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Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan han-
ya pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri 
sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan 
tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang 
mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera 
lupa bagaimana rupanya.                                        Yakobus 1: 22-24       

 

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Pemimpin: 
Marilah kita mewartakan nama Tuhan dan 

memuji kemuliaan Tuhan kita!

Semua:
 Tuhan, betapa sempurnanya 

karya-Mu dan semua 
perbuatan-Mu adalah adil.  

Biarlah suara-Mu 
didengar pada hari ini oleh semua bangsa! 

Ya Tuhan, Hakim para bangsa, Urapilah kami  
dengan ketakutan akan kemurkaan-Mu agar 
kami sedar bahawa kami hanyalah manusia 

biasa. 

Bapa, seluruh alam 
semesta Mu mengeluh dan 

berbeban berat untuk ingin dibebaskan  dari 
kuasa yang menghancurkan, untuk bebas 

didalam kemuliaan 
sebagai anak-anak Tuhan.                                                       

Tuhan Yesus, utuslah Roh
 Kebenaran-Mu dan  

biarlah Roh ini membuktikan 
‘kepada kuasa-kuasa  duniawi” 

betapa salahnya pendapat 
 mereka tentang dosa, dan apa yang benar dan 

hukuman Tuhan.

Ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa akan 
karya-karya-Mu kepada

 semua umat-Mu dan penuhilah kami

 dengan pengetahuan akan 
kemuliaan-Mu sebagaimana lautan penuh  

dengan air. 
Himpunkan kami semua  

ya Tuhan di dalam 
Nama-Mu dan semoga semua orang memuji 

bahawa Engkaulah 
satu-satunya Tuhan yang Benar.

(Doa ini digubah dari 
pelbagai petikan Alkitab)

Doa Untuk Negara kita 

Saudara dan Saudari yang dikasihi, 

Setiap tahun, pada 31 Ogos dan 16 Septem-
ber, kita merayakan hari kebangsaan kita den-
gan bersyukur kepada Tuhan atas kedamaian 
dan keharmonian yang kita nikmati dalam 
pelbagai cara walaupun terdapat cabaran dan 
rintangan. Tema kita sama seperti tahun lalu 
"Malaysia Prihatin" dan perayaan ini bukan 
hanya dengan cara yang sederhana, tetapi 
juga dibayangi oleh kegelapan krisis kesi-
hatan, ekonomi dan politik yang membebani 
hati kebanyakan rakyat Malaysia.

Pandemik COVID-19 yang terus menular 
telah mempengaruhi kehidupan semua raky-
at Malaysia, tanpa mengira status ekonomi 
dan sosial, bangsa atau agama, muda atau 
tua. Kehidupan kita merosot dalam cara 
yang tidak pernah kita bayangkan — secara 
psikologi, emosi, dan rohani. Bukan sahaja 
kita bergelut mencari keseimbangan dalam 
masa putus asa ini, realiti kehilangan orang 
yang tersayang akibat pandemik telah men-
jadikan hidup lebih sukar ditanggung oleh 
ramai orang.

Pandemik ini juga memberi kesan yang 
besar terhadap ekonomi Malaysia. Pernia-
gaan terpaksa ditutup, penurunan pendapatan 
dan kehilangan pekerjaan hanyalah beberapa 
contoh impak langsung dalam kehidupan 
warga biasa dan juga tenaga kerja migran.

Krisis politik yang bermula pada awal ta-
hun 2020 nampaknya menyebabkan ketidak-
stabilan yang lebih besar pada negara apabila 
kerajaan bertukar dua kali sejak PRU14. Ter-
dapat perasaan kecewa dan tidak berdaya di 
negara ini sekarang. Adalah menjadi harapan 
kita agar Perdana Menteri yang baharu di-
lantik, bersama menteri kabinet yang baharu 
dibentuk, akan memimpin kita keluar dari 
tiga krisis ini demi kebaikan semua.

Kami meminta Yang Amat Berhormat Per-
dana Menteri untuk menghormati janji-janji 
yang diucapkan dalam ucapan perdananya 
kepada negara — untuk mengutamakan pe-
mulihan Malaysia di semua bidang dengan 
integriti, kebertanggungjawaban dan ketelu-
san tanpa rasa takut dan pilih kasih. Kami 
berharap Perdana Menteri yang amat dihor-
mati, agar memimpin rakyat Malaysia untuk 
menghargai kekayaan dan kepelbagaian bu-
daya, agama, dan bangsa masing-masing.

Malaysia Prihatin mesti berdasarkan pada 
prinsip-prinsip Rukun Negara jika kita ingin 

membina sebuah masyarakat yang bersatu, 
saling menghormati, inklusif, dan lestari. 
Kami meminta semua pemimpin politik, 
pemerintah dan parti pembangkang di negara 
ini, untuk menyingkirkan semua perbezaan, 
cita-cita peribadi dan bekerjasama untuk 
membantu semua rakyat Malaysia membina 
kembali kehidupan yang sangat memerlukan 
bantuan. Kami juga menyeru agar semua 
rakyat Malaysia diberi vaksin agar kehidu-
pan kita dapat pulih kembali dengan segera. 

Kami mengambil kesempatan ini untuk 
merakamkan ucapan terima kasih atas kemu-
rahan hati, pengorbanan diri dan tekad yang 
ditunjukkan oleh ramai orang dalam masa 
yang paling sukar ini, dari petugas kesiha-
tan, para barisan hadapan hinggalah kepada 
wira-wira 'di belakang tabir' seperti penghan-
tar makanan, pengawal keselamatan, pen-
cuci, pengutip sampah dan ramai lagi yang 
mengambil banyak risiko demi memastikan 
perkhidmatan asas terus berjalan.

Membangun sebuah negara bukan tang-
gungjawab golongan elit dan beberapa orang 
terpilih sahaja. Ia tanggungjawab semua 
warganegara Malaysia. Ketika kita harus 
meminta semua pemimpin yang kita pilih 

bertanggungjawab kepada jawatan yang 
dipertanggungjawab kepada mereka, kita 
juga harus berusaha untuk mempromosikan 
perpaduan dan keharmonian pada peringkat 
akar umbi.

Politik perpecahan harus tidak boleh 
menjadi naratif berulang kali kerana kita 
masing-masing mempunyai peluang untuk 
mempromosikan perpaduan dalam kehidu-
pan seharian kita. Jangan sampai rasa tidak 
peduli, tidak mengambil berat akan keperlu-
an orang lain, membuat kita lupa akan tang-
gungjawab dan tugas bersama kita sebagai 
warga negara. 

Sekiranya kita tunduk pada godaan untuk 
bersikap tidak peduli dalam cara kehidupan 
kita maka kita adalah orang yang hanya me-
mentingkan diri sendiri dan tidak sensitif.

Marilah kita mengambil nasihat Petrus ke-
pada Gereja: “Layanilah seorang akan yang 
lain, sesuai dengan karunia yang telah diper-
oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang 
baik dari kasih karunia Tuhan" (1 Pet 4:10). 

Sesungguhnya, masa depan negara kita 
dan kesejahteraan semua warganya, terutama 
yang miskin, yang memerlukan dan mereka 
yang hidupnya menjadi miskin dan berubah 

secara drastik disebabkan oleh pandemik, 
bergantung pada komitmen kita masing-
masing hari ini .

Bersama-sama, marilah kita berganding 
bahu untuk membangun, dengan pertolon-
gan Tuhan dan di bawah bimbingan-Nya, 
masa depan yang lebih baik untuk Malaysia 
sambil kita terus menjadi Malaysia Prihatin.

SELAMAT MENYAMBUT HARI 
MERDEKA DAN HARI MALAYSIA!

Taat di dalam Kristus,

Y.A.M  Rt.Rev Julian Leow
Uskup Agung Kuala Lumpur

Rt Rev Sebastian Francis
Uskup Pulau Pinang 

Rt Rev Bernard Paul
Uskup Melaka-Johor 

29 Ogos 2021

Pesan Hari Kemerdekaan ke-64 dan Hari Malaysia ke-58 para Uskup Katolik Semenanjung Malaysia 

Jiwai ‘Malaysia Prihatin’ 

Membangun Negara bukan tanggungjawab golongan elit atau beberapa orang terpilih. Ia tanggungjawab semua warganegara 
Malaysia — Para Uskup Katolik Semenanjung Malaysia. 



Pengampunan yang semakin 
terhakis dan dianggap naif

Da l a m  e d i s i  M a j a l a h 
Comment, Timothy Keller 

seorang ahli teologi dan pastor di 
Gereja Redeemer Presbyteriandi 
New York City, menulis sebuah 
rencana yang bijaksana berjudul, 
The Fading of Forgiveness, di 
mana bel iau menekankan 
bagaimana pengampunan semakin 
lama semakin dilihat sebagai 
kelemahan dan naif.

Beliau memulakan rencananya 
dengan menunjukkan beberapa 
insiden pengampunan yang diket-
ahui umum. Pada tahun 2015, 
Dylann Roof menembak sembilan 
orang umat di sebuah gereja 
Afrika Amerika di Carolina 
Selatan dan diampuni secara ter-
buka oleh saudara para mangsa. 

Dan pada tahun 2006, ketika 
seorang lelaki bersenjata menem-
bak sepuluh orang kanak-kanak 
Amish di sebuah bilik darjah di 
Pennsylvania dan kemudian mem-
bunuh dirinya sendiri, masyarakat 
Amish di sana bukan sahaja 
memaafkannya malah mengun-
jungi keluarga si penembak dan 
menyatakan simpati kepada mere-
ka atas kehilangan mereka.

Apakah tanggapan orang 
awam? Adakah mereka rasa 
kagum di atas semangat pengam-
punan, tidak mementingkan diri 
dan kebajikan yang luar biasa? 

Tidak. Peristiwa mengampuni 
itu dinilai sebagai fundamental-
isme naif dan tidak membantu. 
Kenapa? 

Mengapa aksi pengampunan ini 
tidak diakui sebagai sifat paling 
mulia dalam diri manusia dan 
kebajikan paling luhur dalam 
agama? 

Keller menjelaskan terdapat 
beberapa alasan mengapa pen-
gampunan dianggap naif namun 
beliau memilih dua sebab secara 
khusus. 

Kita adalah "budaya terapeutik" 
(di mana hanya kebenaran dan 
perasaan kita sendiri yang pent-
ing) dan budaya yang memiliki 
"agama tanpa rahmat" (visi dan 
kebajikannya tidak melangkaui 
pendirian, emosi dan kemahuan 
kita). Oleh itu, kita cenderung 
melihat  pengampunan ke arah 
negatif daripada positif.

Pengampunan dipandang seb-
agai kemungkinan bentuk penin-
dasan tidak terhakis, malah pen-
gampunan boleh terus kuat yang 
menjadikan kitaran keganasan dan 
penyalahgunaan terus berlanjutan. 

Ia diumpamakan seperti keluar-
ga yang enggan menyokong ahli 
keluarga mereka yang ketagihan 
alkohol dan ketagihan itu dibiar-
kan sahaja. 

Pengampunan di sini dilihat 
sebagai ketidakadilan berterusan 
terhadap orang yang disakiti dan 
boleh menyebabkan mangsa 
membenci diri sendiri, dihina 
sehingga merosakkan imej dan 
kehilangan maruah diri. 

Lebih-lebih lagi, tekanan moral 
untuk memaafkan boleh menjadi 
beban lebih lanjut bagi mangsa 
tetapi jalan keluar yang mudah 
bagi pelaku. Adakah logik ini 
betul?

Dari sudut emosional semata-
mata, ya, terasa betul; tetapi salah 
apabila diteliti dengan lebih men-
dalam. Pertama, terbukti bahawa 
dusta akan menghasilkan lebih 
banyak dendam. Sikap dendam 

tidak akan melembutkan hati dan 
membantu mengubah keadaan. 
Hanya pengampunan (seperti dial-
isis) yang dapat menghilangkan 
kekerasan dan kebencian dalam  
hubungan.

Seperti kata Martin Luther 
King, sesiapa yang mengelak dari 
mengampuni juga mengelak dari-
pada kuasa cinta kasih. Mengapa? 
Kerana setiap kita pasti akan 
disakiti oleh orang lain dan kita 
juga tidak dapat menggelakkan 
diri daripada menyakiti hati orang 
lain. Inilah harga komuniti di 
dalam kemanusiaan yang serba 
serbi terbatas. 

Di peringkat mana pun hubun-
gan peribadi dan sosial, hanya 
pengampunan yang dapat 
menyatukan dan meneguhkan ses-
ebuah hubungan. 

 Dari sudut emosional semata-
mata, ya, terasa betul; tetap salah 
belajar diteliti dengan lebih men-
dalam. Pertama, membuktikan 
bahawa pendustaan hanya akan 
menghasilkan lebih banyak pen-
dendam. Sikap pendendam tidak 

akan melembutkan hati dan mem-
bantu mengubahnya. Hanya pen-
gampunan (seperti dialisis) yang 
dapat berbeza kekerasan dan 
kebencian hubungan.

Lebih-lebih lagi,Yesus mene-
gaskan, pengampunan adalah 
salah satu sifat paling penting dari 
semua kebajikan. Sikap mengam-
puni akan memutuskan sama ada 
kita pergi ke syurga atau tidak. 
Seperti yang Yesus katakan kepa-
da kita ketika Dia memberikan 
kita doa Bapa Kami., sekiranya 
kita tidak dapat mengampuni 
orang lain, Tuhan juga tidak dapat 
mengampuni kita. 

Mengapa? Kerana meja per-
jamuan, komuniti kehidupan yang 
kekal, hanya terbuka untuk semua 
orang yang bersedia duduk bersa-
ma semua orang. Tuhan tidak 
boleh mengubah ini. Hanya kita 
yang dapat membuka hati kita 
untuk duduk bersama dengan 
semua orang.

Baru-baru ini, menyoroti beber-
apa pertengkaran dalam gereja 
kita, pelbagai kumpulan telah 
berusaha untuk memisahkan satu 
masalah moral tertentu sebagai 
ujian litmus untuk pemuridan 
Kristian. 

Bagi ramai orang, ujian litmus 
ini adalah untuk isu pengguguran; 
yang lain pula memilih isu kehadi-
ran ke gereja atau beberapa 
masalah lain. Apa yang dapat 
menjadi ujian litmus untuk pemur-
idan Kristian? Tepatnya ini: kese-
d iaan  untuk  memaafkan . 
Bolehkah saya memaafkan ses-
eorang yang telah menzalimi 
saya? Bolehkah saya memaafkan 
seseorang yang saya benci dan 

orang yang membenci saya? 
Cabaran ini paling utama dalam 
pengajaran Yesus.

Oleh itu, harus juga dikatakan 
bahawa pengampunan tidak 
mudah atau ringkas. Itulah sebab-
nya dalam kerohanian hari Sabat 
Judeo-Kristian, mereka mempun-
yai spiritualiti pengampunan 
(yang terlalu sedikit diketahui). 

Seperti yang kita ketahui, perin-
tah untuk menyambut Sabat 
meminta kita untuk menghormati 
kitaran ini dalam hidup kita: 
Bekerja selama enam hari - bere-
hat selama satu hari. Bekerja sela-
ma 7 tahun - berehat selama satu 
tahun. Kerja tujuh kali tujuh 
(empat puluh sembilan) tahun - 
berehat besar (sabatikal). Bekerja 
seumur hidup - dan kemudian ber-
sabatikal selama-lamanya.

Nah, itu juga kitaran untuk pen-
gampunan. Dalam kerohanian 
Sabat: Anda mungkin menyimpan 
dendam kecil selama enam hari - 
maka anda perlu melepaskannya. 
Anda mungkin menyimpan den-
dam besar selama tujuh tahun - 
maka anda harus melepaskannya. 
Anda mungkin menyimpan den-
dam yang memilukan selama 
empat puluh sembilan tahun - 
maka anda harus melepaskannya. 

Anda mungkin menyimpan 
dendam yang merosakkan hidup 
anda sehingga kematian anda - 
maka anda perlu melepaskannya. 
Itulah perintah mustahak moral 
Kristian.  

Desmond Tutu pernah berkata, 
"tanpa pengampunan tidak ada 
masa depan". Ini sesungguhnya 
benar. — Hakcipta Terpelihara 
1999-2021 @ Fr Ron Rolheiser 

Pengalaman menulis renungan 
dan berkhutbah di depan umat 

bertahun-tahun lamanya memang 
meneguhkan iman saya sendiri 
dan sesama yang membaca dan 
mendengarkannya. 

Tetapi tidak kurang juga ada 
segelintir umat merasa tergugat 
kedudukannya sehingga saya ser-
ing mendapat surat layang, tele-
fon, e-mail atau ‘SMS’ dengan 
nada garang. 

Namun yang paling menarik 
dan tidak akan pernah saya lupa-
kan adalah komen sahabat saya 
sendiri, “Mulai hari ini kita putus 
hubungan persahabatan,” hanya 
kerana gara-gara renungan yang 
ada imbasan tentang kehidupann-
ya yang memang tidak senonoh.

Betapa sering kita berhadapan 
dengan orang-orang yang merasa 
benar untuk marah terhadap 
Gereja dan ajaran-ajaran-Nya, 
dengan cara mencari kesalahan-
kesalahan orang-orang tertentu ter-
utama para pemimpin Gereja.

Di dalam Injil hari ini kita 
mendengar Yesus sentiasa men-
cabar orang-orang Farisi sebab 
perkataan dan tindakan mereka 

tidak konsisten. 
Kali ini orang-orang Farisi 

membuat satu isu bahawa murid-
murid Yesus makan tanpa mencuci 
tangan terlebih dahulu sesuai den-
gan adat istiadat orang-orang 
Farisi. Berasaskan isu ini, maka 
nampaknya orang-orang Farisi 
mendapat alasan untuk tidak 
mendengar cabaran Yesus itu. 

Lalu Yesus ‘hilang’ kesabaran-
Nya terhadap kedegilan mereka itu 
lalu memetik kata-kata nabi 
Yesaya, “Bangsa ini memuliakan 
Aku dengan bibirnya, pada hal 
hatinya jauh daripada-Ku, sedang-
kan ajaran yang mereka ajarkan 
ialah perintah manusia.”

Yesus seterus memperkatakan 
tentang kepentingan hati. Bahawa 
apa yang paling penting adalah 
bukan apa yang masuk ke dalam 
diri seseorang tetapi apa yang kel-
uar daripadanya. Iaitu sikap dan 
tingkah lalu. Melalui sikap dan 
tingkah laku kita, dapat memperli-
hatkan apa yang tersirat di dalam 
diri kita. “Sebab dari dalam, dari 
hati orang, timbul segala fikiran 
jahat, pencabulan, pencurian, pem-
bunuhan, zina, keserakahan, keja-

hatan, kelicikan, hawa nafsu, iri 
hati, hujat, kesombongan, kebeba-
lan.” (Mrk 7:21-22).

Perbezaan yang sangat ketara di 
antara Yesus dan orang-orang 
Farisi itu adalah mereka yang 
melihat hal-hal lahiriah tetapi 
Yesus melihat hati, yang adalah 
merupakan sumber segala kejaha-
tan. 

Orang-orang Farisi menumpu-
kan aktiviti penyempurnaan 
hukum tetapi Yesus melihat pada 
kegiatan cinta kasih dan komit-
men. Orang-orang Farisi melihat 
pada ayat-ayat hukum tetapi Yesus 
melihat dari segi semangatnya.

Segala peraturan dan adat kebi-
asaan adalah baik. Tetapi jika 
ianya dilaksanakan dengan seman-
gat yang salah, ia dapat meruntuh-
kan manusia itu sendiri. 

Inilah sebabnya mengapa Yesus 
menegur orang-orang Farisi apabi-
la mereka sengaja mencari-cari 
kesalahan murid-murid-Nya yang 
makan tanpa mencuci tangan. 

Sebenarnya Yesus tidak meno-
lak adat mencuci tangan itu tetapi 
sikap orang-orang Farisi yang 
suka menunjuk-nunjuk bahawa 

mereka itu orang suci hanya den-
gan mengikuti adat-adat tapi tidak 
menghayatinya di dalam hati.

Mungkin kita sendiri harus men-
gakui bahawa ada kalanya kita 
juga berlagak seperti orang-orang 
Farisi tersebut. Kita sangka baha-
wa kita adalah umat Kristian yang 
terpuji apabila kita rajin ke gereja 
hari minggu, menyambut Tubuh 
Kristus, memakai salib atau 
‘medal’, ‘skapular’ dan rosari.

Bentuk-bentuk devosi seperti ini 
memang baik, namun ada bahay-
anya juga sebab boleh membawa 
kita hanya melaksanakan kewa-
jiban agama secara luaran belaka.

Setiap minggu hampir semua 
umat yang hadir dalam Ekaristi, 
menyambut tubuh Kristus, perkara 
ini sungguh membanggakan. 
Tetapi jika kita tidak berusaha 

untuk mengasihi sesama kita di 
luar sana, bertolak ansur, murah 
hati dan menegakkan keadilan, 
maka jadilah kita orang-orang 
Farisi yang moden.

Amalan-amalan suci bersifat 
luaran tidak menjamin kita menja-
di alim. Tuhan menghendaki kesu-
cian yang tidak hanya melibatkan 
doa sahaja tetapi perlu dilengkapi 
dengan sikap dan tindakan, bukan 
manis di bibir mulut sahaja tetapi 
hati yang tulus ikhlas. Jika salah 
satu kurang, maka hipokritlah kita. 

Sebab menurut Oliver Wendell 
Holmes, “Apa yang terletak di 
belakang kita dan apa yang terle-
tak di depan kita adalah persoalan 
kecil dibandingkan dengan apa 
yang terletak di dalam kita,” iaitu 
hati nurani dan fikiran kita.  — 
santapan rohani 

Hari Minggu Biasa Ke-22
(TaHun B )

ULANGAN 4, 1-2. 6B-8;  
YAKOBUS 1, 17-18. 21B-22. 27.

INJIL MARKUS 7, 1-8. 14-15. 21-23.

Devosi kita biarlah dilakukan dengan keluhuran hati
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Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Email: 

editor1@herald.
com.my 

Tanya
Jawab Soalan:Dalam petikan kisah Yesus menyucikan 

Bait Tuhan (Yoh. 2:13-25), dikisahkan Yesus 
sangat marah dengan para pedagang yang ber-
jualan di halaman Bait Tuhan. Apa yang mem-
buat Yesus marah? Apakah kerana barang yang 
dijual atau kerana penjualannya tidak adil? 
Adakah alasan kemarahan Yesus ini ada kaitan-
nya dengan kisah Perjanjian Lama? — Rhea 

Jawaban: Menarik sekali pertanyaan ini. Alasan 
kemarahan Yesus di Bait Tuhan disebut secara 
metaforis, dengan mengutip Mazmur 69:10: 
“Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku.” 

Mazmur itu berisi doa ratapan, yang bercerita 
tentang pemazmur sebagai hamba Tuhan yang 
setia, namun dicela dan dihujat oleh saudara-
saudaranya, justeru kerana kesetiaannya itu. 

Dengan mengutip petikan dari Mazmur ini, 
Yohanes langsung menunjuk konflik yang mun-
cul, antara Yesus Putera Tuhan dan para penjaga 
Israel, yang melupakan identitinya. Yesus berha-
dapan dengan praktik pasar yang merosakkan 
tujuan Bait Tuhan. :Jangan kamu membuat rumah 
Bapa-Ku menjadi tempat jualan.”

Injil Sinoptik menambahkan lagi: “Rumah-Ku 
adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya 
sarang penyamun” (Luk. 19:46. Bdk. 21:13 dan 
Mat. Mrk. 11:17). 

Penyamun adalah pencuri licik,  sekaligus per-
ampok yang serakah. Yesus mengetahui gelagat 
itu dalam sistem pasar Bait Tuhan. Mereka licik 

kerana menyediakan barang untuk korban 
bakaran, seperti merpati, dan haiwan korban lain-
nya. 

Tersedia pula wang penukar, 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 gusar atau bersusah 
payah membawa semuanya dari kampung mereka 
yang jauh dari Yerusalem.

Yang salah ialah sistem dan akibat dari penyim-
pangannya. “Perampok-perampok” tersembunyi 
memanfaatkan situasi untuk mengaut keuntungan 
daripada ketulusan para penziarah. 

Suasananya menjadi tidak adil lagi; ada per-
saingan, monopoli dan kelicikan. Rumah doa 
umat pilihan Tuhan telah menjadi sarang keraku-
san dunia. 

Relasi dengan Tuhan Maha Belas Kasih pun 
terhalang. Tindakan Yesus ini mengingatkan kita 
pada Sri Paus Fransiskus, ketika berbicara ten-
tang sistem kewangan tertentu yang lebih bersifat 
mengatur, daripada melayani. Aturan demi aturan 
biasa mencekik, tetapi semangat 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 baru kehadiran Tuhan, yang menggantikan 
Bait Tuhan Yerusalem. 

Di dalam Yesus ini terbuka jalan baru kepada 
Tuhan. Dialah Bait Tuhan sejati. Seperti bait 
Tuhan Yesus akan menyerahkan tubuh-Nya 
dibongkar dalam kematian, dan menjadi sumber 
keselamatan dalam kebangkitan-Nya. Di dalam 
Dia kita menemukan hukum baru 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 kebang-
kitan-Nya. Juga tubuh orang yang percaya meru-
pakan rumah Tuhan, seperti dikatakan oleh 
Paulus. 

Oleh pencurahan Roh Kudus tubuh kita men-
jadi tempat sembah 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 jatidiri 
rumah doa hancur. Tindakan itu bermakna simbo-
lik, menunjuk pada sistem agama yang tercemar, 
tetapi juga sebuah langkah menuju jalan baru 
melalui diri-Nya. Yesus hendak mengembalikan 
jalan relasi sejati dengan Tuhan, yang akan men-
gangkat martabat kita. — Fr Gregorius Hertanto 
MSC, hidupkatolik.com 

Kemarahan Yesus di Bait Tuhan 
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MAJODI: Sekali lagi Pelayanan Bahasa Ma-
laysia (BMA) Vikariat Melaka Keuskupan 
Melaka Johor telah menganjurkan kursus Su-
kacita Katekis sebagai sahutan kepada kep-
erluan kerohanian dan pembangunan iman 
yang dinantikan para umat khususnya para 
katekis dan guru pembimbing.

Seramai 230 orang peserta telah menyer-
tai kursus yang diadakan selama empat kali 
iaitu pada 13,15,20 dan 22 Julai 2021 dengan 
penceramah undangan Fr. Moses Rayappan.

Dalam sesi pertama, Fr Moses memberi-
kan pengenalan yang berkaitan dengan se-
jarah Katekatik dan juga istilah-istilah yang 
sering digunakan dalam Kateketikal. 

Pada sesi kedua dengan mengambil tema 
“Sukacita dalam penderitaan”, Fr Moses 
mengajak para Katekis untuk tetap mahu ber-
sukacita walau apa pun keadaan atau situasi 
yang melanda dunia, masyarakat, keluarga 
mahu pun dalam pelayanan dan pekerjaan. 

Seperti teladan yang diberikan oleh rasul 
Paulus, yang tetap bersukacita meskipun di 
penjara untuk mewartakan Firman Tuhan. 

 Sebagai kesyukuran bagi para peserta  
Kursus Sukacita Katekis, perayaan Ekaristi 
diadakan dalam talian sempena Perayaan 
Bonda Maria diangkat ke Syurga.

Pada akhir kursus, ramai memberikan 
perkongsian membina yang memberikan 
mereka inspirasi serta motivasi untuk ke-
luar memberitakan Khabar Gembira Tuhan 
meskipun ‘terkurung’ semasa PKP.

Sr Theresa Petrus dari Mision Terengganu 
mengatakan beliau bersyukur kerana dapat 
menyertai Kursus Sukacita Katekis sebanyak 
empat kali. 

Katanya, sesi disampaikan oleh Fr Moses, 
banyak mencabarnya sebagai seorang reli-
gius untuk melayani tanpa batas. 

Sr Theresa juga tersentuh dalam salah 
satu sesi Fr Moses bahawa, pelayanan tidak 
sepatutnya dipegang seorang diri selama 

bertahun-tahun sebaliknya harus memberi 
peluarng kepada orang lain.

Semangat menginjil Sr Theresa juga disun-
tik apabila Fr Moses mencabar para peserta 
untuk berani memberi peluang bagi orang 
lain mencuba bakat mereka sebagai pelayan 
Tuhan, bukannya melantik orang yang sama 
sahaja pada setiap tahun, khususnya semasa 
perayaan-perayaan besar.

Markus DB Raphael dari Paroki St Theresa 
Kota Marudu Sabah mengatakan, “Intipati  
dalam kursus ini telah memberikan banyak 
berkat dan sukacita kepada saya secara perib-
adi. Semoga program seperti ini akan ada su-
sulan dan lanjutan pada masa hadapan.”

“Kursus ini sungguh membantu saya 
dalam cara menangani situasi kini,” kata Es-
ther Ping dari Gereja Christ The King Kulai, 
Johor

Tambahnya lagi, “Kehidupan Paulus mem-
beri inspirasi kepada saya untuk terus bersu-
kacita dan tidak berputus asa dalam pelay-
anan  apabila mengalami situasi yang tidak 
menyenangkan dalam kehidupan. Keadaan 
sekarang bukan penghalang untuk saya men-
gungkapkan iman saya dalam perbuatan. 
Khabarkan sukacita Kristus dengan sukaci-
ta,” ujar Esther.

Seorang peserta dari Keningau mengata-
kan beliau banyak menimba pengalaman dan 

ilmu yang dipelajari melalui kursus tersebut.
Alice Bendict dari Katedral St Francis 

Xavier Keningau mengatakan sebelum me-
mulakan kursus, para peserta terlebih dahulu 
diminta membaca dan membuat renungan 
secara peribadi tentang surat Rasul Paulus 
kepada jemaat di Filipi.

“Secara peribadi perkataan ‘Sukacita’  
memberikan kesan mendalam terhadap 
peribadi saya. Saya merenung apakah selama 
ini saya mempunyai perasaan sukacita itu di 
dalam diri saya semasa melayani keluarga, 
rakan-rakan di tempat kerja dan orang-orang 
di sekeliling saya selama ini?”

Alice menambah, “Makna ‘sukacita’ ini 
diteguhkan lagi melalui penerangan daripada 
Fr Moses Rayappan. Apa yang diterangkan 
oleh Fr Moses menguatkan saya secara perib-
adi untuk kekal menjadi seorang pengikut 
Yesus yang sentiasa bersukacita dalam segala 
pelayanan yang saya lakukan baik sebagai 
seorang ibu, penjawat kerajaan mahu pun 
pelayan di gereja, sama ada dalam keadaan 
suka mahu pun duka,” ujar Alice. 

“Saya tidak pernah merasa jemu mengikuti 
formasi atau kursus yang disampaikan oleh 
Fr Moses Rayappan. Fr Moses telah mem-
berikan begitu banyak siri formasi dan kursus 
kepada umat berbahasa Malaysia di Keusku-
pan Melaka-Johor,” ucap Jonathan George 
dari Gereja St. Theresa Masai, Johor. 

“Kursus "Sukacita Katekis” memberi-
kan saya pandangan baharu dan segar. Kini, 
saya memahami pentingnya untuk setiap kita 
memiliki semangat kerasulan yang men-
dalam agar apa pun situasi, kita dapat meng-
hadapinya dengan rasa syukur dan sukacita 
kerana tahu Tuhan sentiasa menyertai kita! 
“Dan saya berharap agar kerjasama dari Fr 
Moses dapat diteruskan agar para Katekis 
dapat  mendalami iman melalui penghaya-
tan Firman Tuhan,” kata Jonathan. — Tim                              
Penganjur KSK 2021

Evangelisasi menghadirkan sukacita 
Yesus di tengah-tengah pandemik
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Pada 31 Ogos ini kita akan mer-
ayakan Hari Kebangsaan yang ke-64   
dan Hari Malaysia pada 16 Septem-
ber yang ke-58.
Tema Hari Merdeka dan Hari Ma-

laysia ini ialah "Malaysia Prihatin".
Seperti yang adik-adik tahu, kita 

sekarang berada dalam musim pan-
demik. Bagaimana kita dapat men-
jadi seorang warga Malaysia yang 
prihatin?
Adik-adik, pada hari Merdeka dan 

Hari Malaysia ini, mari kita bersy-
ukur di atas rahmat damai dan tol-
eransi yang kita nikmati di negara 

ini. Jangan lupa sertai Misa Kudus 
Hari Merdeka dan Hari Malaysia 
dalam talian di paroki adik-adik. 
Mari menyanyikan lagu Negaraku 
dan lagu-lagu patriotik sebagai tan-
da kita menghargai dan menyayangi 
Malaysia! 
Adik-adik, auntie menjemput 

adik-adik untuk menghantar lukisan, 
puisi, doa dan ucapan sempena Hari 
Malaysia. Sila hantar karya adik-
adik pada atau sebelum 5 SEPT 
2021 di alamat e-mail: liza@herald.
com.my

Salam Merdeka/Hari Malaysia!
Auntie Melly

Dua orang kanak-kanak di bawah mahu Yesus 
memberkati mereka. Bantu kanak-kanak ini untuk 

mencari jalan bertemu dengan Yesus.

Isi tempat kosong di bawah dengan merungkai kod 
seperti yang diberikan untuk membaca pesan Yesus 
kepada kita. 

Cari 12 perbezaan pada gambar di bawah: 
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GENEVA: Kanak-kanak du-
nia tidak mampu lagi men-
erima janji-janji kosong. Pada 
Sidang Perubahan Iklim PBB 
(COP26) pada tahun ini, ak-
tivis belia termasuk Greta 
Thunberg memetik laporan 
PBB bahawa kanak-kanak 
tidak akan terlepas dari ke-
san pemanasan global.

Dalam indeks pertama 
seumpamanya, yang diter-
bitkan pada hari Jumaat, 
agensi kanak-kanak PBB— 
UNICEF mendapati baha-
wa hampir semua 2.2 bil-
ion kanak-kanak di dunia 
terdedah kepada sekurang-
kurangnya satu risiko iklim 
atau persekitaran, dari ben-
cana banjir hingga udara 
beracun.

Minggu lalu, panel iklim PBB 

yang terdiri daripada para 
saintis atmosfera terkemuka 
dunia memperingatkan ba-
hawa pemanasan global 
berbahaya hampir tidak 
terkawal, dengan gelom-
bang panas yang memati-
kan, taufan dan kejadian ek-
strem lain yang cenderung 
terus memburuk.

Greta, 18, mengatakan 
bahawa indeks UNICEF 
mengesahkan kanak-kanak 
akan terjejas paling teruk. 
Greta menegaskan ketika 
para pemimpin dunia ber-
temu di Glasgow pada bu-
lan November untuk COP26, 
mereka perlu bertindak dan 
bukan hanya bercakap.

"Saya berharap mereka 
akan melakukan aksi konk-
rit," katanya kepada para 

wartawan menjelang pener-
bitan indeks pada ulang 
tahun ketiga "Fridays For Fu-
ture" sebuah gerakan belia 
yang menjadi global pada 
masa kini, yang menelada-
ni  protes solonya di luar se-
kolahnya di Sweden.

Greta turut disertai oleh 
aktivis-aktivis muda dari se-
luruh dunia. Antaranya Mitzi 
Jonelle Tan, 23 dari Filipina, 
yang menceritakan pen-
galamannya membuat ker-
ja rumah dengan lilin kerana 
ribut taufan disebabkan pe-
rubahan iklim. 

Setelah berbulan-bulan 
cuaca melampau dan am-
aran mengerikan dari para 
saintis, "janji kosong dan ran-
cangan tidak jelas pemimpin 
dunia" patut diakhiri. Semua 

orang harus mengubah 
keadaan dengan kadar 
segera!" Seharusnya tidak 
ada tangguh-menangguh 
untuk COP ini ... semua kita 
khususnya pemimpin harus 
menjadi orang aktif yang 
mengubah keadaan," tegas 
Tan.

Henrietta Fore, pengarah 
eksekutif UNICEF mengata-
kan bahawa dalam mem-
bawa kesedaran tentang 
perubahan iklim yang aktif 
adalah orang muda di selu-
ruh dunia. 

Kanak-kanak lebih berisiko 
berbanding orang dewasa 

kerana mereka kurang da-
pat bertahan daripada ke-
jadian cuaca yang mela-
mpau dan lebih mudah 
terdedah kepada bahan 
kimia toksik, perubahan suhu 
dan penyakit.

Indeks UNICEF menunjuk-
kan sekitar 1 bilion kanak-
kanak di kebanyakan 33 
buah negara khususnya di 
Afrika, menghadapi "kom-
binasi maut" cuaca ekstrem 
dan isu-isu yang sedia wujud 
di negara-negara itu sep-
erti kemiskinan, menjadikan 
golongan ini semakin teran-
cam. — LiCASnews

KUCHING: Kuiz Final Bible Knowledge 
Kebangsaan ke-25 diadakan mela-
lui Zoom pada 14 Ogos 2021. Sepuluh 
pasukan berjaya ke final. Ia adalah kuiz 
lisan dengan dua peserta dalam setiap 
pasukan. 

Terdapat tiga pasukan dari Se-
kolah Swasta St Joseph yang mewakili 
Wilayah Kuching. Yang lain adalah SMK 
Methodist Sibu mewakili Miri / Sibu / 
Bintulu; SM St Patrick Tawau dan SM 
Lok Yuk Kota Kinabalu mewakili Sabah / 
WP Labuan; SMJK Chung Ling dan Se-
kolah Menengah Perempuan Cina Pulau 
Pinang untuk Wilayah Utara; St Fran-
cis Institution Melaka yang mewakili 
Wilayah Selatan; dan Wesley Methodist 
School Kuala Lumpur (Antarabangsa) 
untuk Wilayah Tengah.

Terdapat 169 pasukan dari seluruh 
Malaysia di separuh akhir yang diada-
kan dalam talian pada 31 Julai 2021, 
menggunakan format MCQ (soalan pili-
han ganda). Moey Yoke Lai, bekas Ket-
ua Pegawai Eksekutif Methodist College 

Kuala Lumpur (MCKL) selaku  penasihat 
kuiz, mengalu-alukan para finalis dan 
tetamu. Beliau juga berdoa agar kuiz 
berjalan lancar.

Seterusnya, Dato’ Dr Mah Hang Soon, 
Timbalan Menteri Pendidikan II mem-

beri ucapan. 
Beliau menekankan betapa pentingn-

ya peranan NGO seperti Federation of 
Christian Mission Schools Malaysia (FC-
MSM), dalam sumbangan mereka ter-
hadap pendidikan berkualiti di Malaysia. 
FCMSM adalah penganjur kuiz tahunan 
ini. Tahun ini menandakan ulang tahun 
ke-25 kuiz Bible Knowledge Kebang-
saan SPM.

Eunice Wong and Natalie Song dari 
Sekolah Swasta St Joseph, diumumkan 
sebagai juara pasukan bagi kuiz tahun 
ini manakala, pasukan yang dianggotai 
oleh Lau Zhi You dan Ehlena Lau men-
duduki tempat kedua. Tempat ketiga 
dimenangi oleh pasukan dari SM St Pat-
rick, Tawau, Ivan Yap dan Emery Edgar 
Kabi. 

Kanak-kanak amat terdedah dan mengalami risiko tinggi 
dalam perubahan iklim 

Perubahan iklim, 
aktivis muda 
desak pemimpin 
bertindak segera

Ulang tahun Kuiz Bible Knowledge Kebangsaan ke-25, 
Sekolah Swasta St Joseph muncul juara 
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Bapa Suci: Jangan pernah 
meremehkan kebenaran Ekaristi

KABUL: Agensi Bantuan Kep-
ausan kepada Gereja Yang Me-
merlukan (ACN)  menyuarakan 
kebimbangan mereka terhadap 
situasi hak asasi manusia di 
Afghanistan selepas deklarasi 
‘Emirat Islam Afghanistan’ oleh 
Taliban minggu ini.

Thomas Heine-Geldern, pres-
iden eksekutif ACN, dalam se-
buah pernyataan pada 19 Ogos 
mengatakan pengambilalihan 
tampuk pemerintahan Afgani-
stan oleh Taliban dan mengubah 
nama negara, akan mengakibat-
kan hak asasi yang begitu sukar 
diperjuangkan 20 tahun lalu, ter-
masuk kebebasan beragama akan 
berakhir. 

Heine-Geldern mengatakan 
Afghanistan selalu menjadi salah 
satu negara yang paling melang-
gar kebebasan beragama sebagai 
hak asasi selama 22 tahun ini. 

Tegasnya, pengambilalihan 
oleh Taliban merupakan kemun-
duran besar bagi semua hak asasi 
manusia. 

Heine-Geldern juga menyata-
kan rasa kesalnya terhadap pen-
erimaan beberapa negara yang 
menerima Emirat Islam Afghani-
stan yang bererti membenarkan 
rejim otoritet di seluruh dunia, 
khususnya di kawasan ini.”

“Pengiktirafan antarabangsa 
terhadap Taliban akan mencetus-
kan kemunculan kumpulan Islam 

radikal kecil dapat menggantikan 
formasi dalam sejarah seperti al-
Qaeda dan ISIS,” katanya. 

Lebih dari 99 peratus penduduk 
Afghanistan adalah Muslim. Ada 
juga sebilangan penganut Hindu, 
Bahai, Buddha dan Kristian .

Dianggarkan jumlah orang 
Kristian di Afghanistan berva-
riasi dari yang tertinggi 20,000 
orang hingga terendah 1,000 
orang. Bilangan ini tidak jelas 
kerana mereka menjalani kehidu-
pan iman mereka secara rahsia. 

Hanya ada sebuah gereja Ka-
tolik di negara itu, yang ‘tersem-
bunyi’ di Kedutaan Besar Itali 
namun ditutup kerana pandemik 
COVID-19. — LiCAS.news 

ROMA: Sri Paus Fransiskus me-
minta umat Katolik untuk tidak 
meremehkan realiti kemanusiaan 
Yesus Kristus dan ajaran-Nya ba-
hawa Ekaristi adalah Tubuh dan 
Darah-Nya.

“Yesus menegaskan bahawa 
roti keselamatan yang sejati, yang 
memberikan kehidupan kekal, ada-
lah daging-Nya sendiri,” kata Sri 
Paus Fransiskus dalam pesan saat 
Angelus di Vatikan pada hari 22 
Ogos. 

“Untuk masuk ke dalam perse-
kutuan dengan Tuhan, sebelum 
menjalankan hukum atau men-
jalankan perintah agama, perlu un-
tuk menjalani hubungan yang ny-
ata dan konkrit dengan-Nya,” kata 
Bapa Suci. Pesan itu disampaikan 
dari jendela di Vatikan yang meng-
hadap Dataran Sto Petrus.

Pembacaan dari Injil Yohanes 

pada hari itu mengisahkan tentang 
mukjizat penggandaan roti dan 
ikan, ketika Yesus mengundang 

orang banyak, agar mereka percaya 
kepada-Nya, sebagai roti hidup, 
yang turun dari syurga.

 “Kata-kata ini Yesus terdengar 
keras dan tidak dapat difahami oleh 
telinga manusia, sehingga ramai 
murid-Nya yang berhenti mengi-
kuti-Nya.”

Menurut Sangti Papa, pada hari 
ini juga, pengungkapan kema-
nusiaan Yesus, dan fakta bahawa 
Ekaristi adalah Tubuh dan Darah 
Yesus, boleh menyebabkan skan-
dal. Ini menjadi sesuatu yang su-
kar diterima orang — yang disebut 
oleh Santo Paulus sebagai ‘kebo-
dohan’ Injil di hadapan mereka 
yang mencari mukjizat atau kebi-
jaksanaan duniawi.

Sri Paus mengajak umat untuk 
tidak mencari Tuhan dalam mimpi 
atau dalam gambaran keagungan 
dan kekuasaan, sebaliknya menge-
nali Dia dalam kemanusiaan Yesus 
dan kemanusiaan orang lain.

“Tuhan menjadikan diri-Nya 

daging dan darah. Dia merendah-
kan diri-Nya sampai menjadi ma-
nusia seperti kita,” kata Sri Paus. 

Sri Paus Fransiskus menutup 
pesannya dengan meminta umat 
Katolik di seluruh dunia untuk 
memohon rahmat agar selalu di-
ubah oleh kata-kata Yesus akan ke-
hidupan kekal.

“Semoga Bonda Tersuci Maria, 
yang melahirkan Yesus dalam dag-
ing dan menyatukan dirinya den-
gan pengorbanan-Nya, membantu 
kita untuk selalu menjadi saksi 
iman kita dalam kehidupan nyata 
kita,” katanya.

Setelah berdoa Angelus, yang 
merupakan doa tradisional Maria, 
Sri Paus Fransiskus menyapa para 
penziarah termasuk para Paderi 
dan seminarian dari Seminari Pon-
tifikal Amerika Utara. — LiCAS.
news

SEMARANG, Indonesia: Provin-
si Yesuit Indonesia mendapat tam-
bahan lapan Paderi baharu yang 
ditahbis di Keuskupan Agung 
Semarang minggu lalu, demikian 
laporan Radio Veritas Asia. 

“Kami bersyukur kepada Tuhan 
kerana mengizinkan kami untuk 
menyelesaikan pentahbisan tahun 
ini, yang dibatalkan tahun lalu 
kerana pandemik,” kata Father 
Benedictus Hari Juliawan, pem-
impin provinsi Yesuit Indonesia.

Pentahbisan pada 19 Ogos itu 
adalah pentahbisan terbesar dalam 
beberapa tahun terakhir untuk 
Provinsi Yesuit Indonesia. Lapan 
orang paderi baharu itu berasal 
dari Jawa, Kalimantan, dan Su-
matera.

“Tuhan memberi kami kesem-
patan yang melimpah, dengan 
segala keterbatasan dan keseder-
hanaan,” kata Fr Benedict. 

Uskup Agung Semarang,  Msgr. 
Robertus Rubiyatmoko mentah-
biskan lapan Paderi Baharu itu 
di Gereja Paroki St. Antonius di 
Kota Baru, Yogyakarta, Jawa Ten-
gah, dengan SOP yang ketat. 

Dalam homilinya, Msgr Rober-
tus mengatakan tahbisan itu ada-
lah “hasil tuaian besar bagi Gere-
ja” dan mengingatkan para Paderi 
baharu untuk selalu menjadi ma-
nusia orang yang berkomitmen, 
pendoa, dan pewarta.

Fr Benedict mengatakan para 
Paderi baharu itu akan diutus ke 
mision-mision suci. Mereka di-
harapkan dapat menunjukkan hati 
dan semangat yang gembira untuk 
melakukan tugas-tugas mereka ke 
mana pun mereka diutus.

“Kami percaya bahawa men-
jadi Paderi dan Yesuit adalah jalan 

hidup kami,” kata Father Martinus 
Dam Febrianto, SJ salah seorang 
dari Paderi baharu yang ditahbis. 

“Kami merasa bahawa Tuhan 
sendiri yang memanggil kami 
dan ini adalah jalan terbaik bagi 
kami,” katanya. 

Katanya lagi, “Tujuan kita dic-
iptakan, untuk keselamatan jiwa 
dan kemuliaan Tuhan di dunia 
ini.”

Agama Katolik di Indonesia 
dimulai dengan kedatangan Portu-
gis untuk mencari rempah-rempah 
di kepulauan itu pada abad ke-16.  
— LiCAS.news

Lapan Paderi Yesuit ditahbis di 
Semarang, Indonesia 

MANILA: Semakin ramai Paderi 
dan warga gereja diserang atau di-
ancam kerana membela lingkungan 
hidup dan hak asasi manusia.

Selang beberapa hari selepas Fa-
ther  Alex Bercasio, CSsR mem-
berikan penghormatan kepada se-
orang pemimpin masyarakat adat 
yang terbunuh, Paderi itu mendapat 
ancaman bunuh. Sementara itu, di 
wilayah Tagalog Selatan, orang-
orang tidak dikenali mengikuti Fa-
ther Warren Francis Puno, direktur 
Komisi Ekologi Keuskupan Lucena.

“Ada orang yang tidak senang 
dengan apa yang kami lakukan. Dan 

mereka akan melakukan segala cara 
untuk menghentikan perjuangan 
kami melindungi alam ciptaan Tu-
han,” ujar Fr Warren. 

Di Surigao del Sur, Filipina se-
latan, Father Raymond Montero 
Ambray telah menjadi sasaran fit-
nah kerana memperjuangkan hak 
masyarakat asli.

Di Kota Bacolod, Filipina, semua 
gereja dan chapel di Keuskupan San 
Carlos dibunyikan dari 9 – 17 Ogos 
bagi mengenang para klerus dan 
orang-orang yang terbunuh kerana 
mahu melindungi alam ciptaan Tu-
han. — LiCASnews

Paderi di Filipina diancam bunuh 
kerana bela alam ciptaan Tuhan

ACN: Kebebasan beragama di Afganistan dalam ancaman besar

Wanita Afghanistan menunggu bantuan gandum daripada pemerin-
tah Afghanistan semasa kuarantin COVID-19 di Kabul, Afghanistan, 
21 April 2020. (Reuters)

Fr Raymond Montero Ambray dari Keuskupan Tandag mengetuai 
perarakan untuk menghormati dua orang tokoh masyarakat adat 
yang dibunuh pada tahun 2015. (Foto: Mark Saludes)

Lapan paderi Yesuit ditahbis oleh Uskup Agung Semarang pada 19 
Ogos 2021. (Foto: Komunikator Jesuit).

Sri Paus Fransiskus dalam salah satu siri audiensi bersama umat 
awam di Vatikan, 16 Sept 2020. Gambar: Media Vatikan. 



Kenali 
Santo Anda 

Wafatnya Sto 
Yohanes Pembaptis

~ 29 Ogos ~

Yohanes Pembaptis ada-
lah saudara sepupu 

Yesus. Ibunya adalah Elisa-
bet dan ayahnya adalah 
Zakharia.

Bab pertama dalam Injil 
Lukas mengisahkan betapa 
menakjubkannya kelahiran 
Yohanes. Injil Markus, bab 
6:14-29, mencatat betapa 
tragisnya kematian Yohanes 
Pembaptis. Sungguh berat 
risiko yang harus diterima Yohanes dalam mengajarkan 
kebenaran.

Raja Herodes dan isterinya menolak untuk mendengar 
bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan. Mereka ingin 
membuat peraturan-peraturan mereka sendiri dan hidup 
dengan cara mereka sendiri. Yohanes Pembaptis harus 
membayar mahal harga kejujurannya. 

Yohanes tidak pernah diam ketika dosa dan ketidakadi-
lan terjadi. Dia mengajak orang  untuk bertobat; dia ingin 
agar semua orang berdamai kembali dengan Tuhan. Yo-
hanes mengerti bahawa kebahagiaan sejati berasal dari-
pada Tuhan.

Yohanes berkhutbah tentang pembaptisan pertobatan, 
mempersiapkan orang untuk kedatangan Mesias. Dia 
membaptis Yesus di Sungai Yordan dan mendorong mu-
rid-muridnya sendiri untuk mengikuti Yesus.

Dia tahu bahawa Yesus akan semakin terkenal semen-
tara dia sendiri akan dilupakan. 

Pada bab pertama Injil Yohanes, dia menyebut dirinya 
sendiri sebagai suara yang berseru- seru di padang gurun 
untuk meluruskan jalan Tuhan. 

Yohanes mengundang orang banyak untuk bersiapsiap, 
mempersiapkan diri untuk mengenali Sang Mesias. 
Pesannya masih sama untuk kita pada hari ini.

Aidan adalah seorang 
biarawan Ireland yang 

hidup pada abad ketujuh. 
Beliau tinggal di biara 

besar di Iona yang didiri-
kan St Columban.  

Pada masa itu, St Oswald 
menjadi Raja England Ut-
ara pada tahun 634. Raja 
mengundang para mis-
ionari untuk mewartakan Injil kepada rakyatnya yang 
masih kafir. 

Namun, misionari pertama yang melayani di tempat 
itu tidak dapat bertahan dan mengeluh kerana menurut 
mereka, orang-orang Inggeris amat kasar dan liar.

Sto Aidan mengajar para misionari itu  agar menel-
adani Sto Paulus. 

Sto Paulus mengajar eterlebih dahulu ajaran-ajaran 
yang mudah dan ketika  orang-orang telah bertambah 
kuat dalam Sabda Tuhan, baharulah dia memulakan  
ajaran-ajaran yang lebih sempurna mengenai hukum-
hukum Tuhan yang kudus.

Para biarawan mencadangkan Aidan untuk ke Eng-
land Utara. Aidan pergi dengan sukacita dan semangat 
doa.

Dia mengajar tentang kerajaan Tuhan dan Raja Os-
wald sendiri menterjemahkan khutbah-khutbah Aidan 
ke dalam bahasa Inggeris sehingga Aidan menguasai 
bahasa Inggeris dengan baik. St Aidan berkelana ke se-
luruh penjuru negeri dengan berjalan kaki, berkhutbah 
dan menolong ramai orang yang memerlukan.

30 tahun melayani, Sto Aidan sentiasa mengalu-
alukan kedatangan biarawan, paderi mahupun umat 
awam di tempat pelayanannya. Di Pulau Lindisfarne, 
St Aidan mendirikan sebuah biara besar. Ramai orang 
kudus dihasilkan di sini sehingga Lindisfarne dikenali 
sebagai Pulau Kudus. 

Sedikit demi sedikit, pengaruh pewartaan yang giat 
ini mengubah England Utara menjadi kepulauan Kris-
tian yang beradab. St Aidan wafat pada tahun 651.

St. Aidan 
~ 31 Ogos ~

Bangkitkan semangat 
Merdeka/Hari Malaysia 
pada musim pandemik 
Biarpun pada musim pandemik, 
semangat Merdeka/Hari Malaysia harus 
disemarakkan. Dengan tema “Malaysia 
Prihatin”, beberapa orang klerus, religius 
dan umat awam menyatakan pandangan 
mereka: 

Keadaan pandemik seo-
lah-olah menyuramkan 

sambutan Hari Malaysia. 
Namun seharusnya sebagai 
umat Kerajaan Tuhan dan 
rakyat berbilang bangsa se-
mangat patriotik tetap mekar 
di hati kita masing-masing. 

Kibarkan Jalur Gemilang 
di rumah ,premis dan kend-
eraan kita, sampaikan uca-
pan Hari Malaysia melalui 
media elektronik. Semarak-
kan semangat kesatuan dan 
perpaduan, sebarkan Kasih. 

Perkara simple seperti ini 
sebenarnya memberikan 
impak yang besar kepada 
masyarakat. Bersama kita 

prihatin terhadap satu sama 
lain, bergandingan bahu den-
gan seluruh rakyat Malaysia, 
menghadapi badai pande-
mik. Bersama Tuhan, pasti 
kita akan menang. Amen. 
— Nancy Nelly Joneh, 
Pengerusi Majlis Pastoral 
Katedral St Francis Xavier, 
Keningau 

“Malaysia prihatin” harus dijiwai 

Nilai dan semangat Hari 
Malaysia dapat kita 

belajar daripada semangat 
Santo Yosef.  

Semangat membuat pili-
han seturut kehendak Tu-
han, terlibat aktif sebagai 
penjaga keluarga Kudus, 
berani berkorban dalam 
setiap ruang dan keadaan, 
semuanya ini adalah tel-
adan yang indah untuk kita 
di Malaysia ini. 

Kita memang warga Ma-
laysia… tetapi juga adalah 
warga ‘Malaysia baharu’ di 
syurga. 

Di tengah-tengah pan-
demik ini, semangat ber-
syukur perlu diteruskan. 
Syukur atas kesejahteraan 

dan keamanan yang dikur-
niakan oleh Tuhan kepada 
bumi Malaysia. 

Selain itu, jika mampu, 
bantulah mereka yang me-
merlukan bantuan material, 
sokongan moral dan roha-
ni. — Fr Francis Dakun, 
Kolej Santo Petrus,                  
Kuching 

Belajar dari semangat Santo Yosef  

Tema hari ke-
bangsaan 2021 

“Malaysia Prihatin” 
bukan sekadar diku-
mandangkan tetapi 
semangat prihatin 
harus dihidupi teru-
tama di kalangan 
mereka yang amat 
terkesan oleh pan-
demik ini. 

Norma baharu 
yang harus diamalkan sep-
erti “jaga jarak, keluar ru-
mah hanya apabila perlu” 
tetapi ini bukan alasan bagi 
kita untuk tidak prihatin 
dengan menutup mata dan 
hati kepada sesama di seke-
liling kita. 

Prihatin dengan mengin-
gatkan sesama, mendengar 
keluh kesah sesama yang 
tertekan emosi, menghu-

lurkan bantuan se-
mampunya, men-
guatkan mereka 
yang putus harapan 
dan sebagainya. 

Semangat pri-
hatin ialah adanya 
kepedulian kepada 
sesama, melindungi 
sesama dan dari si-
kap memperhatikan 
sesama ini kita akan 

membendung pandemik ini 
sehingga tercapainya per-
lindungan kelompok.

“Sesungguhnya segala 
sesuatu yang kamu laku-
kan untuk salah seorang 
dari saudara-Ku yang pal-
ing hina ini, kamu telah 
melakukannya untuk Aku.” 
(Mat 25:40). — Sr Patricia 
Limun, FSIC, Katedral St 
Francis Xavier, Keningau

SOP bukan alasan tidak prihatin 

Pertama-tama saya berdoa 
agar kita semua terus berta-

han dan diberi kekuatan dalam 
usaha kita bersama untuk me-
namatkan wabak COVID-19. 

Semangat perjuangan para 
pemimpin dahulu dalam men-
untut kemerdekaan negara wa-
lau penuh dengan ranjau dan 
liku-liku, kita jadikan sekarang 
pula sebagai pengajaran dan 
sumber inspirasi kepada kita 
semua demi mencetuskan se-
mangat kebersamaan di antara 
kita dalam memerangi wabak 
COVID-19.

Melalui semangat cinta 
akan negara yang sentiasa 
diperkukuhkan, kita dapat 
mempertahankan kehidupan 
yang harmoni, saling mencin-
tai, dan bersatu sesama manu-
sia walaupun berlainan bang-
sa, agama, dan latar belakang 
kehidupan.

Kini kita sudah menikmati 
kebebasan dan kemerdekaan 
yang ke-64 maka marilah kita 
kibarkan Jalur Gemilang den-
gan bangga, kesyukuran akan 
penyertaan Tuhan kepada Ne-
gara kita dan penuh keyakinan 

mengharungi kehidupan men-
datang. 

Walaupun kita masih ber-
hadapan dengan musuh yang 
sukar dilihat dan lebih berba-
haya ini, namun jangan patah 
semangat untuk mengibarkan 
Jalur Gemilang di kediaman 
atau kenderaan kita sebagai 
tanda semangat solidariti un-
tuk menyatakan cinta kita ke-
pada Negara tercinta, disertai 
doa dan harapan agar negara 
kita segera pulih dari wabak 
Covid-19, segera mencapai ta-
hap imunisasi kelompok, dan 
akhirnya kembali ke kehidu-
pan normal menikmati kes-
ejahteraan bersama. — Father 
David Gasikol, Katedral St 
Francis Xavier Keningau 

Kibarkan Jalur Gemilang

Hayati Rukun Negara 

Bagi pendapat saya, untuk meng-
hidupkan semangat kemerdekaan 

adalah JIWA dan JATI DIRI. Di mana 
dari diri kita sendirilah untuk kita ber-
mula. Selain itu, PERSEFAHAMAN 
juga penting untuk kita serta masyarakat 
yang berbilang kaum ini untuk terus 
kekalkan hubungan. — Niklas Phuan 
Keuskupan Sandakan 

Sempena Hari Merde-
ka dan Hari Malaysia 

pada musim pandemik ini, 
mungkin kita boleh lakukan 
aksi sederhana untuk mem-
bangkitkan semangat cinta-
kan negara.

Pada tahun lalu, saya 
mengajak anak-anak saya 
untuk memberi sumbangan 
kepada Gereja, mengirim 
e-kad Hari Malaysia kepada 
rakan-rakan melalui media 
sosial, membaca Rukun 
Negara atau mengajar anak-
anak menyanyikan lagu-
lagu patriotik agar seman-
gat cintakan tanah air tidak 
luntur dan tidak mudah di-

lupai oleh generasi muda. 
Aktiviti-aktiviti kecil ini 

diteruskan pada tahun ini. 
Selain itu, saya menggalak-
kan anak-anak saya untuk 
menyertai pertandingan-
pertandingan yang dianjur-
kan oleh pihak sekolah atau 
swasta yang bertema Hari 
Merdeka dan Hari Malay-
sia. 

Namun, paling penting 
ialah berdoa Novena sem-
bilan hari untuk keamanan 
negara  dan mengikuti Misa 
Kudus sempena Hari Ma-
laysia.  — Pauline John, 
Katedral Hati Kudus, Kota 
Kinabalu 

Hayati Rukun Negara 

Persefahaman kekalkan perpaduan
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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 29, 2021 

Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tu-
han,

Kita meraikan peristiwa-peristiwa yang sig-
nifikan dalam masa beberapa bulan ini bagi 
Sarawak dan Malaysia.
lPada 22 Julai, kita menyambut Hari Ke-
merdekaan Sarawak.
l Pada 31 Ogos, Malaysia akan meraikan 

Hari Kebangsaan.
lPada 16 September akan 
datang, kita akan menyam-
but Hari Malaysia untuk 
memperingati hari Sarawak, 
Sabah dan Singapura sebagai 
negara-negara berdaulat, me-
nyertai Malaya untuk membentuk Malaysia.
Nama “Malaysia” diguna pakai pada 1963 

apabila negeri-negeri sedia ada dalam Perse-
kutuan Tanah Melayu, bersama Singapura, 
Borneo Utara dan Sarawak membentuk perse-
kutuan baharu. Satu teori tentang pemilihan 
nama Malaysia ialah “si” melambangkan 
penggabungan Singapura, Borneo Utara Sa-
bah dan Sarawak dengan Malaya. Walau apa 
pun, pada 16 September 1963, sebuah negara 
baharu dipanggil Malaysia dilahirkan.

Sebagai orang Kristian yang tinggal di Ma-
laysia selepas 58 tahun, satu soalan yang 
berkaitan adalah, “Sebagai warga negara, 
apakah peranan kita sebagai orang Kris-
tian dan Gereja di Malaysia pada hari ini?” 
Dalam masa beberapa bulan ini di mana kita 
meraikan pembinaan negara bangsa kita, 
saya ingin membahagikan renungan saya 
tentang kewajipan kita kepada Tuhan dan 
kepada negara kita, Malaysia.

1.Berdoa bagi Negara dan Para Pemimpin 
Kita
Tugas pertama orang Kristian untuk nega-
ranya adalah berdoa. Rasul Paulus menulis, 
“Maka itu, pertama sekali, saya menggesa 
agar permohonan, doa syafaat dan ucapan 
syukur dipanjatkan bagi semua, bagi raja-
raja dan semua pembesar, agar kita dapat 
menjalani kehidupan yang tenang dan ten-
teram, soleh dan hormat dalam segalanya!” 
(1 Timotius 2:1–2). Ia adalah penting untuk 
mengambil kira bahawa pada Abad Pertama, 
Maharaja menindas orang Kristian, namun 
Paulus tidak meminta mereka mengguna-
kan kaedah yang ganas untuk melawan ba-
lik. Sebaliknya, dia menyeru kepada semua 
orang percaya untuk berdoa setiap hari dan 
meminta Tuhan mengubah keadaan dengan 
doa dan tindakan yang akan pada akhirnya 
menjurus kepada kedamaian dan kemenan-
gan kebaikan ke atas kejahatan.

Maka itu orang Kristian dipanggil untuk 
menjadi “garam bumi” dan “cahaya dunia” 
(Matius 5:13–14) dengan membawa nilai-
nilai yang mengubah masyarakat. Semua 
nilai manusiawi yang tulen dapat dijumpai 
dalam ajaran Injil.

Dalam doa, kita diseru untuk datang 
dengan rendah hati kepada Tuhan kita dan 
berdoa untuk negara dan para pemimpin 
kita—baik politik mahupun rohani. Tuhan 
menjanjikan itu “dan maka itu, jika umat 
Aku yang atasnya nama-Ku disebut meren-
dahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, 
lalu berbalik daripada jalan-jalannya yang 
jahat, maka Aku akan mendengar dari syur-
ga dan mengampuni dosa mereka, serta me-
mulihkan negeri mereka.” (2 Tawarikh 7:14)

2. Daftar Diri Sebagai Pengundi dan Men-
gundi
Dalam kerajaan yang demokratik, kebeba-
san untuk memilih para pemimpin menerusi 
pengundian merupakan hak setiap warga 
negara. Untuk mengundi bermaksud untuk 
berdiri dan diambil kira. Maka itu, pendaf-
taran untuk pengundi merupakan satu tang-

gungjawab yang semula jadi sebagai seorang 
warga Kristian yang sudah mencapai usia 
mengundi. Tuhan telah mengamanahkan 
penjagaan ini kepada kita sebagai hamba-
Nya yang taat untuk bekerja demi kebaikan 
Negara kita dan Gereja pada umumnya.
Ini bukan bermaksud bahawa kita mengundi 
dengan membabi-buta atau menurut popu-
lariti seseorang calon. Setiap Kristian harus 
mencari ilmu pengetahuan untuk mengeta-
hui dengan baik tentang visi parti politik dan 
ahli politik. Dalam Keluaran 18:16–22, apa-
bila Musa memerlukan para pemimpin un-
tuk membantunya memerintah rakyat, Tuhan 
meminta Musa memilih lelaki-lelaki dengan 
kualiti-kualiti ini.
l Keupayaan dalam kepimpinan.
l Kealiman dan sentiasa berusaha untuk 
menjalin perhubungan yang betul dengan 
Tuhan.
l Boleh dipercayai.
l Integriti supaya mereka tidak dapat 
disogok.
l Para pemimpin yang saksama.
Maka itu, kita mencari kualiti-kualiti di 

atas dalam para pemimpin kita. Setiap warga 
negara perlu mengundi menurut nurani hat-
inya di hadapan Tuhan. Justeru, kita mahu 
memilih para pemimpin yang alim dan dapat 
memastikan kebaikan rakyat yang berbagai 
kaum, agama dan kedudukan sosial.

Sementara ia adalah penting bagi kita un-
tuk menuntut kualiti-kualiti sedemikian dari-
pada para pemimpin rohani atau politik kita, 
marilah kita juga mengingatkan diri tentang 

pedang bermata dua ini.
Setiap orang Kristian diseru untuk menca-

pai kualiti-kualiti ini sebagai sebahagian dar-
ipada kepimpinan dan penjagaan kita dalam 
setiap keluarga, tempat kerja dan kepimpi-
nan kita, di mana kita telah diamanahkan.

Apabila kita dengan ikhlas “cari kerajaan 
Tuhan dan kebenaran-Nya (perhubungan 
yang betul dengan Tuhan dan sesama), maka 
semua perkara lain yang kita perlukan akan 
diberikan kepada kita juga”. (Mat 6:33)

“Berikanlah kepada Kaisar apa yang 
kamu wajib berikan kepada Kaisar, dan ke-
pada Tuhan apa kamu wajib berikan kepada 
Tuhan.” (Matius 22:15–22)

Yesus mengajar kita bahawa sebagai war-
ga negara yang tinggal di sesebuah negara, 
kita memberikan kepada kerajaan kita apa 
yang wajib diberikan kepadanya. Pada masa 
yang sama, sebagai umat yang dikasihi Tu-
han, kita mesti memberikan kepada Tuhan 
apa yang wajib diberikan kepada-Nya—iba-
dat kita, masa kita, bakat, harta karun dan 
amalan yang baik. Sebagai penjaga yang 
baik, kita mesti menjadi rakan Tuhan dalam 
usaha untuk mewujudkan dunia penuh kasih, 
kedamaian, keadilan dan kelimpahan bagi 
semua.
l Bayar cukai kita yang sepatutnya ke-
pada kerajaan yang kita pilih. (Roma 13:7)
l Bertanggungjawab dan telus dalam 
urusan kita. (Lukas 3:13–14)
l Bertanggungjawab bagi ekologi yang 
Tuhan telah cipta. Tuhan mengamanahkan 
kita untuk menjadi para penjaga-Nya di 

bumi ini. Secara konkrit, kita berusaha un-
tuk mengurangkan tapak kaki karbon diok-
sida. Kita menggunakan produk tempatan 
untuk merangsang ekonomi tempatan. Kita 
mengurangkan pengambilan daging dan 
penggunaan produk plastik.
l Dermalah untuk mengurangkan pend-
eritaan terutamanya pada waktu pandemik 
sekarang. Berikanlah kepada Catholic Wel-
fare Services (CWS), Society of St Vincent 
de Paul (SSVP) atau badan kebajikan yang 
diiktiraf untuk mengurangkan kemiskinan.
l Derma darah untuk menyelamatkan 
nyawa warga senegara.
l Berdoa untuk negara kita dan dunia.
Sebagai orang Kristian yang meraikan 

Hari Sarawak, Hari Kebangsaan dan Hari 
Malaysia, semoga doa-doa, pengorbanan, 
komitmen dan tindakan kita dalam ker-
jasama demi kebaikan semua manusia dan 
ekologi dapat membina solidariti, keharmo-
nian, penerimaan antara satu sama lain, dan 
rasa hormat di tanahair kita.

“Hendaklah cahayamu bersinar di depan 
orang lain; supaya mereka melihat perbua-
tanmu yang baik dan memberi pujian kepada 
Bapa kamu di syurga.” (Matius 5:16)

Dengan berkat dan doa saya.

+ Uskup Agung Simon Poh  
Keuskupan Agung Kuching 

12 Ogos 2021

Menjadi rakan Tuhan membangun 
masyarakat damai Malaysia

Menjadi rakan Tuhan dalam usaha membina kedamaian di Malaysia. Gambar menunjukkan kenangan Hari Sarawak pada tahun 2018. 

Perutusan Uskup Agung Simon Poh sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021 


