan Tuhan. 

Uskup Agung John juga mene-
kankan kepada paderi baharu dan 
para klerus yang hadir tentang pesan 
Sri Paus semasa pertemuannya den-
gan para Uskup dari Sicily Itali pada 
6 Jun lalu. Bapa Suci telah meminta 
para Uskup dan paderi agar menjadi 
pemimpin moral dan rohani kepada 
umat masa kini. 

“Umat datang ke Gereja dengan 
harapan dapat mencari ketenangan 
dan kepastian. tetapi jika orang yang 
menyampaikan kebenaran tidak 
menghidupkannya perbuatan, maka 
umat akan bertambah keliru,” kata 
Uskup Agung John.

Tegasnya, “Melalui upacara pen-
tahbisan ini, kita telah mendengar 
harapan Gereja kepada paderi ba-
haru, peranan dan tanggungjawab. 
Maka kita perlu berdoa kepada Fr 
Terans, para paderi dan Uskup agar 
kami dapat menjadi pemimpin ro-
hani dan moral yang sejati.” 

Sambil merakamkan penghargaan 
kepada paderi paroki, pembantu pa-
deri paroki Holy Rosary Limbahau 
dan semua umat yang terlibat dalam 
upacara pentahbisan Fr Terans, pada 
akhir ucapannya, Uskup Agung 
John Wong berpesan kepada paderi 
baharu agar memberikan tempat is-
timewa Bonda Maria di dalam doa 
dan dalam kehidupan kepaderian-
nya. 

Semasa jamuan makan tengah 
hari di Dewan Fr Amandus, Uskup 
Agung John Wong mengumumkan 
bahawa Fr Terans akan melayani di 
Paroki St John Tuaran. 

Paderi era proses sinodal diseru 
jadi pemimpin rohani dan moral 

KENINGAU: Gelombang ke-
marahan dan rasa terkejut orang 
ramai setelah Katedral St Francis 
Xavier (KSFX) diceroboh serta 
beberapa patung rohani dipecah-
kan pada 7 Julai, bertukar men-
jadi aliran belas kasihan serta 
pengampunan setelah Bapa Uskup 
Cornelius Piong memaafkan si 
pelaku serta mengadakan Misa                  
Koponogitan atau Misa Penebu-
san pada 14 Julai lalu.

Ketua Keuskupan Keningau, 
para paderi dan umat awam, 
mengambil peristiwa itu sebagai 
ajakan untuk bersikap mengam-
puni dan ambil peduli.

Hampir 700 orang umat mengi-
kuti Misa Koponogitan yang 
dipimpin oleh Uskup Cornelius 
Piong di KSFX. Turut melayani 
di altar ialah Fr David Gasikol, Fr                                                       
Lazarous Uhin dan Fr                                                
Bonaventure Unting.  

Dalam homilinya, Uskup             
Cornelius menjelaskan mengapa 
Misa Koponogitan itu diadakan. 
Katanya, “seperti dalam budaya 
etnik Sabah, kita mempunyai sis-
tem sogit perdamaian iaitu sogit 
dikenakan apabila seseorang  mel-
akukan kesalahan dan sebagai me-
mulihkan semula  keharmonian. 

“Dalam Misa Koponogitan 
ini, kita mahu berdamai semula               
dengan Tuhan, berdamai semula 
dengan sesama.” 

Dalam Misa itu juga, Statue Hati 
Kudus Yesus, Bonda Maria dan 
Salib Yesus yang telah pecah dan 
telah dibaik pulih, telah diberkati 
semula. 

Uskup Cornelius juga mengata-
kan bahawa statue dan salib yang 
telah berusia lebih 46 tahun tidak 
akan diganti baharu agar umat da-
pat memperingati kejadian ini, un-
tuk lebih berwaspada dan prihatin.  

“Ambillah peristiwa ini sebagai 
jemputan Tuhan untuk kita agar 
bersikap mengampuni dan ambil 
peduli. 

“Berhentilah mengecam si 
pelaku dan keluarga pelaku             
kerana Tuhan tidak pernah berbuat 
demikian. Sebaliknya, mari kita 
doakan si pelaku dan keluarganya, 
agar mereka dikuasai Roh Damai 
serta mengakrabkan lagi hubun-
gan mereka dengan Tuhan,” kata 
prelatus itu pada akhir homilinya. 

Keseriusan gereja  untuk bersi-
kap mengampuni dan ambil peduli 
dalam Misa tersebut dinyatakan 
lagi melalui Doa Umat yang men-
doakan pelaku dan keluarganya.

Malah keluarga si pelaku turut 
bersama dengan umat dan para 
paderi semasa majlis persaudaraan 
yang diadakan selepas Misa. — 
Juanis 

SANDAKAN: “Sukacita Injil” 
atau Evangelii Gaudium, iaitu Ek-
shortasi Apostolik Sri Paus Fran-
siskus pada tahun 2013, merupa-
kan material utama Study Day bagi 
para klerus, religius dan ahli Majlis 
Pastoral Paroki Katedral St Mary, 
baru-baru ini. 

Study Day dimulakan dengan 
meneliti fakta penting dalam doku-
men ini. 

Mereka juga merujuk kepada 
Rancangan Pastoral Keuskupan 
sebagai kriteria dalam meneruskan 
misi ke arah penginjilan. 

Rancangan Pastoral ini diterbit-
kan pada tahun 2017 dan diger-
akkan dengan sungguh-sungguh 
oleh para klerus, religius dan para 
pemimpin paroki. Namun, akibat 
pandemik Covid-19, ia telah ter-
tangguh. 

Para peserta diingatkan keu-

tamaan mereka dalam melangkah 
ke hadapan hanya dapat direal-
isasikan jika para pemimpin paroki 
dilatih dan meletakkan ‘Ekaristi’ di 
tempat utama seperti yang dinyata-
kan dalam Misi Keuskupan Sanda-
kan. 

Selaras dengan pernyataan 
dalam dokumen  Sukacita Injil, 
Gereja perlu mengambil tindakan 
dalam mengubah cara agama Kris-
tian dipersembahkan kepada dunia 
dan berkongsi sukacita  iman itu 
kepada orang ramai.

Kajian “Sukacita Injil”  adalah 
sebahagian daripada program yang 
telah ditetapkan oleh Paroki Kat-
edral St Mary sebagai persiapan  
Konvensyen Pastoral Pan Malay-
sia pada tahun 2026. Program ini 
juga berkaitan dengan perjalanan 
Gereja Sinodal yang  dilancarkan 
pada 17 Oktober 2021. — dospo 

Misa Koponogitan, ajak umat 
kembali berharmoni dengan Bapa 

Study Day untuk klerus, 
pemimpin awam di Sandakan

Fr Terans (dua dari kanan) bersama Uskup Agung John Wong, para diakon dan paderi. 


