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Sebab itu, kita yang dibenarkan kerana iman, kita 
hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan oleh 
kerana Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita 
juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih 
karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri 
dan kita bermegah dalam pengharapan akan men-
erima kemuliaan Tuhan. 

Roma 5:1-2
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Dialog: alternatif kepada 
perpecahan dan konflik
TAKHTA SUCI: Sri Paus 

Fransiskus mengambil 
kesempatan pada perte-

muannya dengan ahli-ahli Dikas-
teri untuk Dialog Antara Agama 
bahawa berdasarkan pengala-
man penerimaan daripada orang 
pelbagai agama dan mewujudkan 
semangat saling hormat meng-
hormati, dialog adalah satu-satu-
nya alternatif dalam menyelesai-
kan  perpecahan dan konflik yang 
dialami oleh dunia hari ini.

Bapa Suci berkata demikian selepas 
menggesa para pemimpin kerajaan agar 
tidak membawa kemanusiaan kepada ke-
hancuran pada hari Pentakosta.

Dalam ucapannya kepada Dikasteri dan 
Presidennya, Kardinal Miguel Ángel Ayu-
so Guixot, di mana Dikasteri itu sedang 
mengadakan Perhimpunan Plenonya, Sri 
Paus mengingatkan bahawa institusi itu 
telah ditubuhkan oleh Sri Paus Sto Paulus  
VI semasa menyampaikan homilinya pada 
tahun 1964, iaitu ketika Konsili Vatikan 
II berlangsung pada ketika itu – sebagai 
“Sekretariat untuk Bukan Kristian”.

“Sri Paus Sto Paulus VI mempunyai    
kesedaran tentang perkembangan eksponen 
hubungan antara orang dan masyarakat 
yang berbeza budaya, bahasa dan agama – 
satu aspek yang kini kita panggil sebagai 
globalisasi.”

Santo yang berpandangan jauh ke ha-
dapan itu meletakkan Sekretariat “dalam 
Gereja sebagai tanda dialog yang boleh 
dilihat” bersama penganut agama kata Sri 
Paus Fransiskus yang memetik ucapan 
Paulus VI kepada Ahli dan Konsultor Sek-
retariat pada tahun 1968. 

Tambahnya lagi, “Globalisasi dan kela-

juan komunikasi antarabangsa menjadikan 
dialog secara umum, dan dialog antara aga-
ma sebagai isu yang penting.”

Fransiskus turut menekankan tema Ple-
no, “Dialog Antara Agama dan Kemes-
raan” yang menurut beliau amat sesuai 
pada masa ketika seluruh Gereja ingin 
berkembang dalam sinodal, berkembang 
sebagai “Gereja yang saling mendengar di 
mana setiap orang mempunyai sesuatu un-
tuk dipelajari.” 

Uskup Roma itu mengingatkan ahli-ahli 
Dikasteri bahawa dialog antara agama mes-
ti direalisasikan melalui tindakan konkrit, 
saling bertukar-tukar teologi dan pengala-
man rohani serta dipromosikan di kalangan 

semua orang yang berkehendak baik.
“Ini adalah misi anda: untuk mempro-

mosi di kalangan penganut bukan Kristian, 
dalam semangat persaudaraan dan mesra, 
tidak menyimpang dari jalan mencari Tu-
han; menganggap penganut agama lain se-
bagai saudara, bukan orang asing, dengan 
memahami sejarah mereka, impian dan ke-
lukaan mereka, ” ujar Sri Paus Fransiskus.

“Hanya dengan cara ini, kita boleh mem-
bina bersama dunia yang boleh dihuni un-
tuk semua, dengan aman.”

Bercakap tentang krisis dan konflik yang 
berturut-turut kita saksikan, Bapa Suci 
menyatakan bahawa, “sesetengah cuba mel-
arikan diri dari realiti dengan berlindung 

di dunia peribadi, yang lain pula melawan 
dengan keganasan yang merosakkan, tetapi 
ada satu pilihan bagi boleh memulihkan dan 
membawa damai iaitu DIALOG.”

“Mari kita ingat,” katanya, “bahawa 
Tuhan Yesus bersaudara dengan semua 
orang, bahawa Dia bergaul dengan orang-
orang yang dianggap berdosa dan najis, 
Dia berkongsi meja dengan pemungut 
cukai tanpa prasangka serta sentiasa se-
masa makan bersama. Yesus menunjukkan 
diri-Nya sebagai hamba dan sahabat yang 
setia hingga akhir, dan kemudian sebagai 
Yang Bangkit, Yang Hidup yang memberi 
kita berkat kemesraan sejagat.” — media                      
Vatikan

JAKARTA: Menteri Hal Ehwal Agama In-
donesia, Yaqut Cholil Quomas, bertemu Sri 
Paus Fransiskus pada 8 Jun lalu, selepas sesi 
audiensi bersama umat awam. 

Menteri Agama itu diiringi oleh Kiai Hajj 
Yahya Staquf, ketua Nahdlatul Ulama, se-
buah pertubuhan Islam gerakan sederhana 
yang terbesar di Indonesia. Menteri itu di-
laporkan telah menyerahkan surat rasmi 
jemputan kepada Sri Paus untuk mengun-
jungi Indonesia. 

Pada September 2020, Sri Paus Fransis-
kus sepatutnya singgah di Indonesia semasa 
lawatannya ke Asia Tenggara dan Oceania, 
tetapi kemudiannya dibatalkan akibat pan-

demik Covid-19.  
Quomas menjelaskan, “Jemputan yang 

kami sampaikan kepada Sri Paus adalah 
agar beliau dapat  mengambil bahagian 
dalam persidangan antara agama antara-
bangsa Religion-20. Ini adalah acara yang 
akan dianjurkan yang dijadualkan berlang-
sung di Bali pada 30 dan 31 Oktober 2022.

Dua orang Sri Paus telah pun melawat 
Indonesia: yang pertama, Paulus VI, yang 
singgah di Jakarta pada Disember 1970; 
yang kedua ialah Yohanes Paulus II pada 
tahun 1989, yang melawat Yogyakarta dan 
Flores.

 Quomas - yang sebelum ini telah bertemu 

dengan Sri Paus Fransiskus pada 2019 — 
melaporkan bahawa beliau telah bercakap 
dengan Sri Paus mengenai komitmen untuk 
“mengekalkan toleransi dan keamanan anta-
ra enam agama utama dan agama tempatan 
lain yang diperuntukkan dalam Perlemba-
gaan Indonesia.”

Katanya lagi, beliau juga telah membawa 
salam untuk Bapa Suci daripada masyarakat 
Katolik Indonesia dan para uskup Indonesia 
yang tidak sabar-sabar untuk bertemu den-
gannya serta mendoakan kesihatannya dan 
berharap agar mereka dapat menyambut ke-
datangan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia.” 
— AsiaNews

Menteri Agama jemput Sri Paus Fransiskus kunjungi Indonesia 

Kardinal Ayuso Guixot dan Sri Paus Fransiskus semasa kunjungan apostolik ke UAE di mana Sri Paus menandatangani Dokumen Persaudaraan 
dengan Imam Besar  Al-Azhar. (Gambar: Media Vatikan)

Menteri Agama Indonesia menyampaikan 
surat jemputan rasmi kepada Sri Paus 
Fransiskus di Vatikan. Gambar: AsiaNews. 



Sifat jenaka Tuhan 
Jika kita benar-benar mem-

percayai kitab suci, melalui 
pengalaman kita sendiri, dan ke-
warasan kita sendiri, kita dapat  
menyimpulkan bahawa Tuhan 
mempunyai rasa humor, dan pada 
masa yang sama, seorang yang 
tegas dan licik. Mana buktinya?

Satu generasi yang lalu, Peter 
Berger menulis sebuah naskhah 
kecil yang luar biasa bertajuk, “A 
Rumor of Angels”. 

Tidak seperti Aquinas, Anselm, 
Descartes, dan beberapa ahli 
falsafah terkenal, dia tidak cuba 
“membuktikan” kewujudan Tu-
han melalui logik dan argumen-
tasi. 

Sebaliknya, dia hanya meneliti 
beberapa pengalaman manusia 
yang sangat biasa dan menyata-
kan kepentingan yang tersirat di 
sebalik pengalaman tersebut. 

Sebagai contoh, apabila se-
orang ibu menenangkan dan 
menghiburkan anak yang ketaku-
tan pada waktu malam, memberi 
keyakinan kepada si anak bahawa 
tiada apa yang perlu ditakuti, dia 
melakukan ini dengan niat baik 
kerana percaya, pada akhirnya 
semuanya akan baik-baik saja 
dan rasa takut si anak akan hilang 
dengan sendirinya. Sebenarnya, 
secara tidak sedar, dia sedang 
berdoa Kredo. 

Salah satu pengalaman yang 
diketengahkan oleh Berger ialah 
pengalaman jenaka. 

Inilah tesisnya: tidak kira 
betapa ngeri dan keadaan yang 
menindas, manusia sentiasa 
mempunyai keupayaan untuk 
memandangnya secara ringan, 
melihatnya melalui prisma ironi 

dan jenaka.
Sebagai contoh, matir bergu-

rau dengan pembunuh mereka, 
sesungguhnya, meskipun di kem-
kem kematian, wujud beberapa 
gurauan, sindiran, ironi, dan 
jenaka pahit. 

Melihat hakikat bahawa orang 
tetap dapat berjenaka, meskipun 
pahit dan sukar, menunjukkan 
bahawa sentiasa ada sesuatu yang 
transenden dalam diri kita, sesua-
tu yang tidak akan kalah walau-
pun dianiaya atau ditindas oleh 
orang lain, sesuatu yang mem-
buatkan kita tabah dan tenang di 
atas sebarang situasi yang kita 
temui. 

Rasa ironi dan jenaka menun-
jukkan bahawa sesuatu dalam 
jiwa kita meletakkan kita boleh 
menghadapi apa sahaja perkara 
mungkin menimpa. 

Dan, sumbernya berasal dari 
satu tempat sahaja iaitu mela-
lui Sang Pencipta yang mencipta 
kita.  

Oleh itu, bukan sahaja Tuhan 
pasti mempunyai rasa humor, 
jenaka, malah ia adalah sifat Tu-
han, kerana jenaka itu baik dan 
Tuhan adalah Pengarang segala 
yang baik.

Ada sebuah sekolah falsafah 
klasik yang percaya Tuhan mem-
punyai empat sifat transendental. 
Ia mengajar bahawa Tuhan ada-
lah Satu, Benar, Baik, dan Indah 
– untuk ini kita boleh menambah 
satu lagi sifat iaitu Lucu. 

Selain itu, ini boleh disimpul-
kan lebih daripada sekadar fakta 
bahawa kadangkala kita merasa-
kan bahawa dengan berjenaka, 
ia menunjukkan kelebihan kita 

dalam situasi tertentu.
Lebih penting lagi, kita boleh 

menyimpulkan bahawa humor 
mempunyai beberapa kewarakan 
apabila kita meneliti komponen-
komponen cinta. 

Tuhan adalah cinta, dan sifat 
humor tidak dapat dinafikan ba-
hawa ia adalah bahagian penting 
dalam cinta.

Apabila ahli falsafah Yunani 
klasik mendefinisikan cinta, 
mereka menonjolkan beberapa 
komponen di dalamnya, iaitu, 
tarikan erotik, obsesi, persa-
habatan, susunan pragmatik, dan 
altruisme.

Walau bagaimanapun, mereka 
juga menyerlahkan komponen 
lain, bergurau/ bersenda/berjena-
ka. 

Betapa menariknya komponen 
ini. Jenaka, gurauan yang sihat 
dan usikan mesra adalah seba-
hagian daripada ‘pelekat’ yang 
mengekalkan hubungan jangka 
panjang. 

Walaupun hubungan kita den-

gan sesama terlalu akrab  dan pe-
nuh kasih sayang tetapi sakit hati, 
kekecewaan dan kebosanan tetap 
tidak dapat dielakkan. 

Humor membantu menjadikan 
semuanya berfungsi. Oleh kerana 
humor adalah sebahagian semula 
jadi cinta, maka ia adalah baha-
gian semula jadi Tuhan.

Malangnya, kita tidak sering 
membayangkan Tuhan seperti 
itu. Kristian, Yahudi, dan Islam 
mempunyai persamaan ini. 

Kita semua membayangkan 
Tuhan sebagai lelaki, bujang, 
khusyuk, serius  dan tidak ber-
jenaka. 

Bagaimana kita dapat mem-
bayangkan Tuhan selain daripa-
da sifat serius, tidak berjenaka, 
warak dan sebagainya?  

Jika anda melukis wajah kom-
posit yang mewakili Tuhan, wa-
jah siapa yang akan anda masuk-
kan dalam gambar ini? 

Wajah beriman Yesus yang 
lembut dan berambut perang den-
gan seekor anak domba di bahu-
nya yang selalu kita lihat dalam 
gambar suci kita? 

Atau, dengan imej Bonda Ma-
ria yang tenang dan manis sep-
erti yang diukir pada patung-pa-
tungnya? 

Atau adakah wajah keibuan Ibu 
Teresa yang sebagai mewakili 
wajah Tuhan? 

Adakah anda memilih wajah 
Therese dari Lisieux? Wajah 
Dorothy Day? Martin Luther 
King? Oscar Romero? Billy Gra-
ham? Henri Nouwen?  Rachel 
Held Evans? Atau wajah ibu atau 
bapa anda? 

Adakah anda juga akan          

menyertakan wajah pelawak keg-
emaran anda atau orang-orang 
bijak pandai kegemaran anda? 
Jerry Seinfeld? Bette Midler? 
Rowan Atkinson? Atau melukis 
wajah nakal pakcik anda yang 
suka bergurau sebagai mewakili 
sifat Tuhan?

Mana-mana gambaran wajah 
Tuhan perlu menunjukkan jiwa 
dalaman yang Satu, Benar, Baik, 
Cantik, tetapi juga Jenaka dan 
Nakal. 

Ironinya, walaupun saya per-
caya bahawa Tuhan adalah pen-
garang humor, saya tidak pernah 
terpikat dengan pelbagai gam-
baran artistik tentang Yesus yang 
ketawa terbahak-bahak.

Ia sebenarnya idea yang baik, 
niat yang baik, teologi yang baik, 
tetapi tidak kena pada selera saya 
atau saya memikirkan ia tidak 
mempunyai nuansa yang betul. 

Wajah ketawa semacam 
itu seakan-akan tidak serius                
lebih-lebih lagi pada masa yang           
genting atau penting. Saya ber-
pendapat, wajah Tuhan lebih 
pendiam tetapi licik. 

Apa yang menjadikan peribadi 
anda utuh, matang, kudus, men-
gasihi dan orang seperti apakah 
yang anda inginkan duduk di 
samping anda di meja semasa di 
dunia dan di syurga yang abadi? 

Sudah tentu, anda mahukan 
seseorang yang menunjukkan 
sifat-sifat yang Yesus minta                     
seperti dalam Ucapan Baha-
gia – dan mempunyai sifat-sifat 
hangat,  suka bermain, licik dan 
pandai berjenaka. — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2022 @ Fr 
Ron Rolheiser 

Sesudah secara berturut-turut 
m e r a y a k a n  H a r i  R a y a 

Paskah, Kenaikan Tuhan, dan 
Pentakosta, pada hari ini kita 
m e r a y a k a n  H a r i  R a y a 
Tritunggal Mahakudus. Dalam 
Injil Yohanes menulis: “Apabila 
D i a  d a t a n g ,  i a i t u  R o h 
Kebenaran, Ia akan memimpin 
kamu ke dalam seluruh kebe-
naran” ,  dan  d i tambahkan: 
“Segala sesuatu yang Bapa 
punya adalah kepunyaan-Ku.”

Sejak dahulu sampai sekarang 
kita sebagai umat Kristian 
dalam hati selalu bertanya: 
Apakah sebenar ertinya, bahawa 
Tuhan adalah satu tetapi ada 
tiga peribadinya, atau memang 
ada tiga tetapi hanya satu? 
Bukankah sebenarnya lebih 
mudah dan lebih masuk akal 
untuk percaya menurut keyaki-
nan kaum Muslim, iaitu bahawa 
Tuhan hanyalah satu?

Jawabannya sederhana saja: 
Gereja Kristian percaya akan 
Tritunggal bukan sesuka hati  
mempersulit  atau membuat 
iman makin berbelit-belit, tetapi 
kerana kebenaran ajaran tentang 
Tritunggal itu telah diwahyukan 
atau diberikan oleh Kristus 
sendiri. 

Kesukaran pengertian kita 
tentang Tritunggal, yang kita 
terima dari  Yesus Kristus, 
bukanlah bertentangan dengan 
kebenarannya  i tu  sendi r i . 
Lagipun, dapatkah kita ini, 
manusia biasa, mengukur dan 
menilai  kemampuan Tuhan 
sebagai makhluk yang dicipta-
kan-Nya?

Yohanes penulis Injil hari ini, 
dalam suratnya kepada umat 
menegaskan, bahawa Tuhan 
adalah kasih (1 Yoh 4:8.16). 

Kerana itu dalam Tuhan harus 
ada peribadi yang mengasihi, 
dan ada peribadi yang dikasihi, 
dan  ada  pula  kas ih  yang              
menyatukan mereka berdua, 
iaitu Bapa dan Putera.

Kita umat Kristian adalah 
pengikut agama yang monoteis-
t i s  (mengakui  hanya  sa tu 
Tuhan). Kita percaya kepada 
Tuhan yang memang satu, 
namun tidak “soliter” (solitary), 
“total sendiri”. Sebab bagaima-
na Tuhan dapat mengasihi, apa-
bila Tuhan itu total mutlak satu? 
Jadi hanya mengasihi diri-Nya 
sendiri? 

Apabi la  demikian,  maka 
kasih-Nya itu bukanlah kasih 
sesungguhnya, lebih berupa 

egoisme atau “narsisisme”. 
Patut diperhatikan bahawa 

sangat penting dan berharga 
nilainya bagi hidup kita sebagai 
umat Kristian, untuk merenung-
kan dan memahami makna 
Tritunggal yang kita rayakan 
hari ini. Khususnya untuk kelu-
arga-keluarga kita.

Misteri atau rahsia Tritunggal 
selalu memperlihatkan kepada 
kita suatu kenyataan, yang           
seringkali kurang kita perhati-
kan, iaitu adanya kesamaan dan 
adanya perbezaan. Memang ada 
kesamaan martabat, sekaligus 
ada juga perbezaan kekhususan 
masing-masing. 

Bukankah kenyataan  in i          
merupakan hal yang sangat 
penting, yang harus kita ketahui, 
kita pelajari dan kita hayati 
untuk dapat hidup dengan damai 
sejahtera di dunia ini? 

Itu perlu kita sedari, agar 
semua orang yang berbeza 
warna kulitnya, lain suku bahasa 
dan bangsanya, tetap dapat   
merasakan hidup penuh kegem-
biraan, kerana kita semua ini 
sebagai peribadi, meskipun ber-
beza-beza mempunyai martabat 
yang sama nilainya!

Setiap keluarga harus berada, 

bersikap dan berbuat gambaran 
hidup ilahi Tritunggal di dunia 
ini. 

Kesamaan martabat peribadi, 
dan perbezaan peranan atau 
tugas serta sifat atau pem-
bawaan ayah, ibu dan anak mas-
ing-masing dalam keluarga, 
harus disatukan harmonis den-
gan kasih/cinta, ibaratnya seba-
gai kesatuan kasih dalam Tuhan 
Tritunggal di antara Bapa, 
Putera dan Roh Kudus. 

Dalam keluarga ada kelainan 
kelamin (lelaki dan perempuan), 
dan perbezaan usia (orang tua 
dan anak), yang mahu tak mahu 
menimbulkan perbezaan sikap, 
tingkah laku, rasa dan selera. 

Maka keberhasilan hidup 
perkahwinan dan keluarga ter-
gantung pada kadar ukuran yang 
dimiliki dan dipakai setiap ang-
g o t a  k e l u a r g a  m e n u r u t                   

kemampuannya secara benar 
menurut kasih.

Demikianlah Tritunggal jan-
ganlah kita lihat sebagai misteri/
rahsia yang sangat jauh dan 
sukar difahami. 

Sebaliknya suatu rahsia yang 
deka t  dengan  h idup  k i ta . 
Mengapa? Kerana kita semua 
ini diciptakan Tuhan menurut 
gambaran Tuhan Tritunggal. 

Kita dipanggil untuk menyu-
sun sebuah komuniti, khususnya 
membangun suatu keluarga, di 
mana ayah, ibu dan anak, mas-
ing-masing dengan kesamaan 
martabat dan sekaligus dengan 
perbezaan peranan dan pem-
bawaan dirinya, tetap bersatu 
dalam kasih. 

Keluarga Kristian dipanggil 
untuk menghayati hidup dengan 
gambaran hidup Tritunggal. — 
imankatolik

HARI MINGGU TRITUNGGAL 
MAHAKUDUS 

AMSAL 8:22-31
ROMA 5:1-5

INJIL YOHANES 16:12-15

Keluarga Kristian dipanggil hayati hidup dalam gambaran Tritunggal
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Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau 

ajaran Gereja?

Hantarkan               
soalan anda 

ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150
Kuala 

Lumpur
Email: 

liza@herald.com.
my 

Tanya
Jawab Soalan: Dalam petikan Yesus menyucikan Bait 

Tuhan (Yoh. 2:13-25), Yesus dikisahkan sangat 
marah dengan para pedagang yang berjualan di 
halaman Bait Tuhan. 

Apa yang membuat Yesus marah? Apakah ker-
ana barang yang dijual atau kerana cara penjual-
annya tidak adil? Adakah alasan kemarahan 
Yesus ini ada kaitannya dengan kisah Perjanjian 
Lama?

Jawaban: Menarik sekali pertanyaan ini. Alasan 
kemarahan Yesus di Bait Tuhan disebut secara 
metaforis, dengan memetik  Mzm. 69:10: “Cinta 
untuk rumah-Mu menghanguskan aku.” Mazmur 
itu berisi doa ratapan, yang bercerita tentang 
pemazmur sebagai hamba Tuhan yang setia, namun 
ia dicela dan dihujat oleh saudara-saudaranya, just-
eru kerana kesetiaannya itu. 

Dengan memetik Mazmur ini, Yohanes  menun-
juk konflik yang muncul, antara Yesus Putera 
Tuhan dan para penjaga Israel, yang melupakan 
identitinya. Yesus berhadapan dengan praktik pasar 
yang justru merusak tujuan Bait Tuhan.“Jangan 
kamu membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat 
jualan.”

Injil Sinoptik menyatakan: Rumah-Ku adalah 
rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang 
penyamun” (Luk. 19:46. Bdk. 21:13 dan Mat. Mrk. 
11:17). Penyamun adalah pencuri malah perampok 

yang serakah. Yesus dapat ‘menghidu’ gelagat itu 
dalam sistem pasar Bait Tuhan. Mereka licik kera-
na menyediakan barang untuk korban bakaran,  
seperti merpati, dan haiwan korban lainnya. 

Tersedia pula penukar wang kerana Bait Tuhan 
mempunyai wang sendiri, yang berbeza dari wang 
yang dipakai sehari-hari. Jadi tidak masalah 
sebenarnya dengan barang yang dijual, kerana 
memang diperlukan. Para penziarah tidak perlu  
bersusah payah membawa semuanya dari kampung 
mereka yang jauh dari Yerusalem.

Yang salah adalah sistem dan akibat dari penyim-
pangannya. “Perampok-perampok” tersembunyi 
memanfaatkan situasi untuk mengaut keuntungan 
dari ketulusan para penziarah. Suasananya menjadi 
tidak adil.  

Rumah doa umat pilihan Tuhan telah menjadi 
sarang kerakusan dunia. Relasi dengan Tuhan 
Maha Belas Kasih pun terhalang. Tindakan Yesus 
ini mengingatkan kita pada Sri Paus Fransiskus, 
ketika berbicara tentang sistem kewangan tertentu 
yang lebih bersifat mengatur, daripada melayani. 
Aturan demi aturan biasa mencekik, tetapi seman-
gat pelayanan umat manusia kurang diperhatikan. 
Aturan menjadi tanpa etika dan martabat manusia 
terabai (bdk. EG).

Lebih lanjut, kemarahan Yesus juga bermakna 
simbolik. Injil Yohanes membandingkan Bait 
Tuhan dengan Tubuh Yesus sendiri, sebagai lam-

bang baharu kehadiran Tuhan, yang menggantikan 
Bait Tuhan Yerusalem. Di dalam Yesus ini terbuka 
jalan baharu kepada Tuhan. Dialah Bait Tuhan seja-
ti. Seperti bait Tuhan Yesus akan menyerahkan 
tubuh-Nya dibongkar dalam kematian, dan menjadi 
sumber keselamatan dalam kebangkitan-Nya. Di 
dalam Dia kita menemukan hukum baharu yang 
mengatasi hukum lama.

Kerana kematian dan kebangkitan Yesus ini 
menyelamatkan manusia, perombakan rumah 
Tuhan ini juga menunjuk pengangkatan martabat 
kita, yang disatukan dalam kematian dan kebangki-
tan-Nya. 

Juga tubuh orang yang percaya merupakan 
rumah Tuhan, seperti dikatakan oleh Paulus. Oleh 
pencurahan Roh Kudus tubuh kita menjadi tempat 
sembah yang yang baru. Yesus sendiri menunjuk 
hal ini dalam percakapan dengan perempuan 
Samaria, “Akan tiba saatnya bahawa penyembah-
penyembah benar akan menyembah Bapa dalam 
roh dan kebenaran” (bdk. Yoh.4:21-23).

Kesimpulannya, Yesus marah kerana jati diri 
rumah doa hancur. Tindakan itu bermakna simbo-
lik, menunjuk pada sistem agama yang tercemar, 
tetapi juga sebuah langkah menuju jalan baharu 
melalui diri-Nya. Yesus hendak mengembalikan 
jalan relasi sejati dengan Tuhan, yang akan         
mengangkat martabat kita. — Fr Gregorius 
Hertanto MSC, hidupkatolik.com 
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Marah di Bait Tuhan 

KUALA PENYU: “Patah tumbuh, hilang 
berganti’, begitulah yang dirasai oleh umat 
di Paroki St Peter Bundu Kuala Penyu. Sete-
lah hampir dua bulan mendiang Fr Claudius        
Andrew dipanggil ke rumah Bapa Syurgawi.

Kini umat di Paroki St Peter Bundu me-
nerima kedatangan paderi baharu yang 
ditugaskan dan diumumkan oleh Uskup                      
Cornelius Piong semasa perayaan Ulang 
Tahun Keuskupan Keningau ke-29, sebulan 
lalu.

Dengan rasa syukur dan sukacita, umat 
Paroki St Peter Bundu mengadakan Majlis 
Sambutan kedatangan Fr David yang tu-
rut dihadiri oleh Rektor Paroki, Fr Clement 
Abel, ahli-ahli jawatankuasa MPP, para re-
ligius, katekis, pengerusi-pengerusi KUK, 
kerasulan dan komiti, umat Paroki St Peter.

Kehadiran Fr Benedict Daulis, Rektor 
Paroki St Patrick Membakut yang pernah 
membimbing Fr David dalam latihan pasto-
ral, semasa beliau masih bergelar seminarian 
lebih kurang 20 tahun yang lalu di daerah ini, 
telah menyerikan lagi majlis.

Sdra Carol Sylvester selaku Pengeru-
si MPP, di dalam ucapan alu-aluannya             

mengucapkan selamat datang kepada Fr   
David seraya  memberi sokongan kepada 
beliau sepanjang pelayanannya di Kuala Pe-
nyu.

Fr Clement Abel, di dalam ucapannya, se-
lain merakamkan ucapan terima kasih kepa-
da  Bapa Uskup Cornelius kerana mengutus 
Fr David ke paroki St Peter, juga meluahkan 
ungkapan syukur kerana mendapat paderi 
yang komited, yang akan membantu beliau 

melayani di sini. 
Setelah mendiang Fr Claudius Andrew 

dipanggil Tuhan, selama hampir dua bulan, 
Fr Clement melayani seorang diri di Gereja 
Paroki dan 10 Gereja stasi luar. 

Kini, dengan adanya dua orang paderi di 
Paroki St Peter Bundu, sudah pasti tugas 
penggembalaan umat, menyebarkan iman 
Kristian dan pelayanan Sakramen-sakramen 
akan lebih efektif.

Senada dengan Pengerusi MPP, Fr           
Clement juga menyeru semua Pengerusi 
KUK, Komiti, Kerasulan dan umat untuk 
memberi kerjasama kepada Fr David Mamat 
dalam pelayanannya di sini.

Fr David, di dalam ucapan singkatnya ber-
terima kasih kepada semua khususnya kepa-
da Fr Clement, yang menerima kedatangan-
nya ke paroki ini dengan penuh keikhlasan. 

Fr David juga senada dengan Rektor dan 
Pengerusi MPP  iaitu meminta semua pihak 
sama ada KUK, Komiti, Kerasulan dan 
umat, untuk membantu, memberi kerjasama 
dan mendoakan beliau supaya sentiasa sihat 
dan dapat melayani dengan baik lebih-lebih 
lagi pada umat yang memerlukan. 

Fr David ditahbis sebagai paderi pada 26 
Jan 2008. Beliau pernah melayani di bebera-
pa buah paroki misalnya St Anthony Tenom, 
Mission Kemabong dan Katedral St Francis 
Xavier. 

Selesai sesi ucapan, majlis diteruskan den-
gan acara memotong kek sebagai simbolik 
menyambut kedatangan Fr David disusuli 
jamuan makan malam bersama. — Marcus 
Angang 

Umat alu-alukan kedatangan
Fr David Mamat ke Kuala Penyu 

ST SABINA, Papar: Bersemangat dan ber-
inisiatif, umat St Sabina, Kg Titimboun-
gon, sentiasa komited meraikan perayaan-
perayaan iman yang penting.

St Sabina, merupakan sebuah chapel di 
bawah naungan Paroki Holy Rosary Lim-
bahau. 

Setiap hari Minggu, semasa ketiadaan 
lawatan Paderi, ibadat biasanya dipimpin 
oleh Katekis yang dilantik oleh Paderi 
Paroki. 

Setiap hari Minggu juga, lebih 150 umat 

mengunjungi chapel ini untuk merayakan 
PMPT (Perayaan Minggu Tanpa Kehad-
iran Paderi) dengan komuni. 

Chapel kecil ini mempunyai seorang 
Katekis Terlatih dan tiga orang Pembantu 
Komuni bertauliah. Ia juga mempunyai 
Sekolah Minggu, Komuni dan Penguatan. 

Baru-baru ini, sempena Hari Raya Pen-
takosta, semua Ahli Jawatan Kuasa Ko-
muniti Umat Katolik telah mengadakan 
perarakan dengan membawa sepanduk dan 
ikon-ikon rohani.

Pada tahun ini, sebagai kesyukuran ke 
fasa peralihan endemik, paluan gong dan 
kulintangan, muzik tradisi kaum Kadazan 
di Sabah, dibunyikan sebagai simbolik su-
kacita menyambut ulang tahun Gereja dan 
meraikan pesta Roh Kudus.

Liga Wanita Katolik juga turut mengir-
ingi perarakan ini dengan tarian Sumazau 
Papar, diketuai Pn Milina Nandu, Pengeru-
si LWK St Sabina. Selepas PMPT, diada-
kan majlis memotong kek sempena Ulang 
Tahun Gereja. 

Roh Kudus disambut dengan paluan 
gong, perarakan

Fr David Mamat (lima dari kanan) dialu-alukan oleh paderi paroki dan umat St Peter Bundu. 
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Sahabat kecil Yesus
supaya mereka 

__________ 

menjadi _________ 

sama seperti 

_________, ya 

_________, di dalam 

Aku dan Aku di 

dalam 

Engkau, agar 

mereka juga di 

dalam ________, 

supaya __________

percaya, bahawa 

Engkaulah yang 

telah mengutus 

Aku.

Isikan tempat kosong di bawah dengan pilihan jawaban pada 
gambar sebelah kiri. 

Kemuliaan kepada BPAA, 
TERAPU dan RHO KDSUU.

Seperti pada permulaan, 
sekarang dan sepanjang segala 

masa.  Amen.

Adik-adik, mari kita bantu kanak-kanak pada 
gambar di atas untuk mencari jalan menemui Yesus. 

Gunakan perkataan-perkataan 
yang ada pada kotak di atas untuk 
membaca pesan Sto Paulus. 

Roh Kebenaran akan memimpin kamu 
ke dalam seluruh kebenaran  

(Yoh 16: 13)

Lengkapkan doa KEMULIAAN 
di bawah dan doakan doa 
ini bersama keluarga bagi  

memuliakan Tritunggal 
Maha Kudus. 

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada 
hari Minggu ini, kita 
merayakan  Pe s ta 
Tritunggal Mahakudus.
Auntie tahu, istilah 

Tritunggal ini selalu 
diputar belit oleh 
pihak tertentu yang 
bukan seiman dengan 
kita.
M e r e k a  s e l a l u          

mengatakan bahawa 
Tritunggal bermaksud 
banyak tuhan. Ini 
sama sekali salah!
Adik-adik, Alkitab 

banyak memberitahu 
kita bahawa Tuhan itu 
h a n y a l a h  S a t u 
dan Esa. Tuhan mem-
punyai tiga peribadi 
iaitu  Bapa, Yesus 
Kristus (Putera), dan 
Roh Kudus. Bapa, 
Yesus, dan Roh Kudus 
— bukan tiga  tuhan 
s e b a l i k n y a  s a t u            
kesatuan Tuhan. 
K e t i g a - t i g a n y a 

adalah kekal dan 
sudah ada sejak mula. 
Apa yang penting 

ialah adik-adik rajin 
membaca Alkitab dan 
mengingati bahawa 
KASIH itu berasal dan 
bersumber daripada 
Tuhan dan sudah ada 
pada mulanya kerana 
Tuhan adalah Kasih. 
Bapa, Putera, dan 

Roh Kudus adalah satu 
dalam satu kesatuan 
kasih yang tidak dapat 
dipisahkan.  
     

Salam Sayang
Auntie Melly
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CHERAS: Pada 28 Mei, 
Pelayanan Belia Ger-
eja St Francis of Assisi 

(SFA) telah menganjurkan ak-
tiviti luar "Pemburuan Scav-
enger" untuk para belia beru-
mur 13 - 24 tahun. Ia adalah 
aktiviti fizikal pertama mereka 
selepas dua tahun pandemik. 

Tujuan aktiviti ini diadakan adalah 
untuk menghimpunkan semula para 
belia dan menggalakkan mereka untuk 
kembali aktif dalam pelayanan kaum 
muda.

Selain itu, permainan ini juga dianjur-
kan untuk membantu belia SFA mem-
pelajari lebih lanjut tentang Alkitab dan 
memantapkan iman mereka melalui 
kaedah yang menyeronokkan dan in-
teraktif, kerana belia lebih cepat belajar 
melalui permainan 

Aktiviti ini dikendalikan oleh 10 ahli 
jawatankuasa Pelayanan Belia SFA. 
Selepas pendaftaran, para peserta 
diagihkan ke dalam empat kumpulan. 
Setiap kumpulan diberi warna tertentu 
iaitu hijau, biru, merah jambu dan kun-
ing.

Sebelum memulakan pemburuan, 
para belia ini terlebih dahulu mengada-
kan sesi ‘ice-breaking’, supaya setiap 
tim mengenali nama setiap rakan 
mereka serta menghasilkan nama un-
tuk kumpulan mereka yang unik. 

Setiap kumpulan perlu melalui 14 
stesen untuk menyelesaikan pemburu-
an di seluruh perkarangan gereja SFA.

Masa yang diberikan untuk menye-
lesaikan pemburuan ialah 90 minit. 
Semua peserta sangat bersemangat 
untuk melengkapkan pemburuan har-
ta karun kerana hadiahnya yang unik 
pada penghujung pemburuan. 

Pada akhir permainan, mata setiap 
kumpulan dikira, dan pemenang pen-
carian harta karun diumumkan. 

Meskipun sudah ada pemenang, 
namun semua peserta dianggap juara 
kerana komitmen mereka dalam me-
lengkapkan pemburuan mereka. 

Selain pemburuan harta karun, para 
belia bermain satu lagi permainan iaitu 
“Pass the Balloon and Pop”

Para peserta seronok dengan per-
mainan itu dan banyak ketawa, jeritan 

kedengaran. 
Selepas bermain dalam permainan, 

tenaga mereka dipulihkan dengan ja-
muan ringan. 

Pada akhir aktiviti, para belia ini 
membantu dalam Liturgi Misa Kudus 
Senja. Ramai di antara mereka yang 
menyertai koir, menjadi pewarta, war-

den dan membawa persembahan. 
Aktiviti fizikal pertama selepas pan-

demik, anjuran Pelayanan Belia St 
Francis dari Assisi ini adalah satu ke-
jayaan besar, dan mereka bakal men-
gadakan lebih banyak aktiviti setelah 
menerima maklum balas positif dariada 
para belia SFA.

SAKILAN DESA, Sandakan: Seramai 35 
orang ibu bapa serta anak-anak calon 
Sakramen Komuni Pertama dan Pembap-
tisan mengikuti rekoleksi yang berlang-
sung di Gereja Santo Yohanes Pembaptis, 
Sakilan Desa pada 5 Jun yang lalu.

Rekoleksi ini menggunakan petikan Injil 
Lukas 22:19 iaitu kisah Perjamuan terakh-
ir Yesus bersama para pengikut-Nya. 

Melalui salah sebuah sesi yang dis-
ampaikan oleh Sdra Hendricus Philipus 
beliau menekankan betapa pentingnya 
peranan ibu bapa dalam memupuk sikap 
mencintai Ekaristi di kalangan anak-anak 
dan menggalakkan anak-anak agar berani 
menyahut panggilan Tuhan untuk bekerja 
di ladang-Nya.

Pada akhir sesi, beliau mengucapkan 

syabas di atas komitmen dan ketabahan 
para guru pembimbing Sekolah Minggu.

Beliau juga berharap calon penerima 
Sakramen Komuni Pertama akan semakin 
memaknai keselamatan dan cinta kasih 
Tuhan yang ditawarkan melalui Ekaristi. 

Kanak-kanak ini menerima Komuni 
pertama mereka pada 12 Jun. — Paulus        
Kopong 

Kanak-kanak hayati makna Ekaristi

Pemburuan Scavenger, usaha untuk 
aktifkan semula belia ke Gereja 
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ONDO, Nigeria: Pada Hari                 
Minggu Pentakosta, terjadi peristi-
wa berdarah di Kota Owo, di negeri 
Ondo, Nigeria di mana orang-orang 
bersenjata melepaskan tembakan 
ke arah jemaat di Gereja St Francis 
Xavier, membunuh lebih 50 orang, 
termasuk kanak-kanak.

Bapa Suci Fransiskus yang ber-
dukacita dan kesal dengan tragedi 
itu mengatakan beliau berdoa un-
tuk para mangsa dan Gereja yang            
diserang pada saat perayaan.”

Pada 6 Jun, Kardinal Nigeria, 
Uskup Agung Onaiyekan semasa 
berbicara dengan Radio Vatikan 
menyatakan serangan itu adalah 
terbaharu, dari serangkaian episod 
kekerasan yang panjang di mana 
orang-orang yang tidak bersalah 
telah terbunuh.

Hindari  profiling
Kardinal itu meskipun sedih dan ma-
rah namun beliau mengajak semua 
orang agar menghindari profiling, 
“Kita harus menghindari            men-
gatakan Muslim yang bodoh telah 
membunuh orang Kristian Katolik”

Apa pun alasan serangan itu, 
tambahnya, hal semacam ini “tidak 

menghentikan usaha yang kami  
untuk mewujudkan hubungan baik 
Kristian-Muslim di Nigeria. 

“Kami tahu bahawa satu-satunya 
solusi untuk masalah ini adalah          
dengan berganding bahu – Kristian 
dan Muslim – dalam menghadapi 
para penjahat ini bersama-sama.”

Pemerintah tempatan dan pihak 
berkuasa juga meminta warga un-
tuk tidak terburu-buru mengambil 
kesimpulan sebaliknya menunggu 
siasatan mereka. 

“Kami sedang menunggu, 
tapi kami tidak ingin menung-
gu selamanya,” kata Kardinal                 
Oneiyakan.

Prelatus itu mengakui, ramai 
orang yang kurang percaya akan 
usaha dan kemampuan pihak ber-
wenang untuk melakukan siasatan 
yang telus. Beliau berharap,  pemili-
han akan datang akan mengubah 
nasib Nigeria ke arah yang lebih 
positif dan membangun.

Sementara itu, Presiden Nigeria, 
Muhammadu Buhari mengutuk 
pembunuhan “keji” terhadap umat 
Katolik.

Melalui kenyataannya yang          
disiarkan pada 5 Jun, presiden itu 
mengatakan, “Hanya iblis yang                 
melakukan tindakan pengecut                                                        
seperti itu. Kepada mereka yang 
kejam itu, ingatlah kesedihan               
abadi menunggu anda di akhirat,”                                  
katanya.

Presiden Buhari berduka atas ke-
matian, belasungkawa bersama ke-
luarga mereka, Gereja Katolik, dan 
Pemerintah Ondo, meminta badan-
badan darurat untuk bertindak, dan 
memberikan bantuan kepada yang 
terluka. — media Vatikan 

DENVER: Ahli parlimen Katolik 
di Colorado yang memilih Rang 
Undang-Undang aborsi yang men-
cabut semua hak bayi belum lahir, 
harus menahan diri dari menerima 
Komuni Kudus, kata empat uskup 
Katolik Colorado dalam kenyataan 
mereka. 

Voting for the Reproductive 
Health and Equity Act (RHEA) 
adalah “berpartisipasi dalam tinda-
kan dosa besar kerana memfasili-
tasi pembunuhan bayi belum lahir 
yang tidak bersalah,” kata mereka 
kepada para ahli parlimen Katolik 
Colorado. 

Ahli politik Katolik yang telah 
memilih undang-undang tersebut 
“berkemungkinan menempat-
kan diri mereka di luar perseku-
tuan Gereja,” kata surat itu, yang 
ditandatangani oleh Uskup Agung  
Samuel J. Aquila dari Denver, 
Uskup Stephen J. Berg dari Pueb-
lo, Uskup James Golka dari Colo-
rado Springs, dan Uskup Auxilier 
Jorge H. Rodriguez.

Undang-undang secara eksplisit 
mengecualikan sebarang hak ke-
pada kanak-kanak yang belum la-
hir, mengatakan “(a) telur, embrio, 
atau janin yang disenyawakan 
tidak mempunyai hak bebas atau 
terbitan di bawah undang-undang 
negara.”

Ia membenarkan pengguguran 

sehingga kelahiran untuk sebarang 
sebab. Mana-mana individu hamil 
mempunyai “hak asasi untuk me-
neruskan kehamilan dan mela-
hirkan anak atau menggugurkan 
kandungan.”

Para Uskup ini juga cuba                
berbicara dengan ahli parlimen 
yang memilih undang-undang 
aborsi bagi memastikan mereka 
memahami ajaran Katolik. Be-
berapa ahli parlimen menerima 
undangan untuk bertemu.

“Kami berdoa agar surat ini dan 
permintaan kami untuk menahan 
diri dari menerima Yesus dalam 
Ekaristi mendorong refleksi dan 
pertobatan yang tulus di hati mere-
ka yang telah berpartisipasi dalam 
membiarkan tindakan ketidakadi-
lan yang parah ini menjadi undang-
undang,” kata para uskup.

Setiap tahun 200-300 bayi dia-
borsi setelah 21 minggu kehamilan 
di Colorado, termasuk penggu-
guran bayi yang disahkan dengan 
down sindrom. — CNA 

Presiden Nigeria, Vatikan dan para Uskup kesal 
tragedi berdarah di Gereja St Francis Xavier 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
mengulangi seruan sepenuh hati 
kepada para pemimpin nasional 
untuk mencari solusi diploma-
tik atas perang di Ukraine, yang        
terus berkecamuk selama 100 
hari sejak Rusia menceroboh 
negara itu serta meminta semua 
orang yang  berkehendak baik 
untuk terus berdoa tanpa lelah 
bagi perdamaian.

“Saya mengulangi seruan ke-
pada mereka yang mengatur 
negara: jangan memimpin umat 
manusia menuju kehancuran. 
Tolong! Jangan memimpin umat 
manusia menuju kehancuran!”

Sri Paus Fransiskus menge-
luarkan seruan mendesak ini 
selepas  Doa Regina Coeli pada 
Hari Minggu Pentakosta.

Merujuk kepada pesta yang 
memperingati turunnya Roh 
Kudus atas para Rasul, iaitu 50 
hari setelah Paskah, orang-orang 
yang berbicara dalam bahasa 
yang berbeza-beza, saling ber-
temu dan dapat memahami satu 
dengan yang lain. 

“Tetapi hari ini, 100 hari se-
jak Rusia menceroboh Ukraine,  
mimpi buruk peperangan kem-
bali menimpa umat manusia,” 
kecamnya.

“Ini adalah pengingkaran            

terhadap mimpi Tuhan: orang-
orang yang berperang, orang-
orang yang saling membunuh, 
orang-orang dipaksa keluar dari 
rumah mereka.”

Semakin serius dan perlunya 
gencatan senjata
Mengutuk konflik yang sedang 
berlangsung yang diikuti melalui 
liputan media setiap hari, Bapa 
Suci mengatakan dia memperba-
harui seruannya untuk keselama-
tan umat manusia, “sementara 
kemarahan kematian dan kehan-
curan terus berlanjutan menga-
muk, dan kontraposisi dihidup-
kan kembali, memicu eskalasi 

yang semakin berbahaya bagi se-
mua orang.”

Mendesak mereka yang 
berkuasa untuk mengubah arah, 
Bapa Suci menyerukan “diskusi 
nyata, negosiasi konkrit untuk 
gencatan senjata dan solusi 
berkelanjutan.”

“Semoga tangisan putus 
asa mereka yang menderita          
didengari,” serunya. 

“Semoga penghormatan terha-
dap kehidupan manusia menang; 
semoga penghancuran kota dan 
desa yang mengerikan berhenti.”

“Mari kita terus berdoa dan 
berkomitmen tanpa lelah untuk 
perdamaian.” — media Vatikan 

Tolong jangan pimpin 
umat manusia menuju 
kehancuran

Ahli Parlimen Katolik yang 
sokong aborsi harus tahan 
diri dari terima komuni 

ZAKOPANE, Poland: Dalam se-
buah pesan yang dikeluarkan pada 
7 Jun, setelah pertemuan pleno 
mereka di Zakopane, Poland, 
para uskup menyatakan sokongan 
mereka terhadap kedatangan lebih 
tiga juta pelarian dari Ukraine.

“Mereka meminta semua orang 
untuk terus membantu dan men-
unjukkan kemurahan hati terhadap 
saudara-saudari kita yang masih 
menderita, kerana tanpa bantuan 
banyak dari mereka, para pelarian 
ini tidak akan mampu bertahan,” 
kata para uskup.

Sejak Rusia menceroboh 
Ukraine pada 24 Februari, diang-
garkan kira-kira 3.9 juta orang 
telah melintasi sempadan Poland-
Ukraine. 

Meskipun perang masih berlan-
jut, ramai orang Ukraine telah me-
mutuskan untuk pulang.

Ketika delegasi uskup Polandia 
mengunjungi Ukraine pada 17-

20 Mei, mereka bertemu dengan 
umat awam dan pemimpin Gereja 
di ibukota, Kyiv, dan juga mel-
akukan perjalanan ke kota-kota 
Irpin dan Bucha, tempat berdoa 
bagi orang-orang Ukraine yang 
terbunuh di sana.

“Para uskup tersentuh dan ber-
dukacita oleh kekejaman perang, 
yang membawa penderitaan bagi 
ramai orang; mereka melihat pen-
galaman kekerasan, yang meng-
hancurkan kehidupan manusia, 
menghancurkan tempat tinggal, 
rencana hidup, dan impian rakyat 
Ukraine,” kata para uskup Poland 
dalam pernyataan mereka pada 7 
Jun.

Dalam pertemuan para uskup 
di Zakopane, mereka turut mem-
bicarakan hal-hal yang berkaitan 
dengan katekesis untuk kanak-
kanak dan orang dewasa, Sinode, 
dan penutupan Tahun Keluarga 
Amoris Laetitia. — CNA

Para Uskup Poland: 
Ukraine tidak akan mampu 
bertahan tanpa sokongan 

Para uskup Poland merayakan Misa di Zakopane pada 7 Jun 2022.

Sebuah Alkitab terlihat di mimbar 
di Gereja Katolik St. Fransis Xaver, 
Owo, selepas serangan. 

Sri Paus menyapa kanak-kanak pelarian Ukraine. 

Pesan Sri Paus kepada pemimpin-pemimpin kerajaan 



Germana dilahirkan 
sekitar tahun 1579 di 

Pibrac, Perancis. Beliau 
seorang gadis yang selalu 
sakit, tangan kanannya 
cacat dan tidak dapat digu-
nakan. 

Ayahnya kurang mem-
perhatikannya. Ibu tirinya 
pula selalu memarahi dan 
memukulnya. 

Namun demikian, gadis 
malang ini amat suka berbicara kepada Tuhan 
sambil menggembala domba-dombanya. Dia 
selalu mengingati bahawa Tuhan sentiasa ber-
samanya sepanjang waktu.

Setiap hari, Germana akan menghadiri Misa 
Kudus. Untuk menghadiri Misa Kudus, Ger-
mana terpaksa meninggalkan domba-domban-
ya. Dia menyerahkan domba-dombanya dalam          
jagaan malaikat pelindungnya. Tidak pernah 
sekali pun domba-domba itu lari atau dicuri. 
Germana juga sering mengumpulkan anak-anak 
kecil dan mengajar iman kepada mereka. 

Makanannya meskipun sedikit, tetapi dia 
tetap membahagi-bahagikannya kepada para 
pengemis. 

Pada tahun 1601, ketika berusia 22 tahun,  
Germana ditemui meninggal dunia di atas tem-
pat tidur jeraminya. Hidupnya yang sarat dengan 
penderitaan sudah berakhir. Tuhan mengadakan 
mukjizat-mukjizat untuk menunjukkan bahawa 
dia seorang kudus.

Kenali 
Santo Anda 
Sta Germana
dari Pibrac 
~ 15 Jun ~

St Yohanes 
Fransiskus Regis

~ 16 Jun ~

Orang kudus 
Perancis ini 

dilahirkan pada ta-
hun 1597. Ketika 
berusia 18 tahun, 
beliau  menyertai 
Ordo Yesuit. Di 
seminari, kasihnya  
kepada Tuhan  di-
tunjukkannya den-
gan cara ia berdoa.

Setelah ditahbis menjadi paderi, St Yohanes 
Fransiskus memulakan karyanya sebagai se-
orang misionari pengkhutbah. 

Beliau menyampaikan khutbah-khutbah ter-
hadap kaum  miskin, memberi Sakramen Tobat, 
mengunjungi para tahanan penjara dan mereka  
yang sakit. 

Santo itu memberitakan tentang Yesus yang 
sanggup wafat di kayu  Salib dan bangkit pada 
hari ketiga demi menyelamatkan umat manusia.

Apabila ditanya mengapa beliau sering mem-
berikan Sakramen Tobat kepada umat, St Yo-
hanes  Fransiskus mengatakan dia mahu  umat 
mendapat kesembuhan, bebas dari dosa, hidup 
gembira dan paling penting, merasai sukacita  
dan kasih Yesus. 

St Yohanes Fransiskus juga sangat rajin 
mengembara, dari satu  tempat ke suatu tempat 
untuk  memberitakan Injil walaupun perjalanan 
itu sukar. 

Kakinya pernah terseliuh, tiba di sebuah du-
sun, beliau terus mendengarkan pengakuan 
dosa tanpa mengubati kakinya terlebih dahulu. 
Tetapi pada  penghujung hari, doktor yang                             
merawatinya mendapati kakinya  telah sembuh. 

St Yohanes Fransiskus Regis  wafat semasa 
dalam misi mewartakan Injil. Sesaat sebelum 
wafat  dia berseru, “Aku melihat Tuhan  kita 
dan Bonda-Nya membukakan pintu gerbang sy-
urga bagiku.” Santo itu wafat pada 31 Disember  
1640. 
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JAKARTA: Manusia tidak dapat diselamat-
kan jika kita tidak menyahut seruan bumi 
dan orang miskin, kata dua orang uskup dari 
Indonesia dan Korea Selatan.

Pemimpin Katolik Indonesia dan Korea 
Selatan itu  menyeru penganut Kristian dan 
penganut agama lain untuk mempraktikkan 
“pertobatan ekologi” demi  menghentikan 
pencemaran, melindungi alam sekitar dan 
meminimumkan kesan krisis iklim global.

Kedua-dua pemimpin itu mengatakan de-
mikian sebelum Hari Alam Sekitar Sedunia 
yang dirayakan pada 5 Jun

Kardinal Indonesia, Uskup Agung Igna-
tius Suharyo, Ketua Metropolitan Jakarta, 
mengeluarkan surat pastoral yang mene-
kankan keperluan untuk perlindungan alam 
sekitar selaras dengan ensiklik Sri Paus Fran-
siskus, ‘Laudato Si’ dan ulang tahun ke-50 
Persidangan Iklim PBB di Stockholm yang 
menubuhkan Hari Alam Sekitar. 

“Persidangan Stockholm membincangkan 
tiga isu mendesak — pemanasan global, pe-
rubahan iklim akibat kemusnahan alam se-
mula jadi dan kehilangan biodiversiti, dan 

pencemaran, khususnya pencemaran udara. 
Ketiga-tiga ini masih menjadi kebimban-
gan kita dalam kehidupan seharian manusia, 
tetapi kita tidak  begitu peduli,” kata Kardi-
nal Suharyo.

“Kita telah mendengar dan membincang-
kan banyak perkara tentang perkara-perkara 
ini, tetapi persoalannya ialah sama ada kita 
benar-benar menyedari betapa perlunya pen-
jagaan yang besar untuk memastikan bumi 
ini terus kekal bagi kita manusia, untuk 
saudara-saudara kita yang lemah, miskin dan 
menderita, dan untuk generasi akan datang?”

“Bagaimana kita dapat menjaga saudara-
saudari kita yang kurang bernasib baik jika 
kita tidak mengambil berat tentang alam 
sekitar?” soalnya. 

Kardinal Suharyo berkata kita perlu 
mengambil iktibar daripada ajaran Yesus 
dalam Alkitab — kasihi jiran anda sep-
erti diri sendiri — lebih-lebih lagi terhadap 
mereka yang rapuh akibat kemusnahan alam 
sekitar.

“Kita harus ingat bahawa ramai orang 
yang kelaparan kerana kemusnahan tan-

ah ladang. Ramai yang dahaga kerana                          
kekurangan air bersih. Ramai orang jatuh 
sakit akibat udara yang tercemar.”

Uskup Park, seorang abbot Benedictine, 
berkata manusia mesti memikirkan tempat 
mereka dalam alam semula jadi terlebih da-
hulu untuk menyedari pentingnya “pemuli-
han dan pemeliharaan” susunan alam semula 
jadi.

Ramai orang tahu pandemik itu berkaitan 
dengan krisis iklim, dan perkara yang sama 
akan berlaku lagi pada masa hadapan jika 
kita terus bersikap acuh tak acuh,” kata 
Uskup Park yang bimbang tragedi pandemik 
akan berulang kembali.

Bumi dan umat manusia boleh diselamat-
kan hanya jika kita bertindak balas kepada 
“seruan bumi dan seruan orang miskin,” te-
gas prelatus itu. 

“Sebagai murid Yesus, kita dipanggil 
untuk menjadi manusia yang baik dengan 
menghargai kehidupan dan pekerjaan harian 
kita, dan kita mesti mempunyai pertobatan 
ekologi untuk bergerak ke hadapan demi 
melindungi bumi.” — Ucanews.com

WINA, Austria: St Theresia Lisieux (1873-
1897) atau biasa dikenali sebagai St There-
sia dari Kanak-kanak Yesus dapat memiliki 
pesona spiritual yang sangat kuat.

Bahkan setelah 125 tahun kematiannya, 
ramai orang yang mengikuti spiritualitinya 
serta memohon doa melalui perantaraanya.

Hal ini dapat dilihat salah satunya 
melalui peristiwa Perayaan Ekaristi dan 
Adorasi Sakramen MahaKudus dengan                           
menghadirkan relik St Theresia Lisieux 
di Gereja Karmel, Döbling, Wina, Austria 
pada 2 Jun 2022.

Perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Fr  
Paul Weingartner, OCD dan didampingi 
beberapa paderi, dihadiri oleh begitu ramai 
umat, lebih 1000 orang.

Perayaan Ekaristi dan Adorasi berlang-
sung selama tiga jam dengan diiringi lagu-
lagu meditatif karya St. Theresia Lisieux.

Semasa adorasi berlangsung, umat silih 
berganti maju ke bahagian altar untuk ber-
doa di depan relik dan menyentuhnya. 

Relik tersebut tiba di Austria pada 1 Jun di 
Gereja Grieskirchen, wilayah Austria Atas. 
Lalu pada 2 Jun, tiba di Direktorat Nasional 
Perhimpunan Misi Kepausan (Missio) di 
Wina dan selanjutnya ke Gereja Karmel di 
Döbling Wina Austria,

Relik tersebut merupakan sumbangan 
dari umat Katolik Brazil pada peringatan 
100 tahun kematian St Theresia Lisieux. 

Pada 8 Jun, relik wanita kudus itu dibawa 
ke Swiss. Kehadiran relik St Theresia Li-
sieux di Austria ini merupakan rangkaian  
perjalanan misi membawa relik tersebut 
berkeliling dunia sejak tahun 1994 yang 
dilakukan oleh Theresiawerk (sebuah or-

ganisasi yang menghidupi spiritualiti St. 
Theresia Lisieux) yang berpusat di Augs-
burg Jerman.

Kisah hidup St Theresia Lisieux
St Theresia Lisieux dilahirkan di Perancis 
pada 2 Januari 1873 dengan nama Theresia 
Martin, anak kepada pasangan St Louis 
Martin dan St Zelie Martin.

Beliau merupakan anak bongsu dari lima 
bersaudara. Ketika masih kecil, ibunya 
meninggal dunia lalu diasuh oleh kakak 
perempuannya, Pauline.

Pauline memutuskan masuk biara Karmel 
dan terpaksa meninggalkan Theresia. Tidak 
lama kemudian, Theresia jatuh sakit dan 
tidak ada seorang doktor  pun yang dapat 
menemui apa penyakitnya.

Suatu ketika keajaiban terjadi dalam 
hidupnya. Dalam sakitnya, Theresia melihat 
patung Bonda Maria tersenyum kepadanya 
dan seketika itu juga penyakitnya hilang. 
Sejak itu Theresia berkeinginan masuk bi-
ara mengikuti kakaknya.

Namun keinginannya tersebut terhalang 

kerana usianya masih terlalu muda, 15 ta-
hun. Theresia akhirnya mengajukan permo-
honan langsung kepada Sri Paus Leo XIII 
dan dikabulkan untuk masuk biara Karmel 
di Lisieux. Hanya sembilan tahun beliau 
hidup di biara,  penyakit TB telah meragut 
nyawa Theresia. 

Gereja Katolik memberinya gelaran Dok-
tor Gereja dan mengangkatnya sebagai 
pelindung misi. 

Anehnya, St Theresia Lisieux bukanlah 
orang yang pernah melakukan misi ke luar 
negara. Misinya adalah misi Cinta. Baginya 
hidup harus diisi dengan cinta dan mencin-
tai Tuhan berarti mencintai sesama.

Sebelum meninggal dunia, beliau        
mengatakan, “Dari syurga aku akan berbuat 
kebaikan bagi dunia.“

Kesederhanaan, ketaatan dan ketulusan-
nya berbuat baik bagi sesama dengan penuh 
cinta telah membuktikan bahawa bermisi 
bukanlah melulu soal pergi ke tempat yang 
jauh, tetapi dapat dilakukan melalui perka-
ra-perkara sederhana di dunia. — Sr Bene 
Xavier dari Vienna Austria

Dari syurga aku akan berbuat kebaikan bagi dunia

Tanpa pertobatan ekologi, 
manusia tidak dapat diselamatkan



PERMOHONAN DOA SRI PAUS (JUN) 
Untuk keluarga: Kita berdoa untuk keluarga Kristian di 
seluruh dunia. 

Semoga mereka menambahkan dan mengalami cinta 
tanpa syarat dan semakin kudus dalam kehidupan sehari-
hari mereka.

12 Jun, 2022

PAPAR: Pertemuan tim Komisi 
Pelayanan Migran dan Perantau 
(ACMI) dengan beberapa wakil 
kelompok migran telah diadakan di 
Pusat Belia St Joseph Papar pada 29 
May. 

Turut serta dalam pertemuan itu 
ialah beberapa orang ahli Komiti 
Migran Paroki St Joseph Papar dan 
juga pengerusi Majlis Pastoral Paro-
ki St Joseph, Sdra Johnny Sitamin. 

Pertemuan dengan Wakil Kelom-
pok Migran tersebut diadakan bertu-
juan memperbaharui penyampaian 
bantuan pasca pandemik kepada ke-
luarga migran yang tinggal di sekitar 
daerah Papar. 

Bantuan Keluarga yang sepa-
tutnya disampaikan semasa Perin-
tah Kawalan Pergerakan terpaksa 
ditangguhkan atas beberapa perkara 
yang menghalang. 

Seramai 240 individu akan            
menerima bantuan yang disum-
bangkan oleh sebuah badan NGO di 
Singapura. 

Pada awalnya, bantuan terse-
but adalah dalam bentuk barangan          
keperluan rumah dan setelah diper-
halusi, para wakil dan komiti migran 
paroki sepakat agar bantuan tersebut 
disalurkan dalam bentuk wang saku. 

Daripada maklumat yang              
diperolehi, ramai individu migran 
di sekitar daerah Papar yang telah 
kehilangan pekerjaan semasa PKP 
dan masih gagal mencari pekerjaan 
walaupun dalam fasa endemik. 

Pertemuan seterusnya akan di-
adakan lagi bagi penyampaian ban-
tuan kepada wakil-wakil kelompok 
dan seterusnya akan menyaksikan        
penyampaian bantuan tersebut kepa-
da golongan migran di sekitar Papar. 

Pertemuan ACMI dan migran cari 
solusi bantu yang memerlukan

KRUBONG, Melaka: Muzik dan 
nyanyian dalam Liturgi memiliki 
kedudukan integral serta mengabdi 
pada kepentingan ibadat (Sacro-
sanctum Concilium art. 112)

Menyedari pentingnya muzik 
dan nyanyian dalam perayaan Eka-
risti, formasi untuk ahli koir dan 
muzik telah diadakan di Paroki 
Our Lady of Guadalupe pada 21 
Mei.  

Formasi ini juga diadakan dalam 
Bahasa Inggeris, Tamil dan Man-
darin pada masa yang sama.

Dihadiri 53 orang peserta daripa-
da Paroki Our Lady of Guadalupe, 
Krubong, Corpus Christi Chapel 
Terendak Camp (CCCTC), Sungai 
Udang dan St. Andrew, Muar.  

Ia dianjurkan oleh Pelayanan 
Liturgi Keuskupan manakala 
sesi-sesi disampaikan oleh Sr                                                                 
Magdalene Kopong FSIC,              
Styvester Bresli dan Gregory Ayun.  

Kandungan formasi ini ter-
masuk prinsip-prinsip liturgi, 
muzik dalam liturgi dan panduan                        
pelayanan muzik dalam liturgi ser-
ta cara pemilihan lagu untuk Misa.  

Para peserta dibahagi kepada 
beberapa kumpulan untuk bengkel 

memilih lagu-lagu Misa Kudus.  
Setiap kumpulan diberi pe-

luang untuk memilih lagu-lagu 
Misa berdasarkan teks Injil pelba-
gai musim dalam kalender liturgi 
gereja dan membentangkan hasil                                              
perbincangan berkumpulan mere-
ka.  

Sesi formasi kemudian diterus-
kan dengan sesi soal-jawab ber-
sama Fr Adrian Francis, selaku 
penasihat Liturgi bagi Keuskupan 
Melaka-Johor,  tentang peranan 
koir dan muzik dalam Misa Kudus.  

Ramai peserta yang mengharap-
kan agar formasi seperti ini dapat 
diadakan secara berkala pada masa 
akan datang. 

Formasi diakhiri dengan doa 
penutup dan jamuan ringan di-
mana para peserta daripada paroki-
paroki tersebut dapat berinteraksi 
dan berkongsi pengalaman dan 
cabaran-cabaran mereka dalam 
mengendalikan koir dan muzik 
dalam pelayanan liturgi paroki 
masing-masing. — Tim Liturgi 
BMA Vikariat Melaka 

KUALA LUMPUR: Gereja Katolik telah 
menjadi pelopor kepada dialog antara aga-
ma. 

Bagi menggalakkan semangat saling hor-
mat menghormati  dan kerjasama antara 
agama yang berbeza, Vatikan menubuh-
kan Dewan Kepausan untuk Dialog Antara 
Agama pada tahun 1964. Di Malaysia, ban-
yak paroki menubuhkan Pelayanan Paroki 
Hal Ehwal Ekumenikal dan Antara Agama 
(PMEIA).

Pada 5 Jun, tujuh orang ahli PMEIA, lima 
dari Gereja Sacred Heart of Jesus, Jalan 
Peel, dan dua dari Gereja St Ignatius, Kela-
na Jaya, menghadiri Majlis Hari Raya Ke-
luarga Malaysia, anjuran Yayasan Outreach 
Hidayah Centre. 

Majlis makan malam yang diadakan di 
Tropicana Golf & Country Club, Petaling 
Jaya itu dihoskan oleh pengarah Yayasan 
Hidayah Centre, Tuan Haji Noli Husain, 
dan Pegawai Eksekutif, Tuan Haji Muham-

mad Fakharuddin bersama 18 ahli Islam 
lain.

Beberapa pemimpin/ahli agama lain iaitu 
Malaysia Hindu Sangam, Kuil Maha Viha-
ra Buddhist, Kuil Gurdwara, The Buddhist 
Missionary Society Malaysia, Sikh Nau-
jana Sabha Malaysia, Christians for Peace 
and Harmony in Malaysia, Yayasan Soka 
Gakkai Malaysia, Komuniti Bahai Malay-
sia, Persatuan Dhammaduta Malaysia turut 
hadir.

100 orang yang hadir, masing-masing 
bergaul, berdialog, dan meningkatkan 
pemahaman mereka tentang pelbagai aga-
ma di negara ini. 

Ketua PMEIA Gereja Sacred Heart of 
Jesus, Dr Florence John, berkata: “Kami 
menikmati hidangan sambil berkomuni-
kasi, berdialog dan mewujudkan persefa-
haman demi kebaikan bersama sekali gus 
menggalakkan keharmonian dan keamanan 
di kalangan rakyat Malaysia.” 

Gereja Katolik pelopor dialog antara agama

MEMBAKUT: “Mendengar dengan telinga 
hati bermaksud peka dengan perkara yang 
berlaku di persekitaran.” 

“Jika hanya mendengar dengan telinga 
tetapi tidak masuk ke dalam hati, seumpa-
ma mendengar tetapi tidak melakukan apa-
apa tindakan,” kata Sdri Erni Yohanes, 37, 
pemenang terbaik kuiz sempena Minggu 
Komunikasi Sedunia anjuran KOMSOS 
paroki St. Patrick Membakut. 

“Kita mendengar supaya kita boleh 
menghibur orang lain, melakukan apa yang 
perlu dilakukan, serta mengambil ikhtibar,” 
katanya lagi.   

Adik Amanda Tan Yi Ting, 11, pemenang 
utama Kategori Kanak-Kanak pula menya-
takan bahawa, “mendengar dengan telinga 
hati bermaksud mendengar dengan hati nu-
rani.”

Penyampaian hadiah bagi enam orang 
pemenang utama kategori dewasa dan 10 
orang pemenang utama kategori kanak-
kanak telah diadakan semasa Misa Kudus 

sempena Hari Minggu Komunikasi Sedu-
nia, 29 Mei 2022 yang lalu di Gereja St Pat-
rick Membakut. Sebelum itu,  video singkat 
mengenai tema Minggu Komunikasi Sedu-
nia telah dipertontonkan kepada umat.

Pada tahun ini, tema Hari Komunikasi Se-
dunia yang ke-56 telah diberikan oleh Paus 
Franciskus adalah “Mendengar dengan tel-

inga hati”. 
Berdasarkan tema dan pesan Paus Fran-

ciskus sempena minggu ini, KOMSOS 
paroki St. Patrick Membakut telah mengam-
bil usaha mengedarkan soalan-soalan kuiz 
yang terbahagi kepada kategori dewasa dan 
kanak-kanak ke seluruh paroki St. Patrick 
Membakut, seminggu sebelum Minggu Ko-

munikasi Sedunia dirayakan.
Pengerusi KOMSOS paroki St. Patrick 

Membakut, Peter Paulus berkata, objektif 
utama pelaksanaan aktiviti kuiz ini adalah 
agar umat dapat membaca pesan Sri Paus 
Fransiskus dengan teliti, memahami dan 
menghayati pesan tersebut bukan sahaja di 
kalangan umat dewasa tetapi juga kanak-
kanak. 

Katanya lagi, walaupun aktiviti ini dilak-
sanakan dengan sederhana, namun ia mam-
pu melibatkan ramai umat. 

Beliau bersyukur atas sokongan paderi 
paroki, MPP dan umat perseorangan yang 
telah memberi sumbangan hadiah bagi ak-
tiviti tersebut. 

Peter juga berharap agar umat akan meng-
hidupi sikap mendengar dengan telinga hati 
kerana sikap mendengar ini adalah juga asas 
kepada tema Keuskupan Keningau iaitu 
berjalan bersama di dalam kesatuan, kes-
etiaan dan kekudusan Yesus Kristus. — Pat/
KOMSOS SPM

Umat Membakut beri definisi “mendengar dengan telinga hati”

Formasi untuk ahli koir dan muzik 
di OLOG, Krubong 

Pemenang kuiz kategori dewasa, Erni Yohanes bersama Fr Benedict dan Pengerusi KOMSOS, Peter Paulus.


