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Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukata-
kan: Bersukacitalah! Hendaklah kebaikan hatimu diketahui 
semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu 
khuatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala 
hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan 
dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan, yang melam-
paui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu  dalam 
Kristus Yesus.                                                                   Filipi 4:4-7

YANGON: “Setiap hati 
rakyat Myanmar berkata 
dengan penuh kesedihan: 

Ini tanah kami. Tanah yang di-
landa kegelapan, di mana kema-
tian dan keganasan telah menjadi 
kebiasaan. Inilah lembah air mata 
kami. Namun kita tidak mener-
ima kejahatan dengan putus asa 
dan kebencian. Bersama Yesus 
kami ingin memberitakan: biarlah 
damai. Kepada negara yang ter-
luka ini, kami berkata: Cukuplah 
Myanmar, sayangku,” tulis Kar-
dinal Charles Maung Bo, Presiden 
Konferensi para Uskup Myanmar 
dalam pesan Advennya yang diter-
bitkan baru-baru ini. 

Uskup Yangon itu berkata dalam pesan-
nya yang bertarikh 9 Disember 2021, “Kami 
tidak akan sesekali memaafkan ketidakadilan 
dan penderitaan di kalangan mereka yang 
tidak bersalah. Mereka yang diharapkan un-
tuk menjaga nyawa dan keselamatan rakyat, 
telah menjadi punca kesusahan dan ketaku-
tan. Namun kepada mereka, kami berkata: 
Ada kuasa dalam Cinta. Itulah pesan Yesus 
dan Krismas.”

“Betapa pilunya hati kami apabila men-
genangkan setahun lalu, negara ini menyim-
pan impian yang tinggi, malangnya mimpi 
ngeri terjadi begitu cepat. Dahulu tanah ini 
adalah taman Eden; cantik, tabah, dicembu-
rui oleh begitu banyak negara kerana sum-
bernya, rakyatnya yang berbilang bangsa 
dengan hidup dalam kegembiraan, lagu-lagu 
merdu dan perkongsian yang hebat.”

Bagaimana Taman Eden ini berubah men-
jadi Jalan Salib yang luas? Keadaan di Myan-
mar mengingatkan kita tentang amaran Yesus 
tentang zaman Apokaliptik (Lukas 21:5-11): 
Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan 
kerajaan melawan kerajaan,  dan akan ter-
jadi gempa bumi yang dahsyat dan di pelba-
gai tempat akan ada penyakit sampar dan ke-
laparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang 
mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat 
dari langit.

Kardinal Bo prihatin akan masa hadapan 
kaum muda Myanmar. Katanya, baru seta-
hun yang lalu mereka mempunyai impian 
mereka. Mimpi mereka tidak dibunuh oleh 
senjata api tetapi dicekik oleh keganasan 
yang tidak berperikemanusiaan serta godaan 
untuk membalas dendam. 

Prelatus itu menegaskan, kemenangan 
tidak datang dengan hanya memegang sen-
jata. “Pegang kebenaran; pegang cinta. Sen-
tiasa ada jalan tanpa kekerasan, penyelesaian 
damai. Sekali lagi, saya merayu untuk tidak 

mengikut jalan keganasan. Keganasan hanya 
melahirkan keganasan. Percaya pada kebe-
naran; percaya pada kuasa cinta. Mahatma 
Gandhi adalah tedalan sangat baik dalam 
mengalahkan keganasan yang tidak berper-
ikemanusiaan. 

Alkitab adalah saksi bahawa kebenaran 
memerdekakan kita.  Ini adalah masa di 
mana kebenaran telah berpecah-belah; mu-
dah menanam prasangka dan kebencian. 
Kepercayaan antara satu sama lain mungkin 
tercemar dan perpecahan menghancurkan 
kita.

Bo mengajak umat agar berwaspada ter-
hadap keganasan yang tidak senonoh; pem-
bunuhan rakyat negara itu sendiri dan orang 
asing. 

“Anak muda negara ini, saya tahu kes-
akitan anda, tetapi kesakitan itu tidak boleh 
dibenarkan untuk menimbulkan lebih banyak 
kesakitan kepada diri anda atau orang lain,” 
pesan Kardinal Bo. 

“Sebagai orang Kristian,” kata Kardinal 
Bo, “Kita mencari bimbingan dalam Firman 
Tuhan dan ilham Roh Kudus. Kristus adalah 
pemimpin kita. Kelahiran-Nya, kehidupan 
dan pesan harapan-Nya dapat membimbing 
kita. Adven memberitahu kita: Kristus juga 
pernah hadir dalam konteks kekacauan dan 
kebencian yang serupa. Dia menjadi mangsa 
keangkuhan Empayar Roma.

Semasa Yesus masih bayi, terjadi kematian 
dan pembunuhan beramai-ramai. Ini me-
nyebabkan Yesus menjadi pelarian. Herodes 

gagal membunuh-Nya; Pilatus juga gagal 
kerana Inkarnasi Cinta, dalam palungan 
sederhana itu, yang dilahirkan oleh orang 
miskin seperti kita, telah menang. Palungan 
Betlehem akhirnya mengalahkan kekuasaan 
Roma. Biarlah ini menjadi harapan kita. Di 
tengah-tengah kegelapan dan keputusasaan 
yang menyesakkan, di atas palungan yang 
malang, Malaikat menyanyikan lagu damai 
ketika Dia dilahirkan! 

Kardinal Bo juga menulis komitmen dan 
keprihatinan Sri Paus Fransiskus yang sen-
tiasa peka akan isu-isu di Myanmar. Se-
masa lawatan Bapa Suci ke Yangon, beliau  
memilih untuk bertemu semua orang untuk 
tujuan keamanan. Dia menyerahkan mandat 
perdamaian kepada gereja Myanmar. Dia 
terus bermohon dan bermohon agar kita terus 
mencari perdamaian.

Dua hingga tiga juta rakyat kita kelaparan 
untuk makanan; tetapi semua rakyat Myan-
mar dahagakan keadilan. Sehingga kelaparan 
itu dipadamkan, negara ini tidak akan tenang.

Menjelang Krismas, damai ini amat did-
ambakan; semoga kita semua dapat hidup 
dalam Aman. Kami berharap semua yang 
berada di penjara boleh pulang ke rumah; 
semua yang berada di kem pelarian boleh 
pulang ke rumah; semua yang bersembunyi 
boleh bebas berjalan, semua yang cedera dis-
embuhkan, semua keluarga yang berpecah 
belah dapat bersatu dan semua senjata akan 
menjadi senyap.

Kita belajar daripada banyak negara di 

Asia Tenggara seperti Kemboja, Vietnam, 
Laos menangguhkan konflik dan mula mem-
bangunkan negara mereka. 

Sebagai orang Kristian, kita mencari Tu-
han, bimbingan dan perlindungan-Nya. Kita 
memahami kepimpinan Kristus adalah untuk 
pelayanan. Kita melihat Yesus, walaupun se-
bagai Tuhan tetapi Dia mengosongkan diri-
Nya dan mengambil rupa seorang hamba. 
Dia memberitakan keamanan dan pendama-
ian walaupun sedang disalibkan. 

Kardinal Bo mengajak agar pada musim 
Adven ini, “kita berdoa untuk semua, teru-
tamanya golongan muda. Kita berdoa agar 
mereka terus memupuk harapan dan kea-
manan. Jangan biarkan mereka mencari pe-
nyelesaian kerana terdesak atau putus asa. 

“Kita doakan juga mereka yang ingin 
menguasai rakyat kami dengan senjata api. 
Konflik di sini tidak merentasi sempadan. 
Semuanya  menentang rakyat sendiri. Kita 
boleh menyelesaikan perbezaan kita.”

Pada akhir pesannya, Kardinal Bo men-
gatakan, “Krismas sebenar adalah apabila 
negara ini percaya dengan cara yang aman. 
Semoga nubuat Yesaya, yang dipamerkan 
dengan jelas di bangunan PBB, menjadi re-
aliti kita dari musim Adven ini”.

Mereka akan menempa pedang-pedangnya 
menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya 
menjadi pisau pemangkas bangsa tidak akan 
lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, 
dan mereka tidak akan lagi belajar perang 
(Yesaya 2:4). 

Pesan Yesus dan Krismas: 
Ada kuasa dalam Cinta 

Rakyat Myanmar memasang lilin untuk keamanan. Gambar: Media Vatikan. 



Kekal hangat meskipun 
berhadapan dengan kesukaran 

Saya tidak boleh menjadi 
pengkritik sastera, bukan 
kerana saya tidak dapat 

membezakan sastera yang baik 
atau buruk, tetapi kerana saya 
tidak mempunyai bakat atau 
kemampuan untuk mengatakan 
sesuatu tentang sastera.  

Jika saya tidak suka buku, saya 
teragak-agak untuk menyatakan 
pendapat saya. Sebaliknya, jika 
saya suka sesebuah buku, saya 
cenderung untuk menjadi tukang 
sorak kerana nilai-nilai keindahan 
dalam buku itu. Walau apa pun, 
saya ingin sangat menyokong 
buku baharu Ashlee Eiland, 
Human(Kind) – How Reclaiming 
Human Value and Embracing 
Radical Kindness Will Bring Us 
Back Together.

Ini bukan buku sentimental, ia 
bukan buku yang membuatkan 
kita rasa bagus atau  tentang 
bagaimana kita perlu berbaik-baik 
antara satu sama lain. Ia lebih sep-
erti Khutbah di atas Bukit untuk 
zaman kita, atau sekurang-
kurangnya bagaimana kita boleh 
berusaha untuk menghidupkan 
Khutbah di atas Bukit. 

Bagaimana kita dapat kekal ber-
jiwa, hangat, dan manusiawi di 
dalam semua perkara yang tidak 
sihat atau menyakitkan hati kita? 
Ashlee menerangkan dalam buku-
nya seperti berikut: bukunya.

“Ini adalah kisah saya - kisah 
seorang wanita kulit hitam yang 
dibesarkan di Selatan dan yang 
menemui beberapa peristiwa 
keharmonian dan juga kejatuhan 
di sepanjang perjalanan hidup. 
Ketika saya melihat kembali 

kehidupan saya, ada saat-saat 
yang saya ingat dengan jelas. 
Apabila direnung, detik-detik itu 
jelas kerana mereka penting.

Peristiwa-peristiwa itu mende-
wasakan saya dengan cara yang 
indah dan menyakitkan. Ketika 
saya duduk dengan mengenang 
detik-detik dan kenangan ini, saya 
menyedari ia penting kerana ia 
mengajar saya untuk bersikap 
baik kepada diri kerana saya layak 
untuk diperlakukan dengan baik. 

Mengingati kenangan-kenangan 
penting itu membantu saya untuk 
menyedari anugerah-anugerah 
baik yang telah diberikan kepada 
saya, anugerah yang saya harap 
dapat diberikan kepada orang lain, 
dan membolehkan saya melihat 
saat-saat lalu yang menyakitkan 
dan sukar sebagai peluang untuk 
menjadi manusia yang lebih baik 
dan berintegreti, untuk mengin-
gatkan diri saya bahawa dalam 
menerima rahmat, saya juga harus 
bersedia menghadapi cabaran.”

Buku ini adalah satu siri cerita 
dari hidupnya, semuanya dicerita-
kan oleh seorang pencerita yang 
berbakat dan ditulis dengan esteti-
ka yang tidak pernah tenggelam 
dalam sentimentaliti dan bukan 
menagih simpati. Buku ini adalah 
cerita tentang berkat dan kejatu-
han. Eiland menceritakan dalam 
kehidupannya, pasti ada berkat 
dan kesedihan. 

Di satu pihak, dia amat bersyu-
kur di atas anugerah kehidupan-
nya – dia mempunyai ibu bapa 
yang penyayang, peluang untuk 
pendidikan kelas pertama, tidak 
pernah susah dari segi ekonomi, 

dan sentiasa dengan keluarga dan 
komuniti yang menyokong di 
sekelilingnya. 

Namun, dia juga hidup sebagai 
wanita kulit hitam di dalam dunia 
ketidakadilan dan ketidaksaksa-
maan. Dia terpaksa hidup sebagai 
seorang yang sentiasa menyedari 
status warna kulitnya, di mana 
setiap kali dia memasuki sebuah 
ruang, dia perlu melihat sekeliling 
untuk melihat berapa ramai orang 
sepertinya berada di dalam bilik 
itu. 

Dia juga terpaksa menahan 
maki hamun perkauman yang 
dilemparkan ke wajahnya. Oleh 
itu, seperti yang dia katakan, dia 
telah mengalami parut yang men-
dalam dengan cara yang indah 
dan menyakitkan.

Sebagai contoh, salah satu cerit-
anya, dia mengisahkan kejadian di 
mana dia pergi ke restoran bersa-
ma beberapa rakan Asia untuk 
menikmati dim sum istimewa 
Korea. Petang itu berjalan lancar 

dan mereka memandu pulang dari 
restoran dan bergelak ketawa  di 
dalam kereta, di mana keserono-
kan itu telah mengurangkan rasa 
beban berat darinya. “Buat perta-
ma kali, saya tidak merasakan 
seolah-olah saya perlu melayak-
kan diri atau mengingatkan diri 
sendiri akan bangsa atau apa sta-
tus saya. Sebelum hari tersebut, 
saya telah mengalami hal yang 
sangat menyedihkan. Namun, 
ketika bersama dengan rakan-
rakan, bergurau dan bergelak ket-
awa, saya menyedari, saya ada 
perasaan segan. Perasaan itu sela-
lu menguasai saya, di mana saya 
merasakan tidak layak bergaul 
dengan orang lain atau mengha-
lang saya untuk berkongsi kehidu-
pan dengan satu sama lain.”

Kita memerlukan pengakuan 
dan naratif seperti ini. Kita hidup 
dalam masa kepahitan dan perpe-
cahan, apabila wacana dan rasa 
hormat sivil telah rosak, di mana 
kita mengejek dan meremehkan 
satu sama lain, di mana ketidaka-
dilan, ketidaksaksamaan dan 
perkauman masih berleluasa, 
mendefinisikan kita secara berten-
tangan, dan di mana kebaikan 
sering dilihat sebagai kelemahan. 

Lebih-lebih lagi, terdapat hiper-
sensitiviti yang semakin mening-
kat di mana perkataan atau ayat-
ayat yang bertujuan baik dijadikan 
isu yang memecah belahkan. 
Paranoia telah menggantikan 
metanoia, menjadikan kita sema-
kin tertutup dan mengasingkan 
diri.

Ashlee Eiland memberi kita for-
mula untuk mengeluarkan apa 

yang terbaik dalam diri kita. 
Bagaimana kita bertindak balas 
terhadap ketidakadilan, pelangga-
ran, dan kejahatan?  

Sebagai contoh, berikut ialah 
reaksi selepas dia cuba berbuat 
baik kepada seseorang namun 
usahanya dibalas dengan ejekan 
perkauman: “Berasa amat malu 
kerana dihina, saya tetap men-
jalani hari saya, melakukan seban-
yak yang saya boleh untuk hari itu 
... tetapi saya menyedari, berbuat 
baik sahaja tidak memadai.” 

Kadang-kadang kita hanya 
perlu menerima atau menyerap 
apa yang sukar dan memalukan 
lebih-lebih lagi dalam aktiviti per-
paduan dan melakukan yang ter-
baik untuk tidak membiarkan 
cemuhan dan kejahatan mem-
bunuh kita. 

Kita perlu membiarkan cemu-
han dan kritikan itu membentuk 
diri kita, meskipun menyakitkan, 
agar kita meninggalkan zon sele-
sa, untuk mengakui bahawa 
kadang-kadang bergerak lebih 
dekat dan cuba melakukan kebai-
kan dan menutup jurang antara 
kita dan orang lain adalah mung-
kin tidak akan berlaku seperti 
yang kita mahukan. Tetapi amat 
berbaloi untuk mencuba dan 
melakukannya. 

Saya bukan pakar menilai dan 
mengkritik sastera. Saya juga 
tidak selalunya tahu apa yang 
membentuk ‘soul muzik’ tetapi 
saya masih boleh mengenal ‘kesu-
sasteraan jiwa.’ — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2021 @ Fr Ron 
Rolheiser 

Menjelang Paskah tahun 
lalu saya berkesempatan 

untuk bertanya kepada bebera-
pa orang calon baptis apakah 
ciri penting seorang penganut 
Katolik?

Salah seorang daripada mere-
k a  m e n j a w a b  d e n g a n 
yakin:"Mengadiri Misa setiap 
hari Minggu dan menyambut 
Komuni!"

Memang betul jawapan calon 
baptis tersebut dan kita pun 
berharap agar setiap umat kato-
l ik  memenuhi  “Kewajipan 
menghadiri Misa Hari Minggu" 
ini. Namun sekadar memenuhi 
syarat sahaja tidak mencukupi. 

Kewajipan kita bukan hanya  
pergi  ke gereja  pada hari 
Minggu, berdoa doa-doa yang 
dipelajari beberapa tahun lalu 
atau menerima Sakramen demi 
memenuhi serentetan syarat-
syarat yang dituntut oleh gereja 
- jika seperti ini, iman kita 
belum mantap. 

Pada hari Minggu Adven 
yang ke tiga  ini, Yohanes 
Pembaptis mengajak kita untuk 
mengamalkan iman kita secara 

nyata, bertanggung jawab dan 
berdaya maju. Malah, “Setiap 
pohon yang tidak menghasilkan 
buah yang baik, akan ditebang 
dan dibuang ke dalam api” (Lk 
3:9).

Lebih jelas lagi Yohanes 
menjelaskan bagaimana tinda-
kan sosial kita harus dilakukan: 
“Barangsiapa mempunyai dua 
helai baju, hendaklah ia mem-
baginya dengan yang tidak 
punya, dan barangsiapa mem-
punyai makanan, hendaknya ia 
berbuat juga demikian” (Luk 
3:10). Kepada para pemungut 
cukai: “Jangan menagih lebih 
banyak daripada yang telah 
ditentukan bagimu” (Luk 3:13). 
Kepada para  askar,  pol is : 
“Jangan merampas dan jangan 
memeras dan cukuplah dirimu 
dengan gajimu” (Luk 3:14).

Nas iha t -nas iha t  te rsebut 
sudah berlalu lebih 2000 tahun 
yang lalu namun ia tetap segar 
dan berlaku di zaman kita seka-
rang.

Pada masa sekarang, di mana 
selepas Covid-19, kita dikejut-
kan lagi dengan kehadiran 

Omicron Delta dan entah apa 
lagi. Mungkin kita tergerak hati 
untuk bertanya kepada Yohanes 
Pembaptis: “Apa yang harus 
kami buat ... (Luk 3:10) pada 
masa yang tidak pasti ini?"

Saya pasti, Yohanes akan 
menjawab,  "Jangan lokek, 
kongsikanlah apa yang kamu 
miliki dengan sesamamu, bersi-
kap adillah, bertolak ansur dan 
bermurah hatilah kamu!” Ini 
bermakna, iman harus terus 
hidup meskipun pada musim 
yang serba tidak menentu ini.

Saya bersyukur kerana pada 
musim pandemik dan kemun-
c u l a n  v a r i a n  D e l t a  d a n 
Omicron,  Gereja kita tetap 
bertumbuh dan berdaya maju. 
Misalnya sejak tahun lalu dan 
sekarang,  beberapa  orang 
Diakon dan paderi  baharu 
di tahbis ,  ramai  bayi  yang 
dibaptis, pendaftaran kateku-
men juga menggalakkan dan 
banyak lagi yang menunjukkan 
karya Tuhan tidak pernah ber-
henti bekerja. 

Memang, ada ramai orang 
yang mahu menganut agama 

kita. Tetapi cabaran kita seka-
rang  ada lah  bukan  hanya 
menambah jumlah orang-orang 
masuk agama kita tetapi lebih-
lebih pada bagaimana kita 
menambah lebih ramai umat 
kita untuk menjadi saksi-saksi 
Kristus di antara umat beriman 
yang sedia ada.

Pernah ada seorang ahli fal-
safah berpendapat bahawa ter-
dapat tiga jenis orang di dunia 
ini: Si pemimpin, si perancang 
dan si pelaku.

Si  pemimpin  mempunyai 
idea-idea yang baik tetapi ianya 
tetap tinggal di dalam dunia 
khayalan.

Si perancang menterjemah-
kan impian mereka ke dalam 

program-program dan cadan-
gan-cadangan tetapi tetap ting-
gal di atas kertas sahaja.

Si pelaku pula adalah orang-
orang yang melakukan apa pun 
tugas-tugas dengan sepenuh 
tenaga dan hati sehinggalah 
tugas tersebut selesai dilak-
sanakan dengan sempurna.

Kita berdoa, berharap dan 
berusaha agar semua orang, ter-
masuk saya dan anda yang 
t idak  hanya  ber iman tapi 
melakukannya juga dengan 
setia, bertumbuh dan bertahan 
sebab Tuhan Yesus pernah ber-
sabda: “Orang yang bertahan 
sampai pada kesudahannya ia 
akan selamat” (Mrk 13:13). — 
JL 

HARI MINGGU 
KETIGA ADVEN (C)

Zefanya 3:14-18;     
filipi 4:4-7;    

injil luk.3:10-18

Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat
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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 I: Apa yang dimaksud dengan Minggu 

Gaudete? Apakah kekhasan Minggu ini? — 
Savio

Jawaban: Pertama, Minggu Gaudete atau 
Minggu Bersukacitalah dirayakan pada Minggu 
Adven ketiga. 

Kata sifat “bersukacitalah” ini berasal dari anti-
fon pembukaan pada Minggu itu, iaitu 
“Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi ku 
katakan: bersukacitalah! Sebab Tuhan sudah 
dekat” (Flp 4:4.5). Tuhan menyeru agar kita bersu-
kacita. Sukacita itu datang dari kenyataan bahawa 
pesta kelahiran Tuhan sudah dekat.

Minggu ketiga Adven adalah titik tengah dari 
keseluruhan Masa Adven yang berlangsung selama 
empat minggu. Di tengah masa persiapan yang 
bersifat prihatin dan matiraga itu, Gereja memberi-
kan “break” (istirahat) dan mengajak umat bersu-
kacita. 

Break di tengah ini juga dilakukan pada masa 
Pra-Paskah, iaitu pada Minggu Pra-Paskah keem-
pat (Minggu Laetare). 

Minggu Gaudete ini juga mengingatkan umat, 
bahawa masa Adven akan segera berakhir dan 
pesta kedatangan Yesus Kristus sudah semakin 
mendekat. Maka perlu dikembangkan harapan 
yang akan menumbuhkan kesabaran dan keteku-
nan, untuk mempersiapkan diri sampai akhir. Kita 
dapat bertahan dalam kesulitan dan tantangan 

hanya jika kita sedar bahawa buah-buahnya layak-
derita (bdk Yak 5:7-10).

Kedua, untuk mengungkapkan kegembiraan ini, 
warna liturgi yang digunakan hari ini bukanlah 
ungu tetapi merah muda (pink). Demikian juga, 
warna lilin yang dinyalakan Minggu ini di ling-
karan Adven ialah merah muda atau merah. 

Warna merah muda melambangkan bahawa pen-
deritaan zaman ini tidak sebanding dengan 
kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 
Suasana gembira harus mewarnakan persiapan 
jangka pendek, untuk menyambut perayaan penjel-
maan Sang Sabda menjadi manusia.

Soalan II: Apakah Yesus akan tetap menjadi 
penyelamat seandainya Yesus dikandung oleh 
Maria sebagai anak biologi Maria dan Yusuf? —  
Linda

Jawaban: Tentu saja identiti Yesus akan berubah 
dan hal ini akan mengubah juga erti penyelamatan. 

Dengan menyatakan bahawa Yesus dikandung 
oleh Maria melalui naungan Roh Kudus, di sini 
hendak ditegaskan bahawa Yesus bukanlah hasil 
benih manusia laki-laki biasa, tetapi bahawa Yesus 
berasal dari Tuhan, dan kerana itu Dia adalah Anak 
Tuhan. 

Ertinya, asal-usul Yesus adalah ilahi, bukan 
insani. Kerana kudrat ilahinya itu, Yesus dapat 
membawa manusia kembali kepada Tuhan. Iman 

Kristian mengajar, bahawa Yesus adalah sungguh 
Tuhan dan sungguh manusia. Maka Dia dapat 
menjadi pengantara antara kita manusia dengan 
Tuhan, Sang Pencipta. Bagaikan jambatan, Yesus 
bertumpu baik pada Tuhan mahupun pada manu-
sia. Dialah satu-satunya pengantara antara manusia 
dan Tuhan ( 1Tim 2:5).

Dengan menjadi sungguh manusia, Yesus 
mewakili seluruh umat manusia yang sudah berdo-
sa itu di hadapan Tuhan. Yesus adalah keturunan 
Adam. Kerana Adam yang berdosa, maka ketu-
runannya yang harus melakukan pembayaran atas 
hutang dosa (bdk. Rom 5:12-21). Kerana Yesus 
adalah manusia, maka semua perbuatan yang 
dilakukan Yesus, juga diperhitungkan dan mempu-
nyai kesan untuk seluruh umat manusia.

Kerana itu ketaatan Yesus merupakan kebalikan 
daripada ketidaktaatan Adam, yang mahu menen-
tukan sendiri baik dan buruk dan mahu menjadi 
seperti Tuhan. Jadi, ketaatan Yesus yang wafat di 
salib, menjadi sumber keselamatan bagi kita manu-
sia. 

Natal adalah bukti ketaatan Sang Sabda yang 
rela menjadi manusia, bahkan manusia yang mis-
kin dan taat sampai mati di salib. Ketaatan Yesus, 
yang sudah mulai diwujudkan dalam peristiwa 
penjelmaan menjadi manusia (inkarnasi), dilanjut-
kan sampai pada kepenuhannya melalui sengsara, 
penyaliban, dan wafatnya di kayu salib. — Fr Dr 
Petrus Maria Handoko CM, hidupkatolik.com 

Kekhasan Minggu Gaudete

50 tahun gigih melayani, LWK  
Katedral Sacred Heart terus 
berani jadi saksi sukacita Tuhan

Di tengah-tengah 
pandemik, biara 
Karmelit bertambah ahli 

KOTA KINABALU: Liga Wanita Ka-
tolik Katedral Sacred Heart (SHCCWL) 
meraikan Ulang Tahun Emas ke-50 mere-
ka pada 24 Nov, dengan Perayaan Eka-
risti  dan jamuan makan malam.

Uskup Agung John Wong yang mem-
impin Misa Kudus, dalam homilinya, 
mengucapkan tahniah kepada ahli-ahli 
CWL atas ulang tahun jubli emas mereka.

Katanya, dalam tempoh 50 tahun ini, 
CWL amat komited memberi kesaksian 
tentang Kristus melalui pelayanan mere-
ka.  

Prelatus itu juga memberikan tiga poin 
penting bagi para CWL untuk direnung-
kan sempena peristiwa penting UTK ke-
50 tersebut:

i)Bersyukur kepada Tuhan kerana mem-
berikan mereka kesempatan menganjur-
kan UTK-ke50 
ii)Untuk bersyukur dengan tekun kera-
na dapat melakukan pekerjaan yang he-
bat dan komited, 
iii)Untuk memohon berkat Tuhan, men-
gumpul rahmat-Nya tanpa mencari 
pengiktirafan duniawi.
Uskup Agung John juga berterima 

kasih kepada mereka di atas kerajinan 
dan komitmen mereka yang sentiasa 
melayani sepenuh hati kepada Gereja, 
di peringkat paroki mahupun keuskupan 
Agung. 

Semasa majlis makan malam di pusat 
paroki, Pengerusi CWL, Anita Tung-
golou mengucapkan terima kasih kepada 
Uskup Agung John Wong, Pengerusi Ma-
jlis Pastoral Paroki Jason Joenoi, dan se-
mua yang hadir dalam perayaan tersebut.  

Menyebut secara ringkas sejarah CWL, 

Anita mengatakan CWL ditubuhkan pada 
16 Nov 1971, dan kini CWL mempunyai 
lebih 130 orang ahli, sentiasa komited 
melayani, berdoa bersama dan berjalan 
bersama.

"Kami telah mengharungi bersama-
sama melalui suka dan duka, dan dengan 
bantuan Roh Kudus, kami telah berjaya 
mengatasi kesukaran dan cabaran yang 
tidak terkira banyaknya," kata Anita.

Selain menjaga keceriaan Gereja, para 
CWL juga membantu Gereja mengenda-
likan majlis, mengadakan jualan kantin 
setiap minggu, mengadakan pertemuan 
doa mingguan, mereka juga mengan-
jurkan Cabutan Bertuah Tahunan untuk 
membantu Dana Seminarian, serta me-
naja sepuluh karung Tepung Superwhite 
untuk Konven Kamerlit yang membuat 
hosti Komuni. 

“Kami juga komited untuk berdoa Ro-

sario setiap hari dan berdoa untuk Jiwa 
Suci di Api Penyucian,” kata Anita. 

Di peringkat keuskupan dan serantau, 
CWL juga menyertai retret, konferensi 
dan pelbagai program rohani. 

Pada masa pandemik, meskipun ke-
banyakan aktiviti ditangguhkan, mereka 
tetap aktif berdoa dan mengadakan perte-
muan maya. – CS 

KOTA KINABALU: Sr Teresa of Jesus, 33, telah 
melafazkan kaul dalam Perayaan Ekaristi pada 14 
November yang dipimpin oleh Chaplain Karmelit, 
Fr Mattheus Luta di biara Karmelit. Ibunya, Dourine 
Oloh, turut hadir menyaksikan upacara itu.

Setelah mendengar panggilan Tuhan dan mengiku-
ti pembentukan selama beberapa tahun, Sr Teresa of 
Jesus memasuki Biara Karmelit pada 23 Nov 2019. 

Beliau menerima jubah religiusnya pada 14 Nov 
2020. 

Selepas menyatakan hasrat untuk mendedikasikan 
diri sepenuhnya kepada Tuhan, dia memulakan per-
cubaan selama tiga tahun sebagai persediaan untuk 
pelafazan kaul pertama profesinya. Semasa upacara 
itu, beliau menyatakan ikrar ketaatan, kesucian dan 
kemiskinan di hadapan  Ketua Prioress kongregasi 
mereka.

Sr Teresa of Jesus, dilahirkan pada 17 Mei 1987, 
berasal dari Telipok. Beliau merupakan anak keempat 
daripada enam beradik (tiga lelaki dan tiga peremp-
uan). Bapanya ialah Andrew Onduk Ponsoi. Umat 
beriman mendoakan agar beliau terus tabah dalam 
panggilan religiusnya dalam komuniti membiara 
Karmelit yang mempunyai 19 orang anggota. – CS 

Fr Mattheus Luta menyerahkan buku konsitusi komuniti 
Carmelite Discalced kepada biarawati yang baharu 
melafazkan komitmen melalui pintu kecil di dinding

Pengerusi CWL, Anita Tunggolou, menyerahkan mock cheque berjumlah RM80,000 kepada 
Uskup Agung John Wong untuk Dana Seminarian.
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Sahabat kecil Yesus

Sungguh, Tuhan itu 
keselamatanku (Yesaya 12:2)

Damai sejahtera Tuhan akan 
memelihara hati dan fikiranmu 
dalam Kristus Yesus (Filipi 4:7)

Bersukacitalah senantiasa dalam 
Tuhan (Filipi 4:4)

Tuhan adalah kekuatanku dan 
mazmurku, Dia telah menjadi 
keselamatanku (Yesaya 12:2-3)

TUHAN ada di antaramu sebagai 
pahlawan yang memberi kemenangan  

…Dia membaharui engkau dalam 
kasih-Nya (Zefanya 3:17)

Aunty menyediakan beberapa kad 
Adven/Natal yang boleh dimuat turun. 

Pilih dan tulis beberapa petikan dari 
Alkitab pada kad-kad tersebut untuk 

diberikan kepada rakan adik-adik. 

Tuhan sudah 
dekat

Marilah kita 
menyembah dia! 

Lengkapkan 
ayat pada 
gambar ini 
dengan 
merujuk 
kod rahsia 
yang 
betul. 

Muat turun gambar ini. Lekatkan pada kad manila. Kemudian 
gunting mengikut garisan. Jadikan ia permainan ‘susun gambar’ 
bersama  keluarga adik-adik. 

Hello adik-adik,

Tahukah adik-adik ba-
hawa hari Minggu Ad-
ven ketiga juga dikenali 
sebagai Gaudete Sun-
day merupakan Min-
ggu Sukacita?
Ini adalah kerana 

tidak lama lagi, kita 
akan menyambut ke-
datangan seorang Raja 
Agung, Raja yang san-
gat Berbelas Kasihan 
dan Adil iaitu Sang Pe-
nyelamat kita, Yesus 
Kristus.
Adik-adik juga akan 

melihat bahawa lilin 
Adven pada hari Min-
ggu ketiga berwarna 
merah jambu yang mel-
ambangkan “sukacita”.
Dalam pembacaan In-

jil, sekali lagi kita akan 
mendengar nama Yo-
hanes Pembaptis. Yo-
hanes mengajak kita 
untuk bertobat dan 
menyesali kesalahan-
kesalahan kita.
Berdoalah ber-

s u n g g u h - s u n g g u h 
agar Putera Tu-
han, Sang Mesias da-
pat ‘merajai’ hati dan 
jiwa kita pada hari Na-
tal nanti.

Salam Sayang
Aunty Melly
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KUCHING: Lebih 400 belia dari tiga 
Keuskupan/Agung Sarawak, berhim-
pun secara maya, untuk merayakan 
Misa Kudus sempena Hari Belia Sedu-
nia ke-36 pada 20 November lalu.

Perayaan Ekaristi ini yang disiar-
kan secara lansung melalui platform 
YouTube Kuching Archdiocesan Youth 
Commission dan Zoom. 

Tema sambutan Hari Belia Sedunia 
ini dinspirasikan dari Kisah Para Rasul 
26:16, sebuah pemberitaan daripada 
Yesus kepada Sto Paulus yang men-
dorong kepada pertobatan Sto Paulus 
semasa perjalanannya ke Damaskus, 
"Bangkitlah! Aku melantikmu bersaksi 
terhadap apa yang engkau lihat.” 

Bapa Suci dalam pesannya kepada 
kaum muda Katolik di seluruh dunia 
mengatakan, “Saya berharap dengan 
sepenuh hati agar mesej ini akan mem-
bantu kita mempersiapkan diri untuk 
masa baharu, untuk lembaran baharu 
dalam sejarah umat manusia. Tetapi 
tidak ada kemungkinan untuk memu-
lakan semula tanpa anda, orang muda 
yang dikasihi. Untuk bangkit, dunia 
memerlukan kekuatan anda, kesung-
guhan anda dan semangat anda.”

Dengan memanfaatkan teknologi, 

Youth Minister dari tiga keuskupan di 
Sarawak menganjurkan perayaan Eka-
risti bersama. 

Setiap keuskupan telah mengambil 
bahagian dalam Misa Kudus ini mela-
lui nyanyian atau koir, pewartaan, 
doa permohonan yang dilakukan se-
cara pra rakaman. Ini juga merupa-
kan kerjasama pertama belia dari 

tiga keuskupan. 
Misa Kudus ini dipimpin oleh Uskup 

Agung Kuching,  Simon Poh bersama 
yang dibantu oleh Pengerusi Kuch-
ing Archdiocesan Youth Commission 
(KAYC), Fr Ramon Borja. Selain Per-

ayaan Ekaristi, para belia juga dapat 
menonton video montaj tentang ko-
muniti Katolik di Sarawak dan uca-
pan-ucapan dari para pemimpin belia 
sepenuh masa (MCYMC) serta sembi-
lan Uskup/Agung Malaysia. 

SANDAKAN: “Belia punya sifat yang unik 
iaitu kemampuan untuk bersatu dan memben-
tuk perpaduan. Sifat  inilah yang dapat meng-
gerakkan gereja untuk bangun dan bermula 
baharu," kata Uskup Julius Dusin Gitom, 
kepada para belia Keuskupan Sandakan yang 
menyambut Hari Belia Sedunia (WYD) ke-36 
pada 21 Nov lalu. 

WYD peringkat Keuskupan Sandakan 
(KBKS) dianjurkan oleh Kerasulan Belia 
Keuskupan Sandakan (KBKS) secara maya 
iaitu melalui aplikasi Zoom. Sejumlah 162 
orang muda telah menyertai program ini. 

Sungguhpun perayaan Hari Belia Sedunia 
pada tahun ini telah dipinda dari Minggu Pal-
ma ke Hari Minggu Kristus Raja oleh Bapa 
Suci Fransiskus namun fokusnya tetap kepada 
Yesus Kristus Sang Penyelamat dunia dan se-
bagai langkah supaya ia dirayakan secara pe-
nuh kesyukuran tanpa menggangu persiapan 
Minggu Suci.

Dalam perayaan ini, Bapa Uskup Julius 
Dusin Gitom telah dijemput untuk memberi 
perkongsian. Prelatus itu membawa para pe-
serta untuk merenung maksud tema Hari Be-
lia Sedunia yang dipetik dari Kisah Para Rasul 
26:16, ‘Bangunlah, Aku menetapkan engkau 
menjadi saksi tentang apa yang Ku perlihat-
kan kepadamu.’

Ketua Keuskupan Sandakan itu mengin-
gatkan tentang kepentingan peranan belia di 
dalam gereja lebih-lebih lagi setelah melalui 
cabaran sepanjang pandemik Covid-19. Ka-
tanya, ramai yang terkesan dengan pandemik 
misalnya kehilangan punca pendapatan, ke-
murungan, kesepian dan ketagihan. 

Namun Bapa Uskup percaya belia mempu-
nyai sifat utuh dan unik iaitu mereka berke-
bolehan atau berbakat untuk bangkit dan 
bangun semula dalam mengajak rakan-rakan 
mereka kembali kepada Yesus.  

Prelatus itu kemudiannya membawa para 
peserta untuk mengikuti kisah Sto. Paulus, 

di mana tema WYD diinspirasikan dari pen-
galaman pertobatan rasul besar itu.

Bapa Uskup menjelaskan, dengan satu 
pertemuan peribadi, Yesus telah mengubah 
hidup seseorang (Paulus). 

Oleh itu, Uskup Julius mengingatkan para 
belia untuk sentiasa berusaha dengan gigih 
untuk lebih mendekati Yesus dalam apa cara 
sekalipun kerana ini dapat membawa kepada 
satu perubahan yang besar dalam hidup belia.

"Seorang itu tidak dapat mengenali siapa 
itu Yesus tanpa mengenali Gereja. Oleh itu, 
dalam Gereja Katolik, persekutuan atau hidup 
dalam persaudaraan sangat pening. Perse-

kutuan ini akan lebih hidup dan diperteguh-
kan melalui Ekaristi, pelayanan,  merayakan 
sakramen-sakramen, serta aktiviti-aktiviti 
rohani yang lain.  

Bapa Uskup kemudiannya menegur sikap 
belia yang terkejar-kejar akan imej yang tidak 
mencerminkan identiti Katolik. 

Beliau mengingatkan para belia bahawa 
mereka perlu sedar bahawa hal duniawi tidak 
menjamin apa-apa, sebaliknya iman percaya 
kita kepada Yesus adalah sumber sukacita dan 
pengharapan yang benar. Oleh itu, jadilah diri 
kita yang sebenar, yang diperkuatkan oleh 
kasih Yesus.

Beliau juga menyeru para belia untuk bang-
kit dan bersaksi seperti St. Paulus yang sen-
tiasa bersemangat memberitakan Kristus ke-
pada semua orang. 

Secara keseluruhannya, para peserta san-
gat bersyukur dan gembira menyertai WYD 
peringkat Keuskupan Sandakan sungguhpun 
hanya melalui maya. 

Kehadiran Uskup Julius, para paderi dan re-
ligius sehingga tamat program  memberikan 
mereka semangat dan harapan bahawa Gereja 
sentiasa mendengar serta menghargai kaum 
muda! Hari Belia Keuskupan Sandakan diakh-
iri dengan doa dan berkat dari Uskup Julius. 
— Herry Francis Kamuntah 

Belia ada sifat unik, mereka mampu membangunkan Gereja 

Kaum muda dari Keuskupan Miri, meraikan Perayaan Ekaristi sempena WYD 2021 
bersama para belia dari Keuskupan Sibu dan Keuskupan Agung Kuching. 

Kenangan SYD-4 di Paroki Tawau pada tahun 2016. 

Kaum muda dari tiga Keuskupan Sarawak, 
bersatu sambut Perayaan Belia
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FAISALABAD: “Katekis memainkan per-
anan penting dalam misi penginjilan Gereja. 
Di keuskupan kami, ramai ahli katekis kami 
dengan rela melakukan perjalanan jauh un-
tuk melawat komuniti biarpun ia terpencil 
dan kecil. 
Pelayanan mereka adalah sangat penting 
dalam membantu para paderi memelihara 
dan mengajar iman Katolik di keuskupan 
kami dan agar umat sentiasa merasakan 
kedekatan Gereja. 
Gereja berusaha sedaya upaya untuk me-
nyokong 112 katekis yang melayani  di 
keuskupan. Atas sebab-sebab ini,  dengan 
rasa kesyukuran, kami memutuskan untuk 
menyokong para katekis bersara dan tua dan 
balu kepada katekis bersara,” kata Uskup In-
drias Rehmat, ketua keuskupan Faisalabad, 
di Punjab Pakistan.

Dalam temu bual dengan Fides, uskup itu 
berkata bahawa keuskupannya sedang men-
gagihkan subsidi tunai, bantuan makanan 
dan juga lembu untuk dibiakkan  kepada 30 
orang tua dan pesara katekis serta keluarga 

mereka demi membantu  kehidupan harian 
mereka.

“Saya amat merasakan keperluan untuk 
menghargai dan menyatakan terima kasih 
kepada Katekis kita selepas Bapa Suci me-
nerbitkan Surat Apostolik Antiquum Ministe-
rium dengan penubuhan Pelayanan Katekis.  
Kami berterima kasih kepada Sri Paus Fran-
siskus yang menyedarkan kami akan cabaran 

yang dihadapi oleh Katekis kami dalam mel-
aksanakan misi pelayanan mereka khususn-
ya pada fasa sukar ini,” kata Uskup Rehmat.

Gereja tempatan juga telah mengaktifkan 
polisi insurans perubatan tahun lalu untuk 
112 katekis yang sedang melayani jika mere-
ka jatuh sakit atau mengalami gangguan 
kesihatan akibat coronavirus.

Uskup Rehmat juga mengakui bahawa 

para Katekis yang melayani sepenuh masa 
hanya mendapat elaun yang terbatas. Oleh 
itu, Gereja Faisalabad telah memulakan pro-
jek menggunakan 30 bidang tanah, membina 
perumahan untuk Katekis, terutama Katekis 
uzur dan bersara. 

Prelatus itu juga menyeru paderi, religius 
dan umat beriman agar menyokong dan 
membantu para Katekis dalam kerja pastoral 
dan penginjilan mereka. 

Uskup Rehmat juga menerangkan, 
“Dalam masa persiapan untuk Sinod 2021-
2023, kami berhasrat untuk mengumum-
kan Tahun 2022 sebagai ‘Tahun Katekis’ 
di keuskupan Faisalabad, bermula dengan 
kajian mendalam tentang dokumen Sri Paus 
Fransiskus Antiquum Minsterium. Tahun 
Katekis bermatlamat  meningkatkan dan 
memperteguhkan pelayanan misi dan peng-
injil para Katekis, menyatakan rasa syukur 
atas apa yang mereka lakukan, yang  sabar 
membantu umat beriman untuk berakar dan 
bertumbuh dalam iman, harapan dan amal”. 
—  Fides

Antiquum Ministerium dedah pengorbanan 
Katekis dalam misi pelayanan

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus telah 
mengemas kini norma prosedur Kongregasi 
untuk Doktrin Iman bagi  jenayah paling se-
rius, termasuk memisahkan (schism), peno-
daan sakramen dan penderaan kanak-kanak 
bawah umur.

Sri Paus mengumumkan perubahan baharu 
ini kepada “Norma Jenayah yang dikhaskan 
untuk Kongregasi untuk Ajaran Iman” pada 
7 Disember, sehari sebelum semakan Buku 
VI Kod Hukum Kanonik berkuat kuasa.

Takrifan jenayah atau pelanggaran tidak 
diubah. 

Tetapi versi baharu norma itu sejajar den-
gan semakan pada Buku VI, serta undang-
undang terkini yang telah dikeluarkan oleh 
Bapa Suci Fransiskus, termasuk motu pro-
priosnya Sebagai "ibu yang penyayang" dan 
Vos estis lux mundi (Engkau adalah cahaya 
dunia). 

Norma baru sekarang juga termasuk ke-
mungkinan Sri Paus memutuskan pemecatan 
klerus serta merta, tanpa perbicaraan, dalam 
kes-kes pelanggaran terhadap iman, keper-
cayaan, seperti bidaah, murtad, dan schism.

“Norma tentang Pelanggaran Khas untuk 
Doktrin untuk Iman” telah diumumkan oleh 
Yohanes Paulus II  II pada 2001 dan dipinda 
oleh Benediktus XVI pada 2010.

Pelanggaran terhadap iman termasuklah 
penodaan terhadap hostia kudus, simulasi 
Misa, ajakan kepada dosa berkaitan Hukum 
Keenam semasa Sakramen Pengakuan dan 
pelanggaran terhahap kerahsiaan meterai 
pengakuan. 

Pelanggaran berat lain yang termasuk 
dalam norma adalah percubaan pentahbisan 
seorang wanita, penderaan klerus terhadap 
kanak-kanak bawah umur, dan pemilikan 
pornografi kanak-kanak oleh seorang klerus. 

“Perubahan yang telah diperkenalkan ke-
banyakannya melibatkan aspek prosedur, 
bertujuan untuk menjelaskan dan memudah-
kan tata terbit kelakuan yang sepatutnya bagi 
proses undang-undang Gereja dalam pentad-
biran keadilan,” lapor media Vatican. 

Semakan besar pada Buku VI Kod 
Undang-undang Kanonik, yang meliputi 
undang-undang keseksaan dalam Gereja, 
termasuk hukuman yang berkaitan den-

gan penderaan seksual di kalangan klerus, 
berkuat kuasa pada 8 Disember, Hari Raya 
Maria Dikandung Tanpa Noda. 

Msgr. C. Michael Padazinski, presiden 
Persatuan Undang-Undang Kanonik Ameri-
ka, berkata: “Pembaharuan semula undang-
undang kanonik ini adalah satu keperluan 
yang dialu-alukan untuk ahli-ahlik kanonik 
kami bagi pihak Gereja dan akan, seperti 
yang dikatakan Bapa Suci, ia adalah sarana 
untuk kebaikan jiwa.” — CNA 

Taiwan sertai 
pameran palungan 
Natal di Vatikan

Bapa Suci kemas kini norma prosedur bagi 
jenayah serius dalam Gereja 

VATIKAN: Pada awal Rabu, Sri Paus Fran-
siskus telah berangkat ke Piazza di Spagna 
untuk berdoa peribadi kepada Bonda Maria, 
sempena Hari Raya Maria Dikandung Tan-
pa Noda, yang disambut secara liturgi pada 
8 Disember.

Pejabat Akhbar Takhta Suci melaporkan 
bahawa ketika matahari belum terbit, Sri 
Paus telah meletakkan sejambak mawar 
putih di hadapan patung Santa Perawan Ma-
ria dan berdoa kepada Bonda Tuhan, memo-
hon keajaibannya untuk menyembuhkan 
orang-orang yang sakin, mereka yang men-
derita akibat peperangan dan krisis iklim.

Bapa Suci juga berdoa untuk pertobatan, 

agar hati mereka yang membina tembok 
pemisah dan mementingkan diri sendiri da-
pat dilembutkan. 

Kemudian, Uskup Roma itu mening-
galkan Piazza lebih kurang jam 6.20 pagi 
untuk ke Basilika Besar St Mary. Di basi-
lika ini, prelatus itu berdoa di hadapan ikon 
Maria Salus Populi Romani (Maria, Santa 
Pelindung Roma) sebelum kembali ke Va-
tikan.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, 
iaitu sebelum pandemik, Sri Paus tidak 
memimpin upacara tradisional di Piazza di 
Spagna sebaliknya berdoa secara peribadi. 
— media Vatikan 

Orang sakit, mangsa perang antara mereka 
yang didoakan Santi Papa pada Hari Raya 
SP Maria Dikandung Tanpa Noda 

VATIKAN: Taiwan menjadi tetamu ke-
hormat sempena perasmian pameran “100 
Pemandangan Kelahiran Yesus” di Vatikan 
pada 5 Disember lalu. Matthew SM Lee, 
duta Taipei ke Takhta Suci, berkata,

Sri Paus Fransiskus memberitahu kami 
bahawa pertemuan antara budaya adalah 
cara terbaik untuk mempromosikan kea-
manan dan persaudaraan, itulah sebabnya 
kami berada di sini. Saya berharap semua 
ini akan membawa kita lebih keamanan, 
persaudaraan dan kegembiraan,” kata Lee.

“Budaya, seni dan muzik tidak mengenal 
sempadan, ia menyampaikan mesej sejagat 
yang boleh difahami oleh semua orang,” 
kata Msgr Rino Fisichella, presiden Majlis 
Kepausan untuk Promosi Penginjilan Ba-
haru.

Pameran itu, telah menjadi acara rasmi 
Krismas dalam kalendar Krismas di Roma, 
diadakan di bawah tiang Dataran Sto Petrus, 
dari 5 Disember hingga 9 Januari 2022.

126 palungan yang dipamerkan tahun ini 
datang dari beberapa negara Eropah, seperti 
Itali, Jerman, Hungary, Slovenia, Slovakia 
dan Croatia, dan dari bahagian lain du-
nia, termasuk Kazakhstan, Peru, Indonesia, 
Uruguay, Colombia dan Amerika Syarikat.

Salah satu peserta tahun ini termasuklah 
syarikat coklat “Cioccolato dei Trappisti” 
yang membuat palungan dari coklat seberat 
100 kg. — LiCASnews.com 

Umat Katolik Pakistan dalam satu aktiviti Gereja di Faisalabad. 



St Adelaide dilahirkan pada tahun 931. Dalam 
usia 16 tahun, Puteri dari Burgundi ini 

berkahwin dengan Raja Lothair. 
Tiga tahun kemudian, sua-

minya meninggal dunia. 
Penguasa yang dipercayai 
telah meracuni suaminya 
kemudian berusaha menjadi-
kan Adelaide sebagai isteri 
puteranya namun Adelaide 
menolak. Akibatnya, dia 
dikurung dalam sebuah ben-
teng di tengah sebuah danau. 

Adelaide diselamatkan 
ketika Raja Otto Agung dari Jerman menakluki 
penguasa itu.  Kemudian Adelaide berkahwin 
dengan Raja Ottopada Hari Natal. Ketika raja 
membawa pulang ratunya yang baru, rakyat 
Jerman mudah menerimanya kerana Adelaide 
seorang yang lemah lembut dan anggun. 

Tuhan menganugerahkan lima orang anak 
kepada mereka dan hidup bahagia selama 22 
tahun. Ketika Otto mangkat, putera sulung 
Adelaide menjadi penguasa dengan gelaran 
Otto II. Otto II seorang yang baik tetapi terlalu 
cepat bertindak tanpa berfikir panjang malah 
sanggup melawan ibunya sendiri. Adelaide 
meninggalkan istana dan dalam kepedihan hat-
inya, Adelaide minta pertolongan seorang 
abbas, St Majolus. Abbas ini membuat Otto II 
menyesali perbuatannya.

Pada masa tuanya, St Adelaide membangun 
banyak biara dan berkarya demi mempertobat-
kan orang-orang Slavic. Sepanjang hidupnya, 
ratu yang kudus ini taat pada nasihat orang-
orang kudus. St Addle dari Cluny menyebut 
ratu Adelaide sebagai “perpaduan mengagum-
kan dari keelokan dan keanggunan.”

St Adelaide wafat pada 16 Disember 999.  
Wanita kudus ini dicintai umat sebagai seorang 
penguasa yang bijaksana. Bagaimanakah rah-
mat Tuhan berkarya dalam diri kita sendiri?
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Kenali 
Santo Anda 
Sta Adelaide
~16 Disember~

Sto Petrus Kanisius 
~ 18 Disember  ~

Petrus, seorang Be-
landa, dilahirkan pada 

tahun 1521. Pada asalnya, 
dia seorang peguam demi 
menyenangkan hati bap-
anya. Namun sejak awal, 
dia sedar dia tidak bahagia 
dengan kerjaya tersebut. 

Pada waktu itu, Beato Petrus Faber, seorang 
Yesuit, sangat terkenal dengan khutbahnya. 
Ketika Petrus Kanisius mendengar khutbah 
Fr Faber, dia percaya bahawa dia hanya akan 
berbahagia dengan melayani Tuhan sebagai 
seorang Yesuit. 

Jadi, Petrus menyertai Serikat Yesus dan 
selepas menjalani pembentukan sebagai se-
orang imam selama beberapa tahun, akhirnya 
dia ditahbis sebagai imam. Pendiri Yesuit, St. 
Ignatius menyedari bakat dan ketaatan  Petrus 
Kanisius lalu mengutusnya ke Jerman di mana 
Petrus melayani selama 40 tahun.

Di Jerman pada ketika itu, ajaran agama 
sesat sedang giat menular. Petrus Kanisius 
menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk di-
pakai bagi membawa umat kembali ke Gereja 
Katolik.

Sumbangan Petrus Kanisius kepada Gereja 
Katolik sungguh besar dan banyak. 

Antaranya ialah menyelamatkan ramai pen-
duduk Jerman dari ajaran sesat, menulis buku-
buku yang banyak memberikan inspirasi iman 
serta mengajar iman melalui dua buah buku 
Katekismus yang begitu popular sehingga per-
lu dicetak semula lebih daripada dua ratus kali 
dan diterjemahkan ke dalam l5 bahasa. 

Santo yang mengagumkan ini wafat pada 
tahun 1597 dan dinyatakan sebagai Doktor 
Gereja oleh Sri Paus Pius XI pada tahun 1925. 

ATHENS: Semasa mengunjungi Anthens 
pada 6 November, Sri Paus Fransiskus 
menggesa orang muda di situ agar tidak 
menjadi  “tawanan telefon bimbit,” seba-
liknya benar-benar berkongsi kehidupan 
mereka dengan orang lain. 

Katanya, “Ramai orang hari ini sentiasa 
menggunakan media sosial, tetapi mereka 
tidak begitu sosial sebaliknya mereka terper-
angkap dalam diri mereka sendiri, menjadi 
tawanan terhadap telefon bimbit sendiri,” 
katanya, dalam ucapan terakhirnya sebelum 
kembali ke Roma selepas lawatan tiga hari  
ke Greece.

“Apa yang muncul pada skrin bukanlah 
realiti orang lain. Skrin umpama cermin, di 
mana anda fikir anda sedang melihat dunia, 
tetapi pada hakikatnya, anda bersendirian di 
hadapan dunia maya yang hanya menampil-
kan sesuatu atau seseorang yang kelihatan 
cantik atau boleh diterima.

“Namun betapa indahnya untuk bersama-
sama dengan orang lain, untuk menemui 
orang lain! Pupuklah semangat persau-
daraan, kegembiraan dan perkongsian se-
cara realiti adalah lebih bermakna.” 

Sri Paus tiba di Greece pada 3 Disember 
selepas lawatan dua hari ke Cyprus, sebuah 
pulau di timur Laut Mediterranean. Dalam 
jadual perjalanan yang padat, beliau telah 
bertemu dengan pihak berkuasa Cyprus, 
uskup-uskup Ortodoks, Katolik tempatan, 
dan pendatang, serta merayakan Misa di sta-
dium terbesar di negara itu.

Tiga hari paus berusia 84 tahun itu di ne-
gara jiran Greece termasuk pertemuan den-
gan pihak berkuasa politik, pemimpin Or-
todoks, komuniti Katolik, Jesuit tempatan, 
dan pendatang di pulau Lesbos. Beliau turut 
meraikan Misa di sebuah dewan konsert di 
ibu negara.

Greece, secara rasmi dikenali sebagai Re-
publik Hellenic, adalah sebuah negara yang 
kebanyakannya Ortodoks berpopulasi 10.7 
juta orang manakala lebih kurang  50,000 
daripadanya beragama Katolik. 

Sri Paus juga mendengar kesaksian tiga 
orang belia: Katerina Binibini dari Filipina; 
Ioanna Vidali dari Tinos, sebuah pulau Yu-
nani di Laut Aegean; dan Aboud Gabro dari 
Syria.

Katerina Binibini berkata bahawa dia 
bergelut dengan keraguan apabila berhada-
pan dengan penderitaan orang ramai. “Saya 
juga pernah mengalami saat-saat kemarahan 
dan cemburu melihat orang yang tidak beri-
man, kelihatan tidak mengalami kesakitan 
atau masalah, manakala saya, sebagai se-
orang Kristian yang setia, berasa sentiasa 
tercabar,” katanya. “Banyak kali saya ber-
fikir betapa tidak adilnya Tuhan.”

Namun, pandemik telah membantunya 
untuk menerima percubaan dan cabaran 
dalam hidup dengan cara baharu. “Saya 
sedar bahawa pada masa sukar kita semua 
sama dan kita mesti menukar mentaliti in-
dividualistik kita untuk membantu orang 
lain,” 

Ioanna Vidali, 26, bercakap tentang 
bagaimana dia pernah meninggalkan iman 
yang dianutinya sejak kanak-kanak semasa  
belajar di universiti. Tetapi hidupnya beru-
bah selepas dia melihat “figura seperti Kris-
tus” dalam mimpi.

“Sejak itu, bukan sahaja iman saya dikuat-
kan, tetapi saya juga telah menerima kasih 
sayang Tuhan yang amat agung” ujarnya 
dan memberitahu bahawa kini, dia cuba 
berkongsi kepercayaannya dengan bekerja 
dengan orang muda lain.

Aboud Gabro, 18, menceritakan keluarg-

anya melarikan diri tanpa persiapan dengan 
bot dari bandar Aleppo yang dilanda perang, 
untuk ke Greece. Katanya, Tuhan telah mel-
akukan mukjizat di mana bom meledak di 
tidur ibu bapanya ketika mereka berada di 
rumah, tetapi mereka terselamat.

“Selepas tiga kali percubaan untuk ke 
Greece, akhirnya kapal pengawal pantai 
datang untuk menyelamatkan kami. Saya 
tidak akan lupa, betapa sukarnya tinggal di 
atas batu tanpa air dan makanan, menunggu 
subuh dan menunggu orang menyelamatkan 
kami,” katanya. 

“Kami amat gembira apabila tiba di Symi 
dan kemudiannya di Rhodes di mana para 
penduduk menerima kedatangan kami serta 
memahami kesukaran yang kami alami.” 

Sebelum meninggalkan Greece, beri-
kut merupakan pesan Sri Paus kepada tiga 
orang pemuda yang memberikan kesaksian 
dan kepada semua belia yang membaca ru-
angan ini:

“Beranilah untuk maju, beranilah untuk 
mengambil risiko, beranilah untuk mening-
galkan zon selesa anda. Jangan pernah  men-
gasingkan diri, sentiasa bersama orang lain. 
Dan dengan keberanian ini, setiap daripada 
anda akan mengenal diri anda, mengenal 
orang lain dan mengenal makna kehidu-
pan.” — LiCASnews.com 

Jangan jadi “tawanan 
telefon bimbit”

SEOUL: Kempen kerajaan untuk mem-
promosikan lagu Krismas di kalangan 
rakyat  Korea Selatan telah mencetuskan 
perasaan kurang senang daripada kum-
pulan Buddha di negara Asia Timur itu. 

Promosi yang dianjurkan oleh Kemen-
terian Kebudayaan, Sukan dan Pelan-
congan dengan kerjasama Keuskupan 
Agung Katolik Seoul, dikritik oleh kum-
pulan Buddha kerana peruntukan bajet 1 
bilion won (AS$850,000) dari kerajaan.

Terkilan dengan kempen itu, Persatuan 
Tarekat Buddha Korea mengatakan pada 
2 Disember lalu bahawa mereka telah 
memfailkan tuntutan mahkamah bagi 
injunksi untuk menghentikan kerajaan 
menggunakan bajetnya untuk kempen 
karol. Jika lagu-lagu yang tidak dis-
enangi oleh segelintir orang, dimainkan 
secara berterusan melalui media, ia ber-
tukar menjadi senjata maut.

Mereka juga mengatakan, “Ke-

menterian Kebudayaan, Sukan dan 
Pelancongan,sepatutnya adil dan saksa-
ma dalam dasar berkaitan agama, namun 
mengetuai projek dakwah Kristian den-
gan berpura-pura menghiburkan orang,” 
kata kumpulan itu.

Laporan media mengatakan ramai 
rakyat Korea mengadu lagu Krismas se-
makin hilang dari tempat-tempat awam. 
“Krismas tidak lagi terasa seperti Kris-
mas,” kata mereka.

Menjawab kritikan kumpulan Buddha 
itu, Kementerian Kebudayaan berkata ia 
tidak menyokong agama tertentu tetapi 
berhasrat untuk menggalakkan semangat 
perayaan pada musim akhir tahun.

Kira-kira 56 peratus daripada angga-
ran 58 juta rakyat Korea Selatan tidak 
mempunyai agama, 20 peratus adalah 
Protestan, lapan peratus adalah Kato-
lik dan 15.5 peratus adalah Buddha. — 
Ucanews.com 

Kempen lagu Krismas di Seoul cetus 
kemarahan kumpulan Buddha 



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(DISEMBER)    

sejagat: mari kita berdoa untuk para katek-
is, yang dipanggil untuk mewartakan Fir-
man tuhan: semoga mereka menjadi saksi-
nya, dengan keberanian dan kreativiti dan 
dalam kuasa roh kudus.

Disember 12, 2021 

KENINGAU: “Roti yang kita 
makan itu bukanlah roti biasa, 
tetapi Yesus Kristus yang hadir 
di dalam Sakramen Mahakudus 
ini. Maka, kepada semua calon 
haruslah mengasimilasi peribadi 
sendiri sehingga Yesus Kristus 
nyata dalam kehidupan mereka” 
kata Fr David Gasikol kepada 
para calon Komuni di Katedral St 
Francis Xavier (KSFX) pada 13 
Nov lalu. 

Pada hari tersebut, 87 orang 
calon Komuni Pertama Sesi 2020-
2021  (empat orang sedang kuar-
antin dan telah menerima Komuni 
Pertama pada 21 Nov 2021) teruja 
dan bangga menerima Sakramen 
Komuni Pertama mereka yang su-

dah lama tertangguh. 
Paroki KSFX biasanya men-

erima calon komuni lebih dari 
seratus orang sebelum pandemik. 
Namun, syukur puji Tuhan kerana 
semua calon dapat dipersiapkan 
secara fizikal dan rohani meskip-
un ramai di antara mereka meng-
hadapi cabaran mengikuti pemb-
elajaran agama dalam talian.  

Tim Pembimbing PMG KSFX 
merakamkan penghargaan kepada 
Uskup Cornelius Piong, Fr David 
Gasikol yang memimpin Misa 
Kudus, Komiti Katekatikal, Litur-
gi, Koir, KOMSOS, ibu bapa dan 
semua yang terlibat dalam Misa 
Kudus penerimaan Komuni Per-
tama tersebut. — Jufinah Abol

KOTA KINABALU: “Jika bukan 
kerana Tuhan, Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu tidak akan mempu-
nyai empat diakon baharu hari ini,” 
kata seorang Diakon yang baharu 
ditahbis baru-baru ini.

  Lasius Gantis, 30, dari Paroki 
Inobong, Peter Chung Pit Soon, 43, 
dari Paroki Tuaran, Terans Thadeus, 
33, dari Paroki Limbahau dan Syl-
vester Wong Vun Cheong, 42, dari 
Katedral Sacred Heart, ditahbis se-
bagai Diakon oleh Uskup Agung 
John Wong pada 4 Disember lalu, di 
Katedral Sacred Heart.   

Mewakili rakan-rakannya, Dia-
kon Terans dalam ucapannya men-
gatakan, “Menjadi diakon adalah 
permulaan baharu bagi kami. Pe-
layanan sebenar panggilan kami 
baharu sahaja bermula.

“Pandemik mencetuskan ketidak-
pastian dalam hidup dan mungkin 
putus asa kepada sesetengah dari-
pada kita. Semoga upacara pentah-
bisan menjadi Diakon pada hari ini 
memberikan harapan kepada semua 
umat bahawa Tuhan tidak pernah 
mengabaikan kita kerana Tuhan itu 
adalah Kasih,” ujar Terans.

Uskup Agung John Wong juga 
menyatakan sentimen yang sama 
bahawa Tuhanlah yang memberkati 

Gereja melalui pentahbisan terse-
but. 

“Saya bersyukur kepada Tuhan 
atas kasih sayang dan penjagaan-
Nya yang berterusan untuk Ger-
eja tempatan kita. Dia tidak per-
nah gagal untuk memberkati kita 
dengan orang muda yang berse-
dia untuk mendedikasikan hidup 
mereka, untuk menjadi sarana 
kasih dan pelayanan-Nya,” kata 
prelatus itu. Prelatus itu gembira 
kerana kini Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu mendapat empat 
orang lagi pelayan  Sabda dan 
Sakramen untuk melayani keper-
luan umat beriman di Keuskupan 

Agung yang semakin meningkat. 
Beliau mengucapkan tahniah dan 

mengalu-alukan empat Diakon ba-
haru itu, “Saya ingin mengucapkan 
tahniah kepada empat orang Dia-
kon ini atas kesediaan mereka me-
layani, terima kasih atas keberanian 
dan kemurahan hati mereka untuk 
tampil ke hadapan. Saya mengalu-
alukan kalian untuk menyertai para 
paderi bagi melayani keperluan pas-
toral yang semakin mendesak,”kata 
Uskup Agung.

Perayaan sukacita ini biasanya 
akan mengumpulkan ribuan umat 
beriman. Namun pada masa ini, 
Gereja sudah terbiasa dengan nor-

ma baharu SOP yang mengurang-
kan kehadiran umat. Mereka yang 
dapat hadir ialah kaum keluarga 
rapat empat orang diakon tersebut, 
para religius dan beberapa tetamu 
jemputan. 

Uskup Agung mengakui iman dan 
sokongan ahli keluarga yang men-
jadi pendorong  kuat kepada pen-
tahbisan diakon anak-anak mereka. 
Bapa Uskup Agung meyakinkan 
mereka bahawa berkat Tuhan tidak 
hanya terhad kepada mereka yang 
baru ditahbiskan sahaja tetapi juga 
kepada seluruh keluarga mereka.

Diakon Terans memasuki semi-
nari sebagai aspiran di Rumah Pem-

bentukan Keuskupan Agung Kota 
Kinabalu pada 2010, seterusnya 
memasuki Tahun Inisiasi  pada 
2011, Tahun Falsafah pada 2012-
2013 dan Tahun Teologi pada 2014-
2015. Pada 2016, beliau mengambil 
cuti untuk bekerja selama tiga tahun 
sehingga 2018. Kemudian beliau 
kembali ke seminari dan menyam-
bung Tahun Teologi pada 2019 se-
hingga Mei 2021.

Diakon Lasius memasuki Rumah 
Pembentukan Aspiran Keuskupan 
Agung KK pada 2013. Kemudian 
pada 2014, beliau bersama-sama  
Diakon Sylvester dan Peter memas-
uki Tahun Inisiasi dan tahun-tahun 
berikutnya di Kolej Sto Petrus, 
Kuching.

Para diakon ini telah menamat-
kan pengajian mereka di Kolej St 
Peter Kuching pada awal Mei tahun 
ini dan memulakan tugas pastoral 
mereka di paroki sejurus selepas 
graduasi. Selepas ditahbis menjadi 
Diakon, mereka kekal di tempat 
mereka menjalani latihan pastoral 
sebelum ini iaitu: Diakon Peter di 
paroki Labuan, Diakon Lasius di 
paroki Kiulu, Diakon Sylvester di 
paroki Inanam dan Diakon Ter-
ans di paroki Tuaran. — sumber                 
Catholic Sabah 

Empat Diakon baharu KK, bukti 
Tuhan tidak pernah mengabaikan kita!

DONTOZIDON: Sebagai kes-
inambungan Proses Sinod oleh 
ahli Majlis Paroki St Paul Don-
tozidon Oktober lalu, kini tibalah 
gilingan Komiti Liga Wanita St 
Paul Dontozidon untuk mengada-
kan Proses Sinod pada 20 Nov 
lalu, di dewan terbuka Gereja. 

Selain Liga Wanita St Paul, 
turut menyertai perjumpaan 
ini ialah LWK dari Gereja Our 
Lady Queen of Peace Kobusak 
dan Gereja St John The Baptist 
Kopungit.

25 orang LWK ini memulakan 
program dengan Pentakhtaan 
Alkitab oleh Fr Saimon William, 
diikuti Doa Pembukaan, Adsu-
mus Sancte Spiritus. 

Fr Saimon menerangkan mak-

sud dan tujuan sebenar proses 
sinod yang akan berjalan selama 
dua tahun. 

Perkataan sinodaliti bermaksud 
Gereja yang berjalan bersama. 
Manakala Sinod pula merupa-
kan sebuah perhimpunan para 
uskup, paderi, religius dan umat 
awam untuk mendengar dan ber-
jalan bersama-sama dengan Tu-
han untuk misi. Kita mendengar 
sesama sendiri dan juga apa yang 
dikatakan oleh Roh Kudus sam-
bil dibimbing oleh tradisi Gereja. 
Matlamat sinod adalah misi.

Dalam perjalanan bersama ini, 
tidak ada sesiapa yang harus ket-
inggalan, terutama sekali umat 
yang terabai, termasuk umat 
yang aktif, pasif dan yang telah 

lama meninggalkan Gereja, agar 
perasaan, pendapat dan kehendak 
umat dapat didengari dengan 
sepenuh hari. 

Semua ini akan direkod dan di-
kumpul, kemudian akan dibawa 
ke  Vatikan.

Dalam perjumpaan ini, LWK 
dibahagikan kepada tiga kumpu-
lan untuk mendapatkan pendapat 
mereka dalam topik-topik yang 
disediakan dan dapatan mereka 
dibentangkan. 

Pertemuan tentang “Proses 
Sinodaliti” itu berakhir pada 
jam 1.00 tengah hari. Fr Saimon 
memetik Injil Matius 19:16-26 
sebagai perutusan dan renun-
gan bagi para LWK. — Venitha                     
Lojuti, CS 

Tiga Komiti LWK kenali apa 
itu Gereja Sinodal 

Empat diakon baharu (dari kanan) Sylvester (Kota Kinabalu), Terans Thadeus (Limbahau), Lasius 
(Inobong), Peter Chung (Tuaran) membantu selebran utama mempersiapkan komuni. 

Yesus bersemayam di hati 
penerima Tubuh dan Darah-Nya 


