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Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang 
sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti 
maut datang kerana satu orang manusia,  demikian juga kebang-
kitan orang mati datang kerana satu orang manusia. Kerana sama 
seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demiki-
an pula semua orang akan dihidupkan kembali  dalam persekutuan 
dengan Kristus.                                                              1 Korintus 15: 20-22 

  

EDARAN DALAMAN SAHAJA

GENEVA: Amadou Diallo, 
seorang pengurus program 
Perkhidmatan Bantuan Ka-

tolik di Senegal, melalui pengala-
mannya bekerja dengan petani dan 
penggembala lembu di negara itu 
mengatakan selama beberapa gen-
erasi, kitaran kemarau yang diala-
mi oleh negara itu berlaku sekitar 
10 tahun sekali. 

Namun baru-baru ini, beliau mendapati ke-
marau kerap terjadi, mungkin setiap tiga atau 
empat tahun, dan jangka masa yang tidak da-
pat diramalkan.

Kemarau yang kerap menyebabkan hasil 
tuaian merosot, golongan petani tidak dapat 
menyediakan makanan yang mencukupi un-
tuk keluarga mereka. Malah, ramai ibu bapa 
terpaksa menghentikan persekolahan anak-
anak untuk bekerja membantu keluarga. 

Ini adalah tanda perubahan iklim. 
Masyarakat Senegal yang 80% daripadanya 
bergantung pada pertanian sebagai sumber 
pendapatan menerima kesan amat buruk aki-
bat perubahan iklim, kata laporan terbaharu 
PBB mengenai Perubahan Iklim (IPCC) yang 
diterbitkan pada 9 Ogos. 

Bencana banjir, kemarau jangka panjang, 
kebakaran hutan dan panas dan sejuk yang 
melampau semuanya berpunca dari perubahan 
iklim, kata laporan itu.

Dokumen setebal 3,900 halaman itu ber-
fungsi sebagai “pemeriksaan realiti” bagaima-
na planet ini dibentuk semula akibat  kenaikan 
suhu global. Ia ditulis oleh 234 saintis iklim 
dan membuat kesimpulan berdasarkan lebih 
14,000 kajian sejak laporan penilaian terakhir 
pada tahun 2013.

Dinyatakan bahawa suhu telah meningkat 
sebanyak 1.1 darjah Celsius (2 darjah Faren-
heit) sejak abad ke-19, mencapai tahap tert-
inggi dalam lebih dari 100,000 tahun. Laporan 
itu menyimpulkan bahawa aktiviti manusia, 
melalui pembakaran bahan bakar fosil, seperti 
kayu, minyak, arang batu dan gas asli, meny-
umbang hampir semua kenaikan suhu. Mem-

bakar bahan bakar tersebut melepaskan gas 
rumah hijau yang memerangkap haba, seperti 
karbon dioksida dan metana.

Pemimpin Katolik yang aktif dalam aktiviti 
perlindungan alam sekitar mengatakan gereja 
dapat memainkan peranan utama dalam me-
nangani perubahan iklim berdasarkan laporan 
itu. 

Dan Misleh, pengarah eksekutif Perjan-
jian Iklim Katolik, mengatakan bahawa sudah 
waktunya bagi manusia untuk mengurangkan 
penggunaan bahan bakar fosil dalam usaha 
memperlambat perubahan iklim.

Beliau memetik kisah Injil Matius di mana 
Yesus bertanya kepada murid-muridnya, 
“Adakah seorang dari padamu yang memberi 
batu kepada anaknya, jika ia meminta roti?”

“Orang muda meminta kita untuk memberi 
mereka makanan tetapi kita terus memberikan 
mereka batu. Kita tidak melakukan apa yang 
seharusnya kita lakukan iaitu mewariskan 

pemberian ciptaan Tuhan kepada mereka,” 
kata Misleh.

Platform Tindakan Laudato Si’, yang 
diperkenalkan pada bulan Mei oleh Sri Paus 
Fransiskus adalah langkah berkesan  untuk 
menjalankan gerakan akar umbi global bagi 
mencipta dunia yang lebih inklusif, bersifat 
persaudaraan, damai dan lestari berdasarkan 
ensiklik Sri Paus 2015. 

Sister Marianist, Leanne Jablonski, penga-
rah Pusat Pendidikan Alam Sekitar Marianist 
di Dayton, Ohio, mengatakan orang ramai, 
terutama orang muda boleh mengambil lang-
kah seperti sekumpulan lulusan University of 
Dayton yang mengasaskan Mission of Mary, 
sebuah program pertanian  untuk membantu 
masyarakat miskin di bandar. Para graduan itu 
tinggal di kawasan tersebut, mengusahakan 
banyak kolam renang yang terbiar dan mem-
bantu masyarakat berkebun. 

Laporan dari IPCC menunjukkan perlunya 

umat Katolik untuk “memahami realiti” suhu 
pemanasan yang memberi kesan kepada se-
mua kehidupan di bumi, kata Michael Schuck, 
pengarah bersama Projek Ekologi Antara-
bangsa Yesuit di Loyola University Chicago. 

“Kita harus memberi perhatian kepada 
penekanan Sri Paus Fransiskus terhadap 
ekologi bukan hanya integrasi ekologi dan so-
sial, tetapi integrasi diri dalam dan luar. Jiwa 
kita sendiri memerlukan transformasi,” jelas 
Michael. 

Beliau menggalakkan orang-orang yang 
bersemangat melindungi ciptaan Tuhan untuk 
berdialog dan memulakan langkah-langkah 
kecil tetapi dapat mencetus tindakan yang sig-
nifikan. “Kita golongan yang lebih tua  harus 
terus mendengarkan dan berempati dengan 
generasi berikutnya.”

Dan sudah tiba masanya untuk membiarkan 
generasi muda memimpin, tambah Michael. 
— CNS 

Pemanasan global 
kini tahap kritikal 

Langkah kecil seorang kanak-kanak dalam mengurangkan ancaman perubahan iklim. Gambar CNS /Tom Nicholson, Reuters)

Wahai Maria,
Engkau selalu menyinari jalan kami

Sebagai tanda  penyelamatan 
dan harapan.

Kami mempercayakan 
diri kami kepada Sang Ratu Kesihatan 
untuk yang Sakit,  Yang di kaki salib

 mengambil bahagian 

dalam penderitaan  Yesus, Setia dan 
Teguh di dalam iman. 

Engkau pelindung
 orang-orang Romawi, 
Tahu apa yang kami 

perlukan dan kami percaya engkau 
akan menolong, 

agar seperti di Kana, Galilea, 

kami dapat kembali
 untuk bersukacita  dan berpesta 

selepas tempoh percubaan ini. 

Bantulah kami, Bonda Kasih Ilahi,
Untuk menyelaraskan

 diri dengan kehendak Bapa  
Dan untuk menyahut  

kehendak Bapa Dan untuk melakukan 

apa yang disabdakan  oleh Yesus,
Dia yang telah mengorbankan diri-Nya 

demi penderitaan kami 
dan mengangkat dukacita kami
memimpin kami melalui Salib,

kepada sukacita 
dan kebangkitan.

Amen.

Doa kepada Perawan Maria, Sang Ratu Kesihatan 

Laporan terkini Panel Antara Kerajaan tentang Perubahan Iklim



Paradoks dan pergelutan 
iman dalam kehidupan

Baru-baru ini, saya membaca 
kembali surat-surat tulisan 
Dorothy Day. Saya terjumpa 

akan petikan ini, “sudah pasti kita 
memerlukan Savonarola dan juga 
St. Francis.” Dorothy bercakap ten-
tang apa yang diperlukan oleh kero-
hanian agar ia sihat dan seimbang. 
Ini menjentik sesuatu dalam hati 
saya, sesuatu yang tidak pernah 
dapat saya selesaikan. Saya selalu 
merasa selesa, mungkin terlalu 
yakin dalam hal ketakwaan dan iko-
noklas. Saya tertarik dengan kehan-
gatan Hati Kudus Yesus tetapi pada 
masa yang sama, saya juga tertarik 
dengan Nietzsche, dan saya juga 
dapat melihat Merton, yang mem-
punyai iman yang unik, tetapi pada 
masa yang sama, beliau seakan-
akan mempunyai satu kepercayaan 
yang lain. 

Salah seorang penulis rohani keg-
emaran saya adalah seorang pertapa 
dan biarawan Itali, Carlo Carretto. 
Apabila anda membaca buku 
tulisan Carretto, anda tidak akan 
pasti apa yang akan anda temui, 
mungkin  ketakwaan beliau atau 
sebaliknya. Pada satu halaman, dia 
mungkin menawarkan mainan bua-
tan tangan kepada Perawan Maria 
yang diberkati untuk diberikan 
kepada bayi Yesus tetapi pada satu 
atau dua halaman berikutnya, dia 
menyatakan kritikan hebat terhadap 
klerus atau menyeru Bapa Suci agar 
menutup seminari yang ada pada 
masa ini kerana dia percaya, 
seorang paderi harus dilatih dengan 
tinggal bersama keluarga sehari-
hari. Malah ramai di antara kita 

sudah biasa dengan apa yang dise-
butnya sebagai "Ode to the Church" 
di mana kewarakan dan kritikan ter-
hadap perkara-perkara ilahi begitu 
terserlah.

Betapa kerasnya aku selalu 
mengkritik engkau, gerejaku tetapi 
aku amat mengasihimu! 

Betapa dalamnya penderitaan 
yang diakibatkan mu dalam hidup 
ku tetapi aku amat terhutang pad-
amu.

Aku ingin melihat engkau hancur 
tetapi aku memerlukan kehadiran 
mu.

Engkau telah memberikan ku 
banyak skandal tetapi hanya eng-
kau yang  telah menyedarkan aku 
tentang kekudusan. 

Tidak pernah di dunia ini aku 
melihat sesuatu yang lebih kabur, 
lebih berkompromi, lebih palsu, 
dan belum pernah ada di dunia ini 
aku menyentuh sesuatu yang lebih 
suci, sangat murah hati, dan lebih 
indah.

Berkali-kali aku merasa seperti 
menghempas dan menutup pintu 
jiwaku di wajahmu - namun betapa 
aku tidak putus-putus berdoa agar 
aku mati dalam pelukanmu!

Tidak ramai penulis spiritual 
mempunyai kefahaman seperti ini. 
Seperti yang pernah dikatakan oleh 
Ernst Kasemann, masalah di gereja 
dan di dunia adalah bahawa orang 
alim bukan liberal dan orang liberal 
bukan orang yang saleh. Carretto 
mempunyai dua sikap ini. Dia dapat 
mengasihi gereja, dengan tegas, 
saleh, taat seperti iman kanak-kanak 
tetapi meskipun warak, dia tetap 

mengkritik dan bersuara lantang 
terhadap kesalahan-kesalahan 
Gereja. Ini adalah sifat unik yang 
dimiliki oleh beberapa orang kudus. 

Dorothy Day, tidak seperti 
Carretto, adalah seorang wanita 
yang sangat warak, pembela keku-
dusan di mana saya dia berada, dan 
seorang wanita yang percaya baha-
wa menghormati adalah kebajikan 
moral yang sangat penting. Namun, 
seperti Carretto, dia tidak takut 
mengkritik agamanya jika ia disalah 
guna dan apabila berlaku ketidak 
adilan, apabila berlaku perkauman, 
keganasan, dan perang. Tidak hai-
ranlah orang kudus kegemarannya 
adalah Therese of Lisieux, seorang 
biarawati saleh yang diam di 
sebuah biara yang tidak dikenali di 
Perancis, yang juga seorang penulis 
risalah mistik tentang betapa Yesus 
mengasihi kita.

Lebih-lebih lagi, Sata Theresa itu 
sendiri adalah contoh indah dalam 
hal ketakwaan, devosinya kepada 
Tuhan adalah sungguh murni tetapi 

melalui tulisannya, ramai yang 
meragui imannya berdasarkan pen-
galaman pergelutan iman dan kelu-
han-keluhan yang ditulis pada 
bukunya. Therese dari Lisieux 
adalah orang yang sama, yang men-
ulis seperti seorang gadis muda 
polos, yang dilihat seperti tidak 
akan dapat memberi pengaruh 
hebat terhadap orang lain, tetapi 
sebenarnya Bunga Kecil itu mampu 
memberi pengaruh radikal dan 
menjadi seorang bijak dan lantang, 
memberikan nasihat rohani yang 
keras: “Berhati-hatilah agar jangan 
mencari cinta untuk diri anda kera-
na anda akan berakhir dengan hati 
yang hancur. Saya merasa lebih 
senang berbicara dengan Tuhan 
daripada berbicara tentang Dia, ker-
ana perasaan cinta lebih banyak ter-
curah apabila bercakap secara 
rohani dengan-Nya. Tidak ada 
keajaiban, tidak ada pengangkatan, 
tidak ada kegembiraan - hanya 
pelayanan.” Therese umpama alat 
muzik yang sangat istimewa yang 
boleh memainkan pelbagai ritma. 

Mendiang cendekiawan alkitabi-
ah Ireland, Jerome Murphy-
O'Connor, mengatakan (sebahagi-
annya dalam nada sinis) men-
gatakan bahawa konsistensi adalah 
hasil pemikiran yang sempit.  Apa 
yang sebenarnya ditekankan oleh 
Jerome ialah pemikiran bijak bukan 
sesuatu yang ringkas, ia bukan ses-
uatu yang konsisten. Pemikiran 
hebat tahu pentingnya nuansa, 
bahawa ia tidak berfungsi dalam hal 
hitam dan putih sahaja sebaliknya ia 
dapat bertahan dalam tekanan dan 

tidak akan meletus sebelum waktu-
nya, bahawa ia dapat mengejutkan 
anda dalam kemampuannya untuk 
menghormati kekudusan dan pada 
masa yang sama, mengkritik kero-
hanian. 

Yesus amat sempurna dalam 
deskripsi ini. Dia mengecam orang-
orang sezamannya dan terus men-
cerca kita. Sikap ini kelihatan seper-
ti tidak konsisten, tetapi sebenarnya, 
Dia memiliki kemampuan akal dan 
hati yang hebat, yang berpegang 
kepada kebenaran dalam paradoks 
meskipun ditekan atau dikritik oleh 
banyak pihak. 

Memang menghairankan begitu 
banyak denominasi Kristian hari 
ini. Kita, para pengikutnya, tidak 
dapat memahami seluruh kebenaran 
bersama-sama seperti yang dilaku-
kan-Nya dan oleh itu kita menjalani 
hanya sebahagian daripada keselu-
ruhan Injil.  

Hal yang sama dapat dikatakan 
untuk tokoh-tokoh hebat lain dalam 
sejarah, seperti St. Augustine, yang 
ada kalanya disebut sebagai akar 
bagi ortodoks dan pada masa yang 
sama, turut digelar bidaah dalam 
teologi.

Sesungguhnya terdapat percang-
gahan dan ketidakkonsistenan yang 
nyata; tetapi ada juga paradoks 
yang dapat dilihat di kalangan mer-
eka yang bijaksana, khususnya di 
kalangan mereka yang pakar dan 
sangat tahu bila untuk menghormati 
yang ilahi dan bila masa tepat untuk 
mengkritiknya. — Hakcipta 
Terpelihara @ Fr Ron Rolheiser 
1999-2021 

Pada hari ini kita merayakan 
Hari Raya Santa Perawan 
Maria diangkat ke syurga. 

Maria adalah seorang wanita dan 
sebagai satu-satunya, yang telah 
dikandung tanpa noda. Sebab dia 
dipilih oleh Tuhan untuk ditugas-
kan menjadi bonda Yesus Kris-
tus sebagai Almasih untuk me-
nyelamatkan umat manusia. 

Umat manusia yang berdosa 
diselamatkan oleh Kristus, dan 
sesudah diselamatkan oleh Yesus,  
manusia yang didampingi-Nya 
juga masuk ke syurga. Maria ada-
lah orang pertama yang seperti 
Yesus, telah diangkat ke syurga.

Ajaran dogmatis Gereja ten-
tang Santa Perawan Maria diang-
kat ke syurga telah diumumkan 
oleh Sri Paus Pius XII, yang pada 
tahun 1950.  

Ajaran rasmi ini bukan suatu 
ajaran baru, sebab sudah berabad-
abad diperingati dan diteruskan 
dalam tradisi Gereja. Sri Paus 
Pius XII berkata: “Adalah suatu 
kebenaran iman yang diwahyu-
kan oleh Tuhan, bahawa  Maria 
sebagai Bonda Tuhan, yang se-
lalu perawan, sesudah menempuh 
hidupnya di dunia telah diangkat 
ke kemuliaan syurgawi”. 

Dan Konsili Vatikan II dalam 

dokumennya tentang Gereja me-
neguhkan lagi ajaran dogmatis 
tentang Maria tersebut : “Perawan 
tak bernoda [iaitu Maria], yang 
tidak pernah terkena oleh segala 
cemar dosa asal, sesudah menye-
lesaikan perjalanan hidupnya di 
dunia, telah diangkat memasuki 
kemuliaan di syurga berserta tu-
buh dan jiwanya”. 

Dia ditinggikan oleh Tuhan se-
bagai Ratu alam semesta, supaya 
secara lebih penuh menyerupai 
Puteranya, Tuan di atas segala 
tuan (lih. Why 19:16), yang tel-
ah mengalahkan dosa dan maut" 
(LG 59).

 Ajaran dogmatis tentang Maria 
yang diangkat ke syurga itu dit-
erangkan dan diperdalam dalam 
iman umat melalui ungkapan-
ungkapan atau lagu-lagu liturgi. 
Maria yang naik ke syurga men-
jadi teladan hidup bagi kita se-
bagai umat Kristian. Dia adalah 
Perawan yang juga sekali gus 
"Mater”. Ada banyak lagi gelar-
an untuknya, misalnya, “Mater 
Gaudiosa", Bonda bergembira 
dan juga “Mater dolorosa” (Bon-
da berdukacita).

Kita diajak untuk melihat Ma-
ria, yang begitu erat hubungannya 
dengan Kristus, sebagai teladan 

seorang beriman, yang menjalani 
hidup gembira, sedih dan berduka 
namun tenang dan mulia di dalam 
hidupnya. 

Di basilikia Sto Petrus di 
Roma, ada sebuah patung digelar 
Pieta Bonda Maria, yang sangat 
terkenal. Patung Maria itu me-
mangku puteranya dalam kema-
tian-Nya. Ia mengingatkan kita 
bahawa Maria menjadi lambang 
tumpuan bagi kita, umat beri-
man yang juga akan mati seperti 
Yesus. Tetapi, dan inilah makna 
perayaan Maria diangkat ke syur-
ga!  Bahawa dengan meneladani 
Maria, kita pun dapat seperti dia 
untuk diangkat di syurga.

Dalam perjalanan iman di du-
nia, sudah tentu kita seringkali 
mengalami ombak besar atau 
badai hebat, namun kita tidak 
perlu khuatir kerana kita didamp-
ingi oleh Maria sebagai “Stella 
Maris”, Bintang Laut. Bintang itu 
akan selalu hadir, menunjukkan 
arah menuju pelabuhan terakhir 
hidup kita: iaitu syurga. Kita pun 
akan ikut naik ke syurga, asal kita 
sungguh mahu dan berani mengi-
kuti teladan iman dan harapan 
seperti Maria.

Dengan merayakan Hari Raya 
Maria diangkat ke syurga dalam 

kemuliaannya kita diingatkan 
kembali, bahawa dunia ini bukan-
lah tanah air kita yang definitif! 

Kita juga diingatkan supaya 
perhatian kita bukan hanya ditu-
jukan kepada kebahagiaan di 
dunia sekarang ini, tetapi juga 
kepada kebahagiaan kita kelak di 
syurga, seperti diperoleh dan di-
alami oleh Bonda Maria. 

Kehadiran atau hidup kita seka-
rang adalah sementara. Kita me-
mang harus berusaha sebanyak 
dan sebaik mungkin untuk dapat 
hidup dengan baik dan memba-
hagiakan. 

Namun jangan sampai kita, di 
satu pihak hanya mencari apa 
yang membahagiakan kita seka-
rang. Juga jangan kehilangan ke-
jernihan hati dan harapan, apabila 
mengalami beribu-ribu kesukaran 
hidup.

Apabila kesedihan, penderitaan 
dan kekecewaan tampak dalam 

cakerawala hidup kita, semoga 
cahaya Bonda Maria di syurga 
akan bersinar lebih cemerlang. 
Maria dalam kerendahan

Dalam perjalanan hidupnya di 
dunia ini, Maria selalu menyertai 
Yesus puteranya. Maria menyak-
sikan keagungan Yesus dalam 
sikap, perkataan, perbuatan,-
mukjizat yang dilakukan-Nya. 
Dalam masa yang sama, Maria 
sudah mengalami serta menden-
gar cabaran, godaan, ejekan atau 
kritik terhadap ajaran dan perbua-
tan Yesus. 

Bahkan Maria juga mengalami 
sendiri segenap penderitaan dan 
hukuman mati yang terlaksana di 
Golgota : kematian Yesus di salib. 
Namun berkat iman dan harapan-
nya yang benar dan teguh, Maria 
akhirnya dapat mengikuti jejak 
Yesus Kristus, iaitu diangkat ke 
syurga. — Msgr F.X Hadisumar-
ta O.Carm, imankatolik 

HARI RAYA SANTA MARIA 
DIANGKAT KE SYURGA (B)

Semoga ketaatan Maria menjadi kekuatan, inspirasi kita

WAHYU 11:19A; 12:1.3-6A, 10AB; 
1 KORINTUS 15:20-26; 
INJIL LUKAS 1:39-56;

BM 2 HERALD Ogos 15, 2021BAHASA MALAYSIA



BM 3BAHASA MALAYSIA

Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Email: 

editor1@herald.
com.my 

Tanya
Jawab Dei Verbum dari konsili Vatikan II menuliskan 

bahawa apa yang tertera dalam Kitab Suci, baik 
Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ditulis 
dengan ilham Roh Kudus, dan kerananya diakui 
Tuhan sendiri sebagai pengarangnya, betapapun 
ditulis oleh mereka yang dipilih-Nya, sesuai ke-
cakapan mereka. 

Kerananya apa yang ditulis di dalamnya harus 
dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus, di-
maksudkan demi keselamatan kita umat manu-
sia. Intensi pewartaan Khabar Gembira Injil ada-
lah rencana keselamatan Tuhan dalam diri Yesus 
Kristus. Tidak dapat disangkal bahawa misteri 
hidup Kristus dalam Kitab Suci, sebagaimana 
digambarkan oleh Petrus, diawali dengan peris-
tiwa pembaptisan (lih Kis. 10:37-38), suatu peri-
stiwa yang dalam kesaksian Injil sudah disebut 
sebagai misteri penyingkapan Keilahian Yesus 
(lih Mrk. 1:11; Mat. 3:17; Luk. 3:22).

Sinode Roma, tahun 382, yang sebelumnya 
telah didahului oleh Konsili Laodicea (360?), 
menetapkan kanon Kitab Suci, teks-teks yang di-
pandang sah sebagai sebahagian dari Kitab Suci. 
Yang diterima sebagai Injil adalah empat Injil 
yang kita terima hingga pada masa ini: Matius, 
Markus, Lukas dan Yohanes. 

Sri Paus Gelasius sekitar 492-496 menegas-
kan kewenangan Takhta Suci dalam menetapkan 
kitab-kitab apa saja yang layak dinyatakan seba-
gai bagian dari Kitab Suci. 

Penetapan tersebut dikukuhkan lagi dalam 
Konsili Florentina (1439) maupun Konsili Trente 
(1546). 

Secara dasar kriteria yang dipakai adalah kes-
esuaian dengan keseluruhan pesan iman, pen-
erimaan dari kalangan Gereja serta keterpautan 
dengan tradisi rasuli.

Dari semua dokumen penetapan dan penguku-
han tersebut sama sekali tidak tertera injil Barn-
abas. Malahan sejak mula tidak pernah disebut 
adanya injil Barnabas. 

Dari senarai kitab-kitab apokrip, kitab yang 
tidak diterima secara kanonik sebagai bagian dari 
Kitab Suci, tidak pula terdapat kitab injil Barna-
bas. 

Memang dalam teks-teks awal Gereja pernah 
ada surat Barnabas, yang kemungkinan ditulis 
antara di abad II, akan tetapi isi kandungannya 
sangat berbeza dengan Injil Barnabas.  

Barnabas dalam kisah para rasul disebut yang 
menghantar dan memperkenalkan Paulus ke-
pada para rasul (lih Kis 9:27), membawa Paulus 
ke Antiokhia (lih Kis 11:22-26) dan kemudian 
diutus bersama Paulus, hingga akhirnya mereka 
berdua berselisih serta mengambil jalan sendiri. 
Setelah itu kiprah Barnabas tidak lagi diketahui 
jelas.

Apa yang disebut sebagai injil Barnabas tidak 
berasal dari masa itu, masa pembentukan Gereja. 
Isinya pun sangat berbeza dengan apa yang dike-

nal sebagai surat Barnabas. 
Malahan disebut bahawa naskah asli injil Barn-

abas berbahasa Sepanyol dan Italia, dan baru 
muncul di abad pertengahan, setelah abad XIV. 

Manuskrip Itali dan Sepanyol pun dikatakan 
cukup berbeza. Dikatakan bahawa kitab itu san-
gat tebal, seperti kumpulan cuplikan kisah-kisah 
Yesus yang sudah disesuaikan untuk kepentingan 
tertentu.

Memang di masa para bapa Gereja pernah ada 
upaya untuk membuat semacam harmonisasi ki-
sah Injil, yang dibuat oleh Tatian, Deatessaron, 
yang dibuat di abad II. 

Akan tetapi injil Barnabas ini lebih bersifat 
memilih bahan atau kisah, lengkap dengan pe-
nafsirannya, yang hendak dimaksudkan secara 
apologetis menyokong fahaman atau pembe-
naran ajaran tertentu.  

Injil ditulis dalam intensi iman, dan iman itu 
adalah iman akan Yesus Kristus, Putera Tuhan. 
Maka kalau ditanya mengapa injil Barnabas tidak 
dimasukkan ke dalam Kitab Suci, jawabannya 
adalah kitab itu tidak memenuhi kriteria dasar 
tersebut. 

Kriteria penetapan teks Kitab Suci dalam injil 
Barnabas juga tidak tepat serta tidak selaras den-
gan ajaran rasuli bukan inspirasi dari Roh Kudus 
serta tidak selaras  dalam keseluruhan ajaran 
iman. — Father T. Krispurwana Cahyadi, SJ 
,hidupkatolik.com 

Mengapa injil Barnabas tidak diakui sebagai Kitab Suci?

Pusat pembentukan aspiran 
dibuka di Keuskupan Keningau 

HERALD Ogos 15, 2021

KENINGAU: Akibat pandemik, beberapa 
orang aspiran yang sepatutnya melanjutkan 
pengajian di pusat pembentukan paderi di 
luar negara, terkandas kerana visa perjala-
nan ditangguhkan buat sementara. 

Dalam temubual dengan Radio Online 
KekitaanFM pada 7 Ogos, Father David 
Gasikol yang prihatin dengan situasi para 
aspiran yang ‘tersadai’, telah berbincang 
dengan Uskup Cornelius dan beberapa 
orang paderi bagaimana mengatasi masalah 
ini. 

Terlebih dahulu Fr David telah meng-
hubungi Sekolah Tinggi Sto Yohanes Salib 
(Stikas) Bandol, Kalimantan Barat menge-
nai isu tersebut. Stikas bersetuju menerima 
dan mendaftarkan calon seminarian secara 
online dan memberi bimbingan akademik 
dalam talian. 

Fr David juga melihat keperluan perlunya 
menempatkan para aspiran di sebuah pusat 
pembentukan agar panggilan Tuhan itu 
tidak terbiar dan pangggilan mereka terus 
dapat dibantu dan diteguhkan secara rohani, 
akademik dan kemanusiaan.

Akhirnya setelah beberapa siri perte-
muan, pada 21 Julai 2021, Bapa Uskup 
Cornelus menyarankan kepada Fr David 
Gasikol agar menubuhkan Pusat Pemben-
tukan Sto Joseph yang mempersiapkan per-
siapan para aspiran ini memasuki seminari.

Pada 9 Ogos 2021, satu lagi peristiwa 
iman bersejarah terlakar di Keuskupan 
Keningau apabila Pusat Pembentukan Sto 
Joseph ini dirasmikan dalam Perayaan Eka-
risti yang dipimpin oleh Uskup Cornelius 
Piong. 

Keuskupan Keningau sangat prihatin dan 
aktif dalam mempromosi panggilan men-
jadi paderi dan religius. 

“Keadaan keuskupan Keningau kita san-
gat memerlukan paderi. Mari terus berdoa 
agar panggilan Tuhan sentiasa didengar. 
Jangan sampai telinga kita ditulikan oleh 
bisikan-bisikan duniawi sehingga panggi-

lan Tuhan tidak dipedulikan,” kata Uskup 
Cornelius dalam homilinya. 

“Di mana pun anda berada, berdoalah 
supaya anak-anak kita, belia kita, sentiasa 
peka terhadap kebajikan gereja. Berdoalah 
agar ada di antara anak kita sendiri, dipang-
gil Tuhan untuk melayani sebagai paderi 
atau religius.”

Prelatus itu menambah, “Bersyukurlah 
walaupun pandemik tetapi bukan semua 
yang kita alami tidak baik. Pada masa pan-
demik ini juga ada keperluan bagi kita mem-
bantu para calon seminarian yang terkandas 
kerana tidak dapat merentas negara.”

Enam orang aspiran telah berdaftar seba-
gai pelajar pertama Pusat Pembentukan Sto 
Joseph dan mereka merupakan calon semi-
narian Stikas, Indonesia. 

Sesi pembentukan sebagai aspiran telah 
bermula pada 9 Ogos. Selama beberapa bu-
lan, pembentukan mereka terbahagi kepada 

dua bahagian iaitu internal dan external.
Secara internal, para aspiran diteguhkan 

melalui Katekismus Gereja Katolik, holistic 
health and wellness, spiritualitas, practical 
devotion and worship, languanges (Man-
darin, Kadazan Dusun, English khususnya 
MUET). 

Pusat Pembentukan St Joseph ini terle-
tak di Rumah Retret Keuskupan Keningau 
Tatal (RRKKT). Di RRKKT ini juga mem-
punyai dua komuniti religius iaitu Betania 
dan Kongregasi Poor Clare. Uskup Corne-
lus menyeru para aspiran agar belajar hidup 
berkomuniti daripada dua komuniti ini. 

Sempena Tahun Sto Joseph, pusat pem-
bentukan yang diberi nama yang sama di-
harapkan menjadikan Sto Joseph sebagai 
inspirasi, meneladani orang kudus itu dalam 
membesarkan Yesus.

Pada akhir Misa Kudus, Pengerusi Majlis 
Pastoral Paroki St Francis Xavier, Cik Nan-

cy Nelly Joneh mengalu-alukan kehadiran 
para aspiran pertama Pusat Pembentukan 
Sto Joseph. 

Beliau juga merakamkan penghargaan 
kepada Friends of St Joseph dan semua 
yang terlibat kerana tanpa lelah menyokong 
dari segi tenaga dan material. 

Uskup Cornelius dalam ucapannya juga 
mengatakan beliau senang melihat kerjasa-
ma dari semua pihak dalam usaha tersebut. 
"Membentuk dan melatih seminarian bukan 
sahaja tugas institusi namun sekarang, ia tu-
rut disokong oleh religius dan kaum awam. 

Prelatus itu menyeru agar para aspiran 
memupuk sikap ambil peduli yang semakin 
terhakis di kalangan masyarakat moden. 
Beliau memberi contoh di Beirut, selepas 
letupan setahun baja di sebuah gudang 
pelabuhan, ekonomi dan sosial di negara 
itu terus merosot akibat sikap tidak peduli 
pihak berkuasa.  

Para aspiran di Pusat Pembentukan Sto Joseph RRKKT. Dari kiri, Micheal Mok, Fabian Joseph, Freddy Razali, Father David 
Gasikol, Constantine Olot, Bonnyface Stephen dan Boniface Petros
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Sahabat kecil Yesus
Peringatan mesra untuk ibu bapa/penjaga:
l muat turun dan cetak ruangan ini sebagai aktiviti 
rohani anak-anak. Digalakkan untuk melakukan 
aktiviti ini bersama keluarga atau KKD/KED. 

Hello adik-adik,

Apa khabar? 
Pada hari Ming-
gu ini kita mer-
ayakan Hari 
Raya Santa 
P e r a w a n 
Maria Di-
angkat ke 
Syurga.

Ia merupa-
kan salah satu 
perayaan yang 
amat auntie 
gemari kera-
na Bonda Ma-
ria adalah manusia 
pertama yang diang-
kat ke syurga. Dan 
Bonda Maria adalah 
ikon iman yang paling 
cemerlang bagi auntie 
dan keluarga antie.

Adik-adik, auntie 
pasti adik-adik tahu 
bahawa Maria dikand-
ung dan dilahirkan oleh 
ibunya, Santa Anna 
tanpa noda. 

Semasa malaikat 
Gabriel mengunjun-
gi Maria dan meng-
khabarkan bahawa dia 
akan menjadi Bonda 
Tuhan, Maria dengan 
rendah hati menerima 

kehendak Tuhan. 
Malah Malai-

kat Agung Gabriel 
juga mengakui 
Maria sebagai 
“penuh rah-
mat,” “ter-

puji di 
a n t a r a 
w a n i t a , ” 
dan “ber-
satu dengan 
Tuhan.”

K e t i -
ka Maria 
mengunjun-

gi Elisabet, 
anak yang dikand-

ung oleh Elisabet turut 
melonjak kegirangan 
dalam rahim ibundanya 
atas kehadiran Tuhan 
yang masih berada 
dalam rahim Maria.

Adik-adik, jika kita 
hidup setia melakukan 
perintah Tuhan dan 
bersatu dengan Kris-
tus, seperti Bonda 
Maria, kita juga  pada 
saat akhir zaman nanti 
akan diangkat ke sy-
urga, jiwa dan badan, 
seperti dia.

Salam Sayang
Auntie Melly

Jiwaku ___________ 
Tuhan, dan hatiku 

__________ kerana Tuhan, 
__________ sebab Ia telah 

memperhatikan 
____________ hamba-

Nya.   Sesungguhnya, mulai dari 
sekarang segala _________ akan 

menyebut aku ___________, kerana 
Yang  ____________ telah melakukan 

______________-perbuatan besar  
kepadaku dan nama-Nya  adalah kudus. 

(Lukas 1: 48-49)

Kidung Maria 

memuliakan  
kerendahan    

Juruselamatku   

keturunan  
berbahagia 
bergembira   

Mahakuasa   
 perbuatan   

kudus

Cari Gambar yang tersembunyi di bawah. 

Mari melukis bunga mawar pada gambar 
di bawah sebanyak yang mungkin untuk 
Bonda Maria. 
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Pergilah, kamu diutus keluar 
wartakan Berita Baik di media sosial

PULAU PINANG: 'Solidariti' ada-
lah istilah biasa digunakan untuk 
melambangkan perpaduan dan 
keharmonian. Pada 31 Julai lalu, 
Penang Diocesan Youth Network 
telah menggunakan kata 'Soli-
dariti' dalam sebuah sesi Zoom 
untuk membincangkan pengala-
man solidariti di kalangan pelba-
gai penganut agama.

Empat penalis dari agama ber-
beza iaitu dari agama Sikh, Ka-
tolik, Buddha dan Taoist telah 
dijemput untuk mengongsikan 
pengalaman atau pemahaman 
mereka tentang solidariti.

Penceramah pertama, Sukh-
indarpal Singh, seorang Sikh 
mengaitkan solidariti dengan 
sikap memahami identiti sese-
orang dengan lebih baik. Dengan 
memahami, ia juga boleh menjadi 
sarana untuk berhubung dengan 
orang lain dalam masyarakat. 
Beliau mengongsikan tiga asas 
kepercayaannya, iaitu "hidup 
jujur, berdoa bagi mengungkap-
kan rasa syukur, dan mengambil 
berat terhadap orang lain". Beliau 
juga menceritakan tentang pen-
galamannya melawat tahanan 
ke penjara untuk memberikan 
pelitup muka serta kegembiraan 
para tahanan ketika menerima 
pelawat. 

Penceramah kedua, Juanita 
Chin, seorang Katolik. Beliau 
menyaksikan solidariti mela-

lui perbuatan baik ibu bapanya 
dalam masyarakat, dan melalui 
tindakan kebaikan dari orang lain 
terhadapnya setelah dia dewasa. 
Juanita juga melihat bagaimana 
ibunya sering membuat sandwic 
untuk orang miskin yang tinggal 
di sekitar kawasan mereka serta 
melihat bagaimana dialog walau-
pun dengan orang miskin dapat 
membantu mewujudkan kem-
bali rasa maruah dalam peribadi 
mereka.

Kemudian, ketika ibunya 
menghidap barah dan mereka 
mengalami kesukaran, beliau 
terkejut tindakan solidariti dari-
pada mereka yang berlainan 
iman, menghulurkan pertolon-
gan.

Juanita menekankan bahawa 
remaja harus menggunakan 
teknologi untuk kebaikan lalu 
dengan rendah diri menceritakan 
bakat anak perempuannya yang 
menganjurkan sendiri rangkaian 
amal dalam talian di universiti.

Pada akhir sesi, moderator bagi 
sesi tersebut, Fr George Harrison, 
mengajak para peserta untuk 
mula menolong orang lain, me-
mulakan dialog khususnya pada 
masa pandemik ini. Katanya, Tu-
han mengasihi semua orang wa-
lau apa pun kepercayaan mereka, 
maka jangan duduk di rumah 
sahaja sebaliknya pergilan mew-
artakan Berita Baik dalam talian. 

MELAKA: Sekumpulan be-
lia dari Paroki St Theresa, 
yang lebih dikenali sebagai 
CFM (Catholic Fraternity 
Movement), menganjurkan 
Hangout Belia Maya untuk 
para remaja berusia anta-
ra 13-19 tahun pada 23 
Julai lalu.

Pemimpin core team 
CFM, Phillip Ng, terlebih 
dahulu bertemu dengan 
mereka setiap minggu se-
lama dua bulan untuk 
merancang dan berlatih 
bagi sesi pertama dalam 
talian mereka. Masing-
masing memainkan per-
anan yang berbeza semasa 

sesi hangout.
Hangout Maya yang 

mempunyai 50 orang pe-

serta bermula pada pukul 
8.00 malam dan berakhir 
kira-kira jam 9.30 malam. 

Selain belia St Theresa, be-
lia dari paroki berdekatan 
turut menyertai sesi ini. 

Sesi hangout ini diisi 
dengan lagu pujian, lagu 
aksi, doa pembukaan,  doa 
penutup, dan beberapa 
permainan, yang meru-
pakan kemuncak utama 
pada malam itu. Ramai 
peserta gembira mengikuti 
permainan yang dikenda-
likan oleh dua orang pem-
impin muda, Keegan Ng 
dan Ashton Ng, 15. 

Simon Roy (16) dari Paro-
ki St Theresa dan Kean 
Xavier (15) dari Paroki Our 
Lady of Guadalupe menga-

takan mereka gembira me-
nyertai sesi hangout maya 
itu lebih-lebih lagi setelah 
terlalu lama Gereja ditu-
tup. 

Joycelynn (14) dari Paro-
ki St Francis Xavier men-
yarankan agar pengan-
juran sesi hangout maya 
akan datang dapat me-
masukkan sesi menonton 
filem bagi pemantapan 
iman. Dua peserta, iaitu 
Denis Cheong (19) dan pe-
serta belia bukan Katolik, 
Isaac Rodrigues (18), men-
cadangkan lebih banyak 
aktiviti seperti itu diada-
kan pada masa hadapan. 

Virtual hangout belia akrabkan kembali persahabatan 

Gambar hiasan. Virtual hangout mempereratkan lagi persahabatan antara belia. 
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Pertemuan dengan Yesus lebih 
penting dari hukum Taurat
KOTA VATIKAN:  Apa yang mem-
buatkan kehidupan Kristiani baharu 
secara radikal adalah seruan bagi 
mereka yang beriman kepada Yesus 
Kristus untuk hidup dalam Roh Ku-
dus, yang membebaskan diri dari 
peraturan Musa yang diturunkan 
oleh Tuhan kata Sri Paus Fransiskus 
semasa sesi audiensi mingguannya 
dengan umat awam. 

Dalam sejarah, Hukum Musa 
memang perlu dipatuhi pada waktu 
itu namun ia seharusnya berfungsi 
sebagai jalan menemui Kristus dan 
taat kepada perintah kasih-Nya, 
kata Sri Paus pada 11 Ogos di De-
wan Sto Paulus VI di Vatikan. 

Bapa Suci meneruskan siri 
katekesisnya tentang Surat Santo 
Paulus kepada jemaat di Galatia, 
yang menumpukan kepada jawa-
ban Rasul itu semasa menjawab 
persoalan, “Jika demikian apakah 
maksudnya hukum Taurat lagipun, 
Roh Kudus Yesus-lah yang men-

ebus kita?”
“Hukum adalah sebuah per-

jalanan yang bertindak umpama 
seorang guru yang menuntun se-
seorang, membawa seseorang ber-
temu dengan Yesus dan beriman 
kepada-Nya,” jelas Sri Paus. 

Tuhan memberi Musa hukum un-
tuk mempersiapkan umatnya yang 
pada masa itu masih menyembah 
berhala dan dan untuk menolong 
umatnya mengubah tingkah laku 
mereka kepada kehidupan yang 
lebih beriman dan bersatu dengan 
Tuhan, jelas Bapa Suci. 

Namun, prelatus itu mengatakan, 
hukum Taurat bukan perjanjian; 
perjanjian pertama terjadi melalui 
Abraham, ratusan tahun sebelum 
Musa, kata Sri Paus.  Perjanjian itu 
tidak berdasarkan kepatuhan ke-
pada hukum sebaliknya kesetiaan 
iman dalam memenuhi janji-janji 
Tuhan, katanya.

Paulus juga menjelaskan peranan 

hukum itu kepada umat di Galatia 
kerana kehadiran “misionari fun-
damentalis” yang sangat taat dalam 
mematuhi hukum Musa, dan per-
caya bahawa mematuhi perjanjian 
juga termasuk mematuhi hukum 
Musa, katanya.

“Paulus menjelaskan bahawa, 
perjanjian dan hukum tidak saling 

berkaitan,” kata Sri Paus. “Unsur 
pertama perjanjian ialah ia dilaku-
kan di antara Tuhan dan Abraham 
yang didasarkan pada iman sebagai 
pemenuhan janji dan bukan pada 
pemenuhan hukum yang belum 
ada.”

“Namun ini tidak bermakna Sto 
Paulus menentang hukum Musa 

kerana Sto Paulus sebenarnya tetap 
mempertahankan keaslian ilahi hu-
kum Musa serta mempunyai per-
anan penting dalam sejarah kes-
elamatan,” kata Bapa Suci. 

“Namun, hukum tidak memberi-
kan kehidupan, tidak memberikan 
pemenuhan janji (Tuhan), kerana 
tidak mampu memenuhinya. Mere-
ka yang mencari kehidupan perlu 
menantikan janji dan pemenuhan-
nya dalam Kristus,” katanya.

Inilah masalahnya  iaitu orang 
lebih mengutamakan mematuhi 
hukum daripada pertemuan dengan 
Kristus, katanya.

Sto Paulus juga mengatakan ke-
pada jemaat di Galatia bahawa, 
“Semua orang yang memiliki iman 
kepada Yesus Kristus dipanggil un-
tuk hidup dalam Roh Kudus, yang 
bebas dari hukum, pada masa yang 
sama, membawanya untuk memen-
uhi sesuai dengan perintah saling 
mengasihi,” katanya. — CNS 

KERALA: Para uskup Katolik di 
Kerala, India, mengingatkan ba-
hawa penurunan drastik bilangan 
kelahiran di kalangan umat Kristian 
mengancam keberadaan komuniti 
tersebut di negeri itu. 

Dewan Uskup Katolik Kerala 
mengaku sangat prihatin dengan  
rendahnya kadar kelahiran orang 
Kristian yang pernah mencapai 
seperempat dari populasi di negeri 
tersebut. 

Matters India melaporkan baha-
wa pada era 1950-an umat Kristian 
membentuk 24.6 peratus dari popu-
lasi Kerala.

“Tetapi sekarang telah berkurang 
menjadi 17.2 peratus,” kata para 
uskup dalam sebuah kenyataan 
yang diterbitkan selepas pertemuan 
para Uskup para 2-6 Ogos. 

“Bagi menangani situasi ini, pel-
bagai keuskupan telah mengajukan 
pelbagai projek yang menyokong 
keluarga beranak ramai," demikian 
kenyataan para uskup.

Para uskup tidak menyokong idea 
bahawa mengurangi kadar kelahi-
ran sebagai penyelesaian krisis so-
sial.

Mereka juga merujuk kepada 
China dan negara-negara maju yang 
mempunyai kadar kelahiran ren-
dah yang kini terpaksa memikirkan 
kembali undang-undang mereka. 

Beberapa keuskupan di India juga 
telah melancarkan pelbagai projek 
bagi membantu keluarga beranak 
ramai misalnya di Keuskupan Pala 
yang memberikan 1,500 rupee se-
bagai bantuan bulanan bagi pasan-
gan memiliki empat anak atau lebih.

Gereja juga menawarkan pendid-
ikan dan perubatan percuma bagi 
anggota keluarga dan orang tua.

Father Paul Simenthy, setiausaha 
Komisi Keluarga Konferensi para 
Uskup India, mengatakan penu-
runan drastik kadar kelahiran meru-
pakan masalah serius.

“Ada banyak kemudahan yang 
menyokong keluarga beranak ra-
mai. Oleh itu, Gereja juga mempu-
nyai banyak rencana semacam  itu 
untuk mendorong kehidupan kelu-
arga,” kata Fr Paul. 

Pada 10 Ogos, Gereja di Kerala 
memperingati 50 tahun undang-un-
dang India yang mengizinkan abor-
si dengan membunyikan loceng 
gereja untuk mengenang bayi-bayi 
yang digugurkan. 

India membenarkan aborsi mela-
lui Undang-undang Penghentian 
Kehamilan tahun 1971. Undang-
undang tersebut diubah pada tahun 
2003 untuk membenarkan wanita 
menggugurkan janin dengan aman 
dan dilindungi undang-undang.  – 
LiCASnews.com 

Kadar kelahiran rendah ancam 
populasi masyarakat Kristian

Keuskupan di Vietnam mohon doa 
St Anthony akhiri pandemik 

MANILA: Kardinal Jose Ad-
vincula dari Manila menegaskan 
kembali komitmennya dalam 
melindungi alam sekitar. Ia men-
jadi salah satu keutamaan di 
keuskupan agung yang dipimpin-
nya.

“Perlindungan terhadap alam  
adalah sebahagian usaha penting 
dalam hidup saya," katanya dalam 
sebuah pesan pada sidang umum 
Pelayanan Ekologi Keuskupan 
Agung Manila pada 7 Ogos. 

Kardinal Advincula mengim-
bau semua umat beriman untuk 
mengutamakan pemeliharaan 
alam kerana kerosakan alam 
boleh membawa risiko kepada 
masyarakat.

“Meskipun tumpuan kita ban-
yak terganggu pada pandemik 
tetapi kita tidak boleh mengabai-
kan alam. 

Katanya, perlindungan terhadap 
alam sama seperti menjaga kesi-
hatan sendiri. Semua masyarakat 
harus melindungi ciptaan Tuhan 

seperti melindungi diri kita sendiri 
dari virus corona.”

“Kita melakukan segala yang 
kita dapat untuk mencegah pe-
nularan Covid-19, jadi kita juga 
melakukan segala-galanya untuk 
menjaga ciptaan Tuhan kita,” ka-
tanya. Lebih dari 220 pekerja ger-
eja dan paderi di keuskupan agung 
itu menyertai pertemuan online 

sebagai persiapan 'Musim Pen-
ciptaan” pada bulan September.

Kardinal Advincula mengata-
kan “kita terus merayakan Musim 
Penciptaan meskipun pada waktu 
pandemik demi meningkatkan 
kesedaran saudara dan saudari 
kita tentang tugas bersama kita se-
bagai penjaga bumi." — LiCAS-
News 

Kelestarian alam tidak boleh diabaikan 

VINH, Vietnam:  “Kita mesti 
benar-benar mempercayai Tuhan, 
yang pasti akan menyelamatkan 
kita,” kata seorang Uskup kepada 
umat di Keuskupan Vinh yang 
melakukan novena sembilan hari 
bagi mengekang penularan virus 
corona.

Pada 11 Ogos lalu bertempat di 
Pusat Ziarah St Anthony Padua di 
daerah Nghe An, Vietnam telah 
menganjurkan novena dan memo-
hon pertolongan dari Sto Anthony 
agar pandemik Covid-19 segera 
berakhir.

Uskup Alfonse Nguyen Huu 
Long dan Uskup Emeritus Paul 
Nguyen Thai Hop dan Paul Marie 

Cao Dinh Thuyen, bersama lima 
orang paderi, bergilir-gilir mer-
ayakan Misa setiap hari dan mem-
impin Adorasi yang disiarkan se-
cara langsung melalui Internet. 

Hanya beberapa orang biarawati, 
seminarian dan ahli persatuan Ka-
tolik yang hadir kerana prosedur 
penjagaan jarak. Mereka memba-
cakan doa St. Anthony, doa rosario 
dan doa Kerahiman Ilahi. 

Peter Nguyen Cong Lich dari 
Paroki Katedral Xa Doai mengata-
kan keluarganya mengikuti semua 
ibadat dalam talian semasa nove-
na. “St. Anthony terkenal kerana 
mencintai mereka yang berada 
dalam kesengsaraan, jadi kami 

sepenuhnya mempercayai dia un-
tuk menyelamatkan negara dan du-
nia kita dari wabak maut,” katanya.

Prelatus itu juga menyeru umat 
beriman agar bermurah hati ke-
pada mereka yang memerlukan. 
Beliau memuji usaha-usaha umat 
yang menyediakan makanan dan 
keperluan asas kepada para pekerja 
migran. 

Beberapa pekerja seperti pen-
jual tiket loteri dan pemandu teksi 
motosikal mengalami kekurangan 
makanan kerana kawalan pergera-
kan. Malah ramai orang terpaksa 
berjalan kaki pulang kerana tidak 
mempunyai wang untuk menaiki 
bas atau kereta api. — Ucanews 

Umat Katolik di Kerala India menghadiri Misa pada 29 November 
2019. (Shutterstock/LiCASnews)



Kenali 
Santo Anda 
Sto Stefanus 
dari Hungary
~ 16 Ogos ~

St. Stefanus dilahirkan 
sekitar tahun 969 di 

Hungary. Nama yang di-
berikan kepadanya adalah 
Vaik. Ketika menjadi Kris-
tian pada usia 10 tahun, 
dia diberi nama Stefanus. 

Pada masa itu, ramai 
kaum bangsawan menjadi 
Kristian. Namun demiki-
an, ketika Stefanus men-
jadi raja, masih ramai yang 
belum mengenal Yesus.

Stefanus memutuskan untuk mendirikan Gereja dan 
ramai orang yang mahu menjadi pengikut Yesus. Ke-
berhasilan St. Stefanus dalam membimbing rakyatnya 
secara gemilang kepada iman Kristian adalah devosinya 
kepada Bonda Maria. 

Dia mempercayakan seluruh kerajaannya dalam per-
lindungan Bonda Maria.  

Stefanus seorang pemimpin yang tegas serta menera-
pkan hukum yang adil. Beliau juga lemah lembut serta 
penuh belas kasihan kepada mereka yang miskin. Beliau 
sedaya upaya  menghindari peperangan. 

Stefanus suka memberikan bingkisan wang kepada 
para pengemis tanpa memberitahu mereka siapa dia se-
benarnya. 

Suatu ketika dia sedang membahagi-bahagi bingkisan 
wang, sekumpulan pengemis yang brutal menyerang 
serta memukulnya. 

Mereka tidak tahu yang dipukul itu adalah seorang 
raja. Semasa dipukul, Stefanus hanya berdoa kepada 
Bonda Maria dan memaafkan penyerangnya. 

Hal itu tidak melemahkan semangat Raja Stefanus 
malah dia semakin menderma lebih banyak bagi para 
pengemis. Stefanus menjadi raja Hungary selama 42 ta-
hun dan wafat 15 Ogos 1038. St. Stefanus dinyatakan 
kudus oleh Paus St. Gregorius VII pada tahun 1083. 

TAKHTA SUCI: Vatikan melancarkan 
projek penyelidikan mengenai keluarga 
yang akan dilakukan oleh universiti Ka-
tolik di seluruh dunia.

Hasil dari projek tersebut, yang dis-
ebut Catholic Global Compact on the 
Family, akan dibentangkan dalam se-
buah acara yang bakal diadakan sebe-
lum Pertemuan Keluarga Sedunia di 
Roma pada Jun 2022.

The global compact itu dilancarkan 
untuk mewujudkan “sebuah program 
tindakan bersama untuk memajukan 
keluarga di seluruh dunia berdasarkan 
doktrin sosial Gereja,” demikian keny-
ataan akhbar yang disiarkan pada 6 
Ogos.

Dikasteri bagi Kaum Awam, Keluarga 
dan Kehidupan serta Akademik Kepau-
san Sains Sosial menganjurkan acara ini 
dengan kerjasama Pusat Pengajian Ke-
luarga Antarabangsa di Milan, Itali.

Menurut penganjur, “acara itu meli-
batkan kajian dan penyelidikan keluarga 
di universiti-universiti Katolik yang ada 
di seluruh lima benua”. 

Semua maklumat dan penyelidikan, 
dengan fokus terhadap hubungan ke-
luarga, nilai sosial keluarga dan amalan 

baik berdasarkan keluarga di peringkat 
antarabangsa.

Projek ini merupakan sebahagian dar-
ipada Tahun Keluarga Amoris Laetitia, 
yang bermula pada 19 Mac untuk mem-
peringati ulang tahun kelima ekshortasi 
apostolik Sri Paus Fransiskus 2016 ten-
tang keluarga.

Perayaan ini akan diakhiri pada bulan 
Jun 2022, dengan rangkuman pelbagai 
inisiatif yang telah diatur oleh pejabat 
keluarga Vatikan.

Salah satu inisiatif yang telah diatur 
ialah penghasilan projek video dengan 
Sri Paus Fransiskus pada setiap bab 
Amoris laetitia.

Pejabat Vatikan juga akan berbahagi 
sumber daya dengan keuskupan, paroki, 
dan perkumpulan Gereja dan keluarga 
mengenai tema yang berkaitan dengan 
perkahwinan dan kehidupan keluarga, 
seperti kerohanian keluarga, persiapan 
perkahwinan, dan kekudusan untuk pa-
sangan yang sudah berkahwin. — CNS

Bernardus dilahirkan 
pada tahun 1090 di Di-

jon, Perancis. Dia kehilan-
gan ibunya semasa remaja 
dan menjadi seorang yang 
pemurung.

Mujur beliau mempunyai 
adik bernama Humbeline yang periang.

Bernadus seorang yang tampan dan popular namun 
pada suatu hari, saudara rakan-rakannya terkejut  kera-
na beliau mahu menyertai  Ordo Cistercian.

Walaupun pada awalnya mereka menentang namun 
akhirnya, mereka menyertai Bernadus.

Tiga tahun kemudian, Bernadus diutus untuk mendi-
rikan biara Cistercian yang baharu serta menjadi abbas 
(pemimpin biara) di sana. 

Biara tersebut terletak di Lembah Cahaya. Dalam 
bahasa Perancis, Lembah Cahaya adalah “Clairvaux” 
Biara baru itu kemudian lebih dikenali dengan nama 
Clairvaux. 

Bernardus menjadi abbas di Clairvaux hingga akhir 
hayatnya. Meskipun dia lebih suka tinggal bekerja dan 
berdoa dalam biaranya, kadang-kadang beliau  harus 
pergi untuk tugas-tugas khusus. 

Bernadus berkhutbah, mendamaikan para penguasa, 
serta memberikan nasihat kepada Sri Paus.

Beliau juga menulis buku-buku rohani yang indah.  
Meskipun seorang yang berpengaruh tetapi dia amat 
merindui Tuhan.

Bernardus juga mempunyai devosi yang mendalam 
kepada Santa Perawan Maria. 

St. Bernardus wafat pada tahun 1153. Ramai orang 
berasa sangat sedih kerana  mereka kehilangan pen-
garuhnya yang menakjubkan. 

St. Bernardus dinyatakan kudus pada tahun 1174 
oleh Paus Alexander III. St. Bernardus juga diberi gelar 
Doktor Gereja pada tahun 1830 oleh Sri Paus Pius VIII.

THEVARA, India: Seorang paderi 
Katolik di India, menaiki motosikal 
dan merentasi dari desa ke kota untuk 
mempromosi alam sekitar bermula 10 
Ogos lalu. 

Father Prashanth Palakkappilly, se-
orang misionari Karmelit bakal men-
jelajah India, “untuk menyebarkan 
pesan perdamaian dan rasa prihatin ter-
hadap alam sekitar,” kata laporan dari 
akhbar The Hindu.

Paderi itu, juga dikenali sebagai “pa-
deri yang menunggang basikal, yang 
mempromosi pertanian organik, berke-

bun bagi memupuk rasa cinta kepada 
alam sekitar.”

Berusia 56 tahun, Fr Prashanth men-
gatakan bahawa dia akan menggunakan 
motosikal dalam “Perjalanan Aman-Hi-
jau-Damai” minggu ini “kerana ia lebih 
mesra alam.”

Perjalanan itu bermula dari Thevara 
pada hari 10 Ogos dan destinasi seter-
usnya ialah Kashmir dan Calcutta. 

 Sepanjang perjalanan itu, paderi itu 
juga akan mengadakan sesi dialog den-
gan pelajar dan para akvitis pencinta 
alam. — LiCASnews 

Vatikan mula kajian 
keluarga di universiti 
Katolik seluruh dunia 

Kardinal ajak umat berdoa bagi 
keselamatan Sri Paus Fransiskus 

Mempromosi damai, ciptaan Tuhan —  
Paderi bermotosikal jelajah India 

MANILA: Kardinal Jose Advincula 
dari Manila meminta umat beriman 
agar berdoa bagi keselamatan Sri Paus 
Fransiskus setelah pihak berwenang 
Itali mendapati sampul surat berisi pel-
uru yang ditujukan kepada prelatus itu. 

“Mari kita berdoa agar Tuhan meny-

entuh hati orang-orang yang menabur 
ketakutan, kekerasan, kebohongan, 
dan pelanggaran hak asasi manusia,” 
kata Kardinal Advincula melalui Ra-
dio Veritas, 11 Ogos lalu. 

Polis di Milan sedang menyiasat 
ancaman ini yang khabarnya berasal 

dari Perancis.
Sampul surat mencurigakan berisi 

tiga butir peluru pistol ditemui oleh 
pekerja pejabat pos di unit penyim-
panan surat  dekat Milan pada 9 Ogos.

“Sementara siasatan sedang ber-
langsung tentang asal dan motif sam-
pul surat berisi peluru untuk Sri Paus 
Fransiskus, mari kita terus berdoa un-
tuk keselamatannya,” kata Kardinal 
Advincula.

Sri Paus Fransiskus yang meng-
habiskan 10 hari di hospital pada bulan 
Julai untuk pembedahan usus besar,  
dijadualkan mengunjungi Hungary 
dan Slovakia pada pertengahan Sep-
tember.

Vatikan juga mengesahkan bahawa 
Sri Paus akan menghadiri konferensi 
iklim COP26 di Glasgow pada bulan 
November. — LiCASnews 
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MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(OGOS)    

PENGINJLAN: Gereja — Marilah kita berdoa 
bagi Gereja, agar ia dapat menerima dari Roh 
Kudus, rahmat dan kekuatan untuk memperbai-
ki dirinya dalam terang Injil.

Ogos 15, 2021 

KOTA KINABALU: “Internet 
adalah anugerah jika digunakan 
dengan baik,” kata seorang pencer-
amah dari Indonesia yang memetik 
kata-kata dari Sri Paus Fransiskus.

Pada 6 Ogos lalu, tiga Komisi 
Kateketikal di Sabah telah mengan-
jurkan kursus webinar Kingdom of 
God in Digital Era. Kursus maya 
ini turut dihadiri oleh Uskup Agung 
John Wong dari Metropolitan Kota 
Kinabalu, Uskup Cornelius Piong 
dari Keningau, Uskup Julius Dusin 
Gitom dari Sandakan serta Uskup 
dari Keuskupan Agung Jakarta. 

Kursus yang disertai lebih 700 
peserta disampaikan oleh Tony 
Chen seorang pakar public speak-
ing dan komunikasi yang terkenal 
di beberapa negara, juga merupa-
kan pengkhutbah di sekolah Bina 
Insani dan Pelayanan Pembaha-
ruan Karismatik di Keuskupan 
Agung Jakarta serta podcaster bagi 
rancangan yang diberi nama “Iman 
yang chen li” (spotify). 

Penasihat Rohani Komisi 
Kateketikal Keuskupan Agung 

Kota Kinabalu dan juga Pengerusi 
Komisi Katetetikal Se Malaysia, Fr 
Nicholas Stephen dalam ucapann-
ya mengalu-alukan kehadiran para 
Uskup dan Sdra Tony Chen serta 
para peserta. Katanya, sesuai den-
gan situasi kini di mana pandemik 
mengekang semua aktiviti, maka 
penggunaan teknologi digital amat 
sesuai untuk menghadirkan Kera-
jaan Tuhan di dunia. 

Dalam kursus selama dua jam 
itu, Sdra Tony memberikan ban-
yak maklumat mengenai kekua-
tan teknologi digital, bagaimana 
teknologi ini mengubah pola hidup 
manusia dan yang paling penting, 
bagaimana menggunakan teknolo-
gi ini untuk bertumbuh dalam ke-
benaran serta menghadirkan kera-
jaan Tuhan di dunia. 

Menggunakan ayat jujur, tidak 
mudah terpancing emosi, ungka-
pan kata-kata positif, mesra serta 
saling mengampuni merupakan 
antara aksi pengguna Internet 
dalam menyebarkan Khabar Gem-
bira Tuhan. 

Sdra Tony mengingatkan para 
pengguna Internet bahawa sebagai 
Katolik, tiga sikap ini perlu ada 
iaitu: bertumbuh dalam kebenaran, 
bertumbuh dalam keahlian dan 
bertumbuh dalam kepedulian.  

Beliau menyebut Sri Paus Fran-
siskus, seorang yang telah lanjut 
usia tetapi pemikirannya masih 
muda serta banyak menggunakan 
Internet untuk menyampaikan 
pesan serta Firman Tuhan kepada 
semua orang. 

“Sri Paus sering mengingatkan 
kita untuk menggunakan komu-
nikasi digital dengan baik, meng-
gunakannya untuk penginjilan ba-
haru bagi menghadirkan kerajaan 
Tuhan di bumi ini.”

 Sdra Tony juga berpesan ba-
hawa sebelum memuat naik atau 
memuat turun sebarang maklu-
mat, perkara-perkara berikut perlu 
ditekankan iaitu: adakah bahan itu 
boleh membuatkan kualiti hidup 
rohani kita bertambah baik, apa-
kah ia maklumat benar atau tepat, 
apakah ia boleh mengerat hubun-
gan sesama dan membawa perkara 
positif untuk orang lain?  

Sr Dariah Ajap FSIC, Pengerusi 
Komisi Kateketikal Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu dalam uca-
pannya merakamkan penghar-
gaan kepada dua rakan penganjur 
Kursus Webinar iaitu Pengerusi 
Kateketikal Keuskupan Keningau, 
Sr Christella Lim dan Pengerusi 

Komisi Kateketikal Keuskupan 
Sandakan, Sr Martina James, para 
klerus, religius dan umat awam 
yang turut serta dalam kursus we-
binar tersebut. Katanya, selain pe-
serta dari tiga Keuskupan/Agung 
di Sabah, ia juga mendapat peny-
ertaan dari Sarawak dan Semenan-
jung.

Pada akhir kursus, Uskup Cor-
nelius dan Uskup Agung John 
Wong merakamkan penghargaan 
kepada Sdra Tony yang menyam-
paikan sesi yang sangat padat den-
gan maklumat serta memberi in-
spirasi bagaimana menjadi netizen 
yang berakhlak, pembawa damai 
dan berbangga dengan identiti Ka-
tolik.

KENINGAU: Tiga tahun yang 
lalu iaitu pada 11 Ogos 2018, 
seorang pemuda dari Sook tel-
ah ditahbis di Gereja Roh Ku-
dus, Sook. Paderi itu, Fr David 
Gasikol, merupakan paderi ked-
ua dari daerah Sook, selepas Fr 
Bonaventure Unting.

Pada 9 Ogos 2021, ulang tahun 
Imamat Fr David dirayakan dua 
hari lebih awal dalam Perayaan 
Ekaristi. Turut dirayakan dalam 
Misa Kudus ialah pembukaan 
Pusat Pembentukan Sto Joseph 
iaitu rumah pembentukan calon 
seminarian yang akan melanjut-
kan pelajaran di Seminari Sto 
Yohanes Bandol, Kalimantan 
Barat, Indonedia. 

Uskup Cornelius Piong yang 
memimpin Misa Kudus pada 
hari tersebut mengungkapkan 
kesyukurannya kepada Tuhan di 
atas berkat Tuhan kepada Fr Da-
vid dan mendoakan agar imam 
itu terus bertumbuh serta tabah 
di dalam iman.

Fr David kini sedang melaya-
ni di Katedral St Francis Xavier 
Keningau. Di dalam ucapannya 
selepas Misa, Fr David mengu-
capkan syukur dan terima kasih 

khasnya kepada Uskup Cor-
nelius Piong yang selalu men-
doakannya dan memberi doron-
gan padu dalam pelayanan, 
juga kepada rakan-rakan paderi, 
“Semoga kita terus tabah dalam 
pelayanan dan persaudaraan.” Fr 
David juga meminta para umat 
untuk terus mendoakannya. 

KENINGAU: Agama Katolik 
sering 'diserang' dengan pelbagai 
tohmahan dan fakta palsu.

Bagi mengupas fakta-fakta 
tidak benar ini, Radio Online 
KekitaanFM telah menjemput Fr 
Dr Charles Chiew, seorang pakar 
dalam Pastoral Kaunseling dan 
Pembimbingan Kerohanian. 

Ditemu bual oleh DJ Beth se-
cara langsung pada 31 Julai, Fr 
Dr Charles menjelaskan ada tiga 
isu agama Kristian yang sering 
diserang dan diputar belit iaitu 
paderi palsu, Tritunggal dan Injil 
Barnabas. 

Tiga perkara tersebut dijelaskan 
secara teliti dalam buku “Truth 
Corrects Distortion” (Kebenaran 
Mendedahkan Penipuan) yang 
diterbitkan pada tahun 2013.

Menurut Fr Charles, buku itu 
diterbitkan pada tahun 2013 ker-
ana ada banyak peristiwa penting 
terjadi pada tahun itu. Salah satu-
nya ialah termaterinya hubungan 
diplomatik Vatikan-Malaysia.

Penulis buku, A Glimpse Of 
A Mystery (2012) dan beberapa 
buku lain, mengatakan penjela-
san-penjelasan dalam buku  “Truth 
Corrects Distortion” bukanlah 
bersifat membalas dendam seba-
liknya membetulkan fakta khu-
susnya tiga perkara berikut iaitu 
paderi palsu, salah faham tentang 
Tritunggal dan Injil Barnabas.

Salah satu pembohongan dari 
pihak tidak bertanggungjawab 
ialah tentang seorang ustaz yang 
mengaku pernah menjadi 'paderi 
besar' Katolik pada tahun 1999 
yang diterbitkan oleh sebuah ma-
jalah keagamaan di Kuala Lum-
pur. 

Di dalam artikel itu, ada bebera-
pa perkara yang telah diputar be-
lit misalnya pembentukan paderi, 
Ekaristi dan pembaptisan. 

Fr Dr Charles juga menyatakan 
bahawa mungkin sumber salah fa-
ham oleh pihak ‘sebelah’ tentang 
agama Kristian berpunca dari Injil 
Barnabas. 

Injil Barnabas tidak diterima 
dan tidak diakui oleh Gereja Ka-
tolik sebagai Injil kerana banyak 

ajarannya yang bertentangan den-
gan ajaran Yesus malah ia menen-
tang ajaran tentang Tritunggal. 

Injil Barnabas tidak diterima 
oleh Magisterium Gereja Katolik, 
yang menerima kuasa infalibili-
tas dari Kristus untuk “mengikat 
dan melepaskan” (Mat 16:18-19, 
18:18); yang menentukan keaslian 
kitab. 

Pada akhir segmen, Fr Dr 
Charles berpesan bahawa peman-
tapan iman bukan setakat di per-
ingkat Sekolah Minggu atau Ke-
las Penguatan, sebaliknya harus 
berterusan. Lebihkan membaca 
dan merenung Alkitab, dokumen-
dokumen Gereja misalnya se-
ruan ekshortasi dari Sri Paus dan 
Katekismus Gereja Katolik. 

Kebenaran membongkar penipuan 

Membangun kerajaan Tuhan di 
era digital 

Fr David Gasikol, 
sambut ulang tahun 
imamat ketiga 


