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Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu ber-
doa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Tuhanku 
kerana persekutuanmu dalam Berita Injil mulai dari hari per-
tama sampai sekarang ini.  Akan hal ini aku yakin sepenuhn-
ya , iaitu, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, 
akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus 
Yesus. 

Filipi 1:4-6

NICOSIA, Cyprus: “Kita 
memerlukan sebuah Ger-
eja persaudaraan, yang 

merupakan ejen persaudaraan di 
dunia,” kata Sri Paus Fransiskus 
kepada komuniti Katolik di Cy-
prus, semasa berkunjung ke kepu-
lauan itu pada 2 Disember lalu.

Dalam ucapannya yang disiarkan secara 
langsung di Katedral Maronite of Our Lady 
of Grace, Sri Paus mengatakan, “di Cyprus, 
terdapat banyak semangat  rohani dan gereja-
wi, latar belakang dan sejarah yang berbeza, 
upacara dan tradisi yang berbeza. Namun 
kepelbagaian ini bukanlah ancaman kepada 
identiti; tidak, kita tidak sepatutnya cemburu 
atau mempertahankan bahawa pegangan 
iman kitalah yang terbaik.” 

“Sekiranya kita tidak menghormati dan 
mencemuh kerohanian yang berbeza dari 
kita, maka timbullah ketakutan. Ketakutan 
akan membawa kepada syak wasangka dan 
kemudian, lambat laun, kepada konflik,” ujar 
Bapa Suci sambil menekankan, “Kita adalah 
bersaudara. Kita adalah anak-anak yang di-
kasihi oleh Tuhan, satu-satunya Bapa kita di 
syurga.”

Sri Paus Fransiskus mendarat di Cyprus 
pada petang Khamis, 2 Disember bagi mem-
ulakan perjalanan apostoliknya selama lima 
hari ke Athens, Greece, dan pulau Lesbos. 
Dalam lawatan ini, Sri Paus juga akan ber-
temu dengan para pendatang kerana Cyprus 
dan Greece merupakan pusat perhentian uta-
ma bagi pendatang dan pelarian yang ingin 
memasuki Eropah, terutamanya dari Timur 
Tengah dan Afrika.

Berucap kepada para paderi Katolik, dia-
kon, religius, katekis, dan persatuan dan per-
gerakan gerejawi Cyprus, Sangti Papa berka-
ta: “Dengan semangat persaudaraan kalian, 
anda boleh mengingatkan semua orang, dan 
seluruh Eropah bahawa kita perlu bekerjasa-
ma untuk membina masa depan yang lebih 
baik, lebih berkemanusiaan, untuk mengatasi 

perpecahan, untuk merobohkan tembok, un-
tuk bermimpi dan bekerja untuk perpaduan. 
Kita perlu mengalu-alukan dan berintegrasi 
antara satu sama lain, dan berjalan bersama 
sebagai saudara dan saudari.”

Sebelum meninggalkan Vatikan pada 2 
Disember untuk ke Cyprus, Fransiskus ter-
lebih dahulu telah menyambut kira-kira 
12 pendatang dari Afghanistan, Somalia, 
Congo, dan Syria, yang kini tinggal di Itali. 
Sebahagian daripada mereka adalah penda-
tang yang datang ke Roma dengan menaiki 
pesawat bersama Sri Paus Fransiskus selepas 

lawatannya ke Lesbos pada 2016.
Cyprus dan Greece adalah penting dalam 

sejarah Kristian awal, kerana Rasul Sto. Pau-
lus dan Sto. Barnabas pernah mengembara 
ke negara Mediterranean untuk memberita-
kan Injil. 

Kisah Para Rasul mencatatkan bahawa 
Sto. Paulus singgah di Cyprus dan memper-
tobatkan seorang Prokonsul Roma, Sergius 
Paulus menjadi Kristian. Sto Paulus juga 
terkenal dengan khutbah-khutbah lantangn-
ya di jalan-jalan Athens.

Patriark Pierbattista Pizzaballa, Patri-

ark Latin Jerusalem, dan Kardinal Bechara 
Boutros Rai, ketua Gereja Maronite, mem-
buat perjalanan dari Tanah Suci dan Lubnan, 
untuk hadir dalam pertemuan Maronite dan 
Katolik Latin dengan Bapa Suci di Cyprus 
pada 2 Dis.

Gereja Maronite adalah salah satu dari-
pada 23 Gereja Katolik Timur yang mem-
punyai persekutuan penuh dengan Roma. 
Dianggarkan terdapat tiga juta penganut 
Katolik Maronite di seluruh dunia, kira-kira 
sejuta daripadanya tinggal di Lubnan.

Selepas bertemu dengan para pemimpin 
dan komuniti Katolik, Sri Paus Fransiskus 
dibawa untuk bertemu dengan Presiden Cy-
prus, Nicos Anastasiades, di mana beliau 
juga menyampaikan ucapan kepada para 
ketua politik, wakil pertubuhan sivil dan 
pegawai-pegawai diplomatik di Istana Pres-
iden, di ibu kota Nicosia.

Fransiskus menyifatkan pembahagian de 
facto pulau itu sebagai “luka terbesar yang 
dialami oleh tanah ini.”

Bapa Suci berjanji, “Saya berdoa untuk 
keamanan anda, untuk keamanan seluruh 
pulau, dan saya menjadikannya harapan 
saya. Satu sarana efektif untuk mengekalkan 
kedamaian dan membangkitkan semula 
keindahan persaudaraan – dialog.” 

Sri Paus Fransiskus adalah Sri Paus kedua 
yang melawat Cyprus selepas Sri Pasu Ben-
ediktus XVI yang melawat  ke pulau Medi-
terranean pada 2010.

“Kedamaian tidak selalunya dicapai oleh 
personaliti yang hebat, tetapi dengan keaza-
man harian lelaki dan wanita biasa. Benua 
Eropah memerlukan perdamaian dan per-
paduan; jika mahu bergerak ke hadapan, ia 
memerlukan keberanian dan semangat!” 

Pada akhir ucapannya, Sri Paus mengata-
kan, “Semoga  sejarah Cyprus mengajar kita 
untuk melihat bagaimana pertemuan dan 
sambutan telah membuahkan hasil yang baik 
yang bertahan. Kemakmuran Cyprus bukan 
sahaja pada sejarah agamanya tetapi juga, 
dalam pembinaan masyarakat yang berinte-
grasi.” — CNA

Kita perlu Gereja 
persaudaraan

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus meminta 
umat Katolik untuk berdoa pada bulan Dis-
ember agar para katekis akan bersaksi akan 
Injil dengan keberanian dan kreatif.

Bapa Suci mengemukakan permohonan 
itu dalam intensi doa bulan Disember, diir-
ingi sebuah video pada 30 Nov.

"Marilah kita berdoa untuk para katekis, 
yang dipanggil untuk memberitakan Fir-
man Tuhan: semoga mereka menjadi saksi-

Nya, dengan keberanian dan kreativiti dan 
dalam kuasa Roh Kudus,” demikian doa 
Sri Paus yang dipromosikan oleh Jaringan 
Doa Sedunia Sri Paus.

Dalam video intensi doa itu, Sri Paus 
Fransiskus berkata bahawa terdapat keper-
luan untuk “katekis yang baik yang meru-
pakan sahabat dan guru.”

“Pelayanan awam katekis adalah satu 
panggilan; ia adalah misi. Menjadi seorang 

katekis bermakna anda ‘seorang katekis,’ 
bukannya anda ‘bekerja sebagai seorang 
katekis.’ 

Kita memerlukan orang yang kreatif 
yang mewartakan Injil, tetapi yang mew-
artakannya bukanlah dengan kebisuan ma-
hupun dengan pembesar suara, sebaliknya 
dengan kehidupan mereka, dengan kele-
mah lembutan, dengan bahasa baharu, dan 
membuka jalan baharu,” katanya.

Sri Paus Fransiskus menyatakan bahawa 
di kebanyakan keuskupan di seluruh du-
nia, “pada dasarnya, penginjilan dilakukan 
oleh seorang katekis.” 

Prelatus itu juga melahirkan rasa terima 
kasih atas dedikasi para katekis untuk misi 
pelayanan Gereja. “Katekis mempunyai 
misi yang tidak ternilai untuk penyebaran 
dan pertumbuhan iman,” kata Sri Paus 
Fransiskus. — CNA 

Kanak-kanak menyambut kedatangan Sri Paus Fransiskus di Lapangan Terbang 
Antarabangsa Larnaca, Cyprus pada 2 Disember 2021. Kredit Gambar Vatican Media/
Guglielmo Mangiapane.

Sri Paus doakan katekis bersaksi dengan berani, kreatif 



Meninggalkan Gereja
Mengapa begitu ramai 

orang meninggalkan 
gereja mereka? Tidak 

ada jawapan untuk soalan itu. 
Manusia begitu kompleks. Iman 
adalah kompleks. Isu-isu terlibat 
juga rumit. 

Mungkin, dengan melihat kepa-
da soalan, ia dapat membantu 
untuk mengkategorikan beberapa 
kumpulan. Yang Tiada, Yang 
Selesai, Yang Rohani-tetapi-
Bukan-Agama, Yang Acuh tak 
acuh, Yang Marah, dan Yang 
Terpinggir. 

Walaupun terdapat beberapa 
pertindihan antara kumpulan ini, 
masing-masing mempunyai isu 
sendiri dengan gereja.

Kumpulan Yang Tiada (The 
Nones) adalah mereka yang eng-
gan mengenal pasti  mana-mana 
agama atau kepercayaan. Ditanya 
dalam borang bancian, apakah 
kepercayaan atau agama anda? 
mereka menjawab “tiada”. Mereka 
berpendirian agnostik. Mereka 
tidak semestinya ateistik atau 
memusuhi iman, agama, dan gere-
ja. 

Sebaliknya, pada masa ini 
dalam hidup mereka, mereka eng-
gan mengenal pasti diri mereka 
dengan mana-mana kepercayaan 
atau gereja.  

Ada yang tidak menganggap 
perkara ini sebagai kebanggaan  
tetapi ada juga yang sombong; 
namun pada akhirnya, pendirian 
mereka adalah sama, mereka 
agnostik tentang agama dan iman.

Yang Selesai  (The Dones) 
adalah mereka yang, dalam kata-
kata mereka sendiri, sudah ‘sele-
sai’ atau sudah berpatah arang 
dengan agama dan kepercayaan 
mereka. Selesai! 

Mereka boleh menganggap diri 
mereka sudah ‘berpatang arang’ 
atas beberapa sebab.

Mungkin kerana mengalami 
pengalaman buruk dalam hal 
agama semasa membesar, kemara-
han membuak-buak kepada gereja, 
atau juga mungkin lebih tertarik 
kuasa budaya yang lebih menarik, 
yang kelihatan boleh menjadi 
pengganti agama. 

Golongan ini pernah menganuti 
iman, pernah beragama, tetapi 
kini, meninggalkan agama atau 
Gereja serta meneruskan kehidu-
pan mereka tanpa mengekalkan  
iman mereka. 

Rohani-tetapi-bukan-Religius 
(The Spiritual-but-not-Religious) 
ialah mereka yang percaya pada 
nilai kerohanian tetapi tidak per-
caya kepada mana-mana gereja. 

Mereka telah memilih untuk 
meneruskan jalan kerohanian di 
luar mana-mana komuniti gere-
jawi, percaya bahawa (sekurang-
kurangnya bagi mereka) perjalan-
an kerohanian paling baik dilaku-
kan di luar agama.  

Terdapat banyak sebab untuk 
sikap seperti ini. Mereka mungkin 
dipengaruhi oleh etos keperibadi-
an dan kebebasan peribadi yang 
menguasai budaya kita. 

Dalam perjalanan iman hari ini, 
seseorang lebih suka mempercayai 
apa yang mereka lihat, percaya 
berdasarkan hasil pencarian dan 
pengalaman mereka sendiri.

Yang Acuh tak acuh (The 
Indifferent) adalah mereka yang 
acuh tak acuh kepada agama (teta-
pi mungkin masih mengekalkan 
iman mereka).

Terdapat pelbagai sebab menga-
pa orang-orang ini berasa acuh tak 
acuh terhadap agama dan mungkin 

juga kepercayaan. 
Budaya kita, yang mempunyai 

banyak kebaikan, boleh menjadi 
candu yang kuat dalam keban-
yakan masa dan tahap hidup kita. 
Ia boleh membius naluri-naluri 
keagamaan dan membuat kita per-
caya pada apa yang dipanggil oleh 
Charles Taylor sebagai ‘sikap ber-
puas hati terhadap diri sendiri.’ 

Apabila seseorang sudah ber-
puas hati dengan diri sendiri atau 
boleh bergantung pada diri sendiri, 
maka Tuhan atau Gereja tidak lagi 
diperlukan.

Untuk jangka masa yang pan-
jang, golongan ini melihat dunia 
kita sudah memadai, tidak perlu 
lagi agama atau Gereja. Maka ber-
sikap acuh tak acuh terhadap iman 
dan Gereja, adalah satu pilihan.  

Yang Marah (The Angry) adalah 
mereka yang atas sebab-sebab 
yang mereka boleh disebut, tidak 
lagi pergi ke gereja. Sebilangan 
besar puncanya adalah kerana - 
penderaan seksual di kalangan 
klerus, layanan gereja terhadap 
wanita, perkauman, kegagalan 

gereja untuk menghayati Injil, 
penglibatan atau tanpa  penglib-
atan gereja dalam politik, sejarah 
buruk dengan gereja mereka, 
paderi yang buruk, atau penga-
niayaan peribadi dalam situasi 
pastoral. Orang dalam kumpulan 
ini kadang-kadang, mencari gereja 
baharu dalam denominasi lain, 
namun ramai yang lebih suka 
berada di rumah pada pagi Hari 
Minggu. 

Ya n g  Te r p i n g g i r  ( T h e 
Marginalized)  ialah mereka yang 
merasakan diri mereka berada di 
luar pemahaman, empati, dan skop 
rohani gereja. 

Ini termasuk semua orang dari-
pada  komuniti LGBTQ, gelan-
dangan di jalanan kita kepada ber-
ibu-ribu yang tidak terkira, yang 
merasakan (sedar atau tidak sedar) 
bahawa kekacauan hidup mereka, 
entah bagaimana, telah mengetepi-
kan atau mengeluarkan mereka 
daripada komuniti gerejawi. 
Mereka berasa seperti orang buan-
gan dalam agama dan gereja kita.

Orang ramai meninggalkan 
gereja mereka atas pelbagai sebab 
dan ini telah menimbulkan bebera-
pa lagi persoalan. 

Apabila orang meninggalkan 
gereja, apakah sebenarnya yang 
mereka tinggalkan? Dan, ke mana 
mereka pergi, di mana tempat 
yang mereka pergi? 

Dalam buku terbaharunya, After 
Evangelicalism, The Path to a 
New Christianity, David Gushee 
menanyakan soalan ini tentang 
mereka yang meninggalkan gereja 
mereka. 

Adakah mereka sedar atau jelas 
dengan apa yang sebenarnya mer-
eka tinggalkan? 

Adakah mereka sedar bahawa 

mereka meninggalkan gereja, 
meninggalkan denominasi mere-
ka, meninggalkan iman, mening-
galkan Yesus, atau hanya pergi?

Lebih penting lagi, dia bertanya, 
apakah perlawanan akhir mereka? 
Adakah mereka akan berakhir 
dalam denominasi lain, atau seb-
agai  beriman tetapi  bukan 
Religius, atau sebagai agnostik, 
atau hanya kekecewaan? 

Mungkin soalan itu tidak begitu 
penting untuk the Nones, the 
Dones, , the Spiritual-but-not-
Religious, Acuh tak acuh, dan 
Yang Terpinggir – tetapi untuk 
golongan Yang Marah, bagi mere-
ka yang berasa terasing dari gereja 
mereka. 

Ke mana anda pergi apabila 
kemarahan itu menjauhkan anda 
dari mezbah keluarga anda? 
Adakah anda mencari keluarga 
yang lebih berfikiran sama? 
Adakah anda berputus asa mencari 
mezbah keluarga? 

Adakah anda hanya tinggal di 
rumah pada pagi Hari Minggu? 
Adakah anda berasa tenang untuk 
meninggalkan dunia ini dalam 
keadaan marah? 

Adakah anda berpuas hati untuk 
kekal kecewa?

Meninggalkan gereja: dua soa-
lan untuk kita. Mengapa semakin 
ramai orang meninggalkan gereja 
mereka atau mengapa mereka 
tidak lagi pergi ke gereja mereka? 

Dan, apakah masa depan agama 
mereka yang tidak lagi pergi ke 
gereja? 

Yang pertama adalah soalan 
untuk gereja sendiri, yang kedua 
adalah soalan untuk direnungkan 
bagi mereka yang tidak lagi ke 
gereja. — Hakcipta Terpelihara 
1999-2021 @ Fr Ron Rolheiser 

Nabi Barukh mewartakan 
khabar gembira tentang 

damai-sejahtera, kerana Tuhan 
akan datang. Paulus berseru 
k e p a d a  u m a t  d i  F i l i p i , 
“Usahakanlah supaya kamu suci 
dan tidak cacat cela menjelang 
hari Kristus.”

 Dan Yohanes Pembaptis dalam 
Injil Lukas berseru, “Bertobatlah 
dan berilah dirimu dibaptis. 
Maka Tuhan akan mengampuni 
dosamu. Siapkanlah jalan bagi 
Tuhan, luruskanlah jalan bagi-
Nya.”. Inilah khabar gembira 
yang kita dengarkan pada masa 
Adven ini.

A p a  y a n g  d i s a m p a i k a n 
Yohanes Pembaptis dua puluh 
satu abad yang lalu, juga dituju-
kan kepada kita.  Yohanes 
menyampaikan tiga syarat yang 
harus kita penuhi agar kita dapat 
diselamatkan, iaitu pembaptisan, 
pertobatan dan pengampunan 
dosa. Tiga syarat itu sangat 
berkaitan antara satu sama lain.

Pembaptisan adalah suatu 
tanda panggilan yang kita terima 
untuk memasuki kehidupan bers-
ama dengan Yesus. Pembaptisan 
adalah pembersihan diri dari seg-

ala cacat hidup. 
Namun pembaptisan bukanlah 

suatu alat yang bekerja secara 
automatik, ataupun seakan-akan 
semua akan berjalan dengan 
sendirinya. Secara simbolik, niat 
dan tekad baik seseorang yang 
mahu berdamai dengan Tuhan, 
pada zaman Yohanes – dibukti-
kan dengan membenamkan  diri 
ke dalam sungai Yordan, agar 
segala kekotoran dirinya terha-
pus.

Namun pada zaman moden ini, 
bagi kita sekarang ini, pembapti-
san itu terlaksana dengam menu-
angkan air di kepala/dahi kita. 
Sebab kepala kita adalah sumber 
kebaikan dan  sumber kejahatan 
kita.

Pertobatan dan pengakuan dosa 
merupakan syarat pengampunan. 
Pertobatan merupakan suatu 
perubahan keadaan hati/batin 
yang buruk menjadi lebih baik. 

Pertobatan bukan untuk semen-
tara, melainkan harus mempenga-
ruhi corak dan arah hidup dan 
perbuatan kita selanjutnya kea 
rah kebaikan. Itulah yang disebut 
perubahan total: suatu metanoia. 
Bukan sekadar menyesali dosa-

dosa yang telah kita lakukan, 
melainkan seluruh peribadi dan 
hati nurani kita berubah secara 
mendasar dan radikal.  

Bukan hanya bererti tidak ber-
buat jahat, melainkan lebih posi-
tif, iaitu berupa berbuat baik. 
Metanoia atau perubahan total 
inilah yang dapat mendatangkan 
pengampunan yang sebenarnya.

Pengampunan hanya diberikan 
Tuhan di mana ada pertobatan. 
Dengan demikian pengampunan 
dari segala dosa bererti pembe-
basan diri dari beban berat hidup 
kita. Pengampunan mendatang-
kan rekonsiliasi, pendamaian 
kembali dengan Tuhan,  sekal-
igus pendamaian dengan sesama 
kita. Dengan demikian pertobatan 
dan pengampunan merupakan 
suatu penyembuhan dan pemuli-
han kembali hidup kita sehingga 
dapat menjadi tenang dan penuh 
damai.

Pesan yang kita peroleh dalam 
Kitab Suci tidak pernah ketingga-
lan zaman, bahkan selalu relevan 
dan aktual. 

Dan pesan keagamaan/keroha-
nian alkitabiah tidak boleh dip-
isahkan dari hidup dan perbuatan 

kita sehari-hari, baik dalam 
hubungan kita dengan Tuhan 
mahupun dengan sesama. Sebab 
kebenaran dan kesungguhan per-
buatan yang kita lakukan secara 
lahiriah, ditentukan oleh keadaan 
rohaniah/batin kita! 

Hubungan kita dengan Tuhan 
hanya benar, apabila hubungan 
kita dengan sesama adalah baik. 
Tiada hubungan yang baik den-
gan Tuhan, apabila hubungan kita 
dengan sesama kita tidak baik!

Saya masing ingat, semasa 
melancarkan Tahun Belas 
Kasihan pada 8 Disember 2015, 
Sri Paus Fransiskus berkata, 
“Saudara-Saudari terkasih, ker-
a p k a l i  s a y a  m e m i k i r k a n 
bagaimana caranya Gereja dapat 
membuktikan secara lebih nyata 
misinya untuk menjadi saksi 
belas kasihan Tuhan.  Ia harus 
dimulai dengan pertobatan 

rohani. 
“Untuk itulah saya memutus-

kan supaya Gereja merayakan 
Yubileum Luar Biasa, yang ber-
pusat pada belas kasihan Tuhan  
di bawah terang Sabda Tuhan, 
“Hendaklah kamu murah hati, 
sama seperti Bapamu adalah 
murah hati.” 

Murah hati atau berbelas kasi-
han, itulah sebenarnya pertobatan 
sejati. Bila orang hanya hidup 
saleh, ataupun mempunyai devosi 
yang kuat, tetapi tidak disertai 
belas kasihan kepada sesama, 
maka orang itu melakukan perto-
batan palsu. 

Bersikap dan berbuat murah 
hati kepada sesama seperti 
dilakukan Yesus, itulah perto-
batan sejati! Itulah tanda kasih 
kita kepada Tuhan yang benar! 
— Msgr. F.X. Hadisumarta O.
Carm, imankatolik.com 

HARI MINGGU KEDUA
ADVEN ( TAHUN C )

BARUKH 5:1-9 
FILIPI 1:4-6.8-11 

LUKAS 3:1-6

Pertobatan, tanda kasih kita kepada Tuhan
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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 Dari mana disimpulkan bahawa Yesus lahir pada 

25 Disember? Apakah benar bahawa perayaan 25 
Disember adalah perayaan Dewa Matahari? — 
Ben

Jawaban: Pertama, harus diakui bahawa dari 
Kitab Suci kita tidak dapat menyimpulkan tentang 
bila Yesus dilahirkan. Kitab-kitab Injil tidak mem-
berikan indikasi tentang waktu yang tepat. Dari Injil 
Lukas, para ahli dapat menyimpulkan bahawa 
Yesus dilahirkan antara tahun enam sampai delapan 
Sebelum Masihi. 

Meskipun kalendar kita disebut kalendar Masihi, 
yang mengandaikan Yesus dilahirkan pada tahun 
satu, tetapi para ahli menyimpulkan bahawa Yesus 
seharusnya dilahirkan antara rentang waktu terse-
but. Tentang bulan dan tarikh kelahiran Yesus, kita 
tidak dapat menentukan apa-apa dari Kitab Suci.

Kedua, William J. Tighe, lektor ketua jurusan 
sejarah dari Muhlenberg College (bdk. “Calculating 
Christmas,” dalam Touchstone, Disember 2003), 
berpendapat bukti-bukti menunjukkan, bahawa 
sudah sejak abad II atau III, orang-orang Kristian 
baik di Timur (Yunani) mahupun di Barat (Latin) 
berusaha menentukan tarikh kelahiran Yesus, lama 
sebelum mereka merayakannya secara liturgi. 

Penetapan kelahiran Yesus ini merupakan akibat 
langsung dari penetapan waktu wafat-Nya. 
Kepercayaan Yudaisme yang ada pada zaman 
Kristus, mengatakan bahawa para nabi Israel wafat 

pada tarikh yang sama dengan tarikh kelahiran atau 
kehamilannya. Gagasan ini adalah faktor kunci 
untuk mengerti bagaimana orang-orang Kristian 
awal percaya, bahawa kelahiran Kristus terjadi pada 
25 Disember. Bagaimana menetapkan tarikh wafat 
Yesus? Menurut Injil Yohanes, Yesus wafat sehari 
sebelum malam Paskah Yahudi. 

Dipercayai bahawa kematian Yesus terjadi pada 
tarikh 14 Nisan menurut kalendar lunar Yahudi, 
atau 6 April menurut kalendar Mesir atau 25 Mac 
menurut kalendar Yulian (kemudian menjadi kalen-
dar kita).

Ketiga, orang-orang Kristian perdana menerap-
kan kedua tarikh pada Yesus Kristus, iaitu 6 April 
dan 25 Mac sebagai tarikh wafat Yesus tetapi juga 
sebagai tarikh kelahiran atau kehamilan. Lama-
lama, kedua-dua tarikh tersebut lebih dilihat sebagai 
tarikh kehamilan. 

Masa kehamilan dihitung sembilan bulan. Maka 
kelahiran Yesus dirayakan sembilan bulan sesudah 
25 Mac atau 6 April, iaitu pada 25 Disember di 
Gereja Latin (Barat) atau 6 Januari di Gereja Yunani 
(Timur). 

Tarikh 25 Disember (menurut kalendar Yulian) 
atau 6 Januari (menurut kalendar Mesir) adalah saat 
solstice masa dingin (winter), iaitu saat masa siang 
hari mulai lebih panjang daripada masa malam hari 
di dunia bahagian utara.

Keempat, di Roma ada dua kuil yang dibaktikan 
kepada Dewa Matahari. Pesta Dewa Matahari 

dirayakan pada 9 Ogos dan 28 Ogos. Kedua-dua 
pesta ini tidak lagi dirayakan sejak abad II. Pada 
saat itu, tidak ada pesta religius yang dikaitkan den-
gan “titik balik matahari” (solstice, 21 Disember) 
dan masa siang dan malam sama panjangnya (equi-
nox). 

Pada tarikh 25 Disember tahun 274, Kaisar 
Aurelius menetapkan 25 Disember sebagai pesta 
Dewa Matahari. Tindakan Kaisar Aurelius itu sebe-
narnya lebih merupakan usaha politik, untuk mer-
angkul dan menyatukan pelbagai aliran keper-
cayaan yang ada waktu itu di bawah pesta tahunan 
kelahiran Matahari. 

Kekaisaran yang dipimpinnya waktu itu sedang 
mengalami kemerosotan kerana pelbagai pember-
ontakan, serangan-serangan musuh, penurunan 
ekonomi yang tajam. Penetapan tarikh 25 Disember 
itu merupakan ungkapan simbolik harapan kembal-
inya kejayaan Kekaisaran, iaitu bahawa siang hari 
dalam Kekaisarannya akan semakin panjang dan 
malam hari semakin singkat.

Kelima, dengan huraian ini, Tighe menyimpul-
kan bahawa orang-orang Kristian sudah lebih dahu-
lu memilih tarikh 25 Disember itu sebagai perayaan 
kelahiran Yesus dan barulah kemudiannya tarikh itu 
digunakan sebagai perayaan Dewa Matahari. Maka, 
merekalah yang mencuri perayaan tarikh 25 
Disember itu dari orang Kristian dan bukan seba-
liknya. — Fr Dr Petrus Maria Handoko CM, 
hidupkatolik 

25 Disember Perayaan Dewa Matahari?

Datanglah Tuhan Yesus...
KETIKA negara akan beralih ke pering-
kat endemik daripada pandemik, kembali 
kepada keadaan normal masih jauh bagi 
masyarakat. Kita masih perlu hidup bersa-
ma dengan COVID-19. Ini bermakna SOP 
akan kekal di sini untuk tempoh masa yang 
tidak dapat ditentukan.

Kita telah membiasakan diri dengan nor-
mal baharu. Walaupun memakai pelitup 
muka, penjarakan sosial, kerap mencuci 
tangan dan penggunaan pembersih tan-
gan kini merupakan sifat kedua bagi kita, 
sesetengah daripada kita terus hidup dan 
bergelut dengan kehilangan pekerjaan dan 
perniagaan, ekonomi yang suram, kekece-
waan dengan sistem kesihatan yang tegang, 
kehilangan orang tersayang yang tidak da-
pat diramalkan kepada COVID-19, persoa-
lan vaksinasi penggalak, dan politik yang 
afektif dan tidak stabil.

Di tengah-tengah ketidakpastian duni-
awi yang mengganggu ketenteraman kita, 
di atas segala-galanya, ada penantian dan 
harapan agar wabak ini berjaya dihapuskan. 
Tetapi adakah harapan dan penantian kita 
akan menjadi sia-sia?

Adven datang lagi. Secara amnya Adven 
bermaksud tempoh menunggu dan bersiap 
sedia untuk Krismas. Sebaliknya menurut 
tradisi Gereja, Adven adalah masa penan-
tian penuh harapan. Kita menanti dengan 
penuh harapan untuk Anak Kristus datang 
semula. “Terang yang sesungguhnya, 
yang menerangi setiap orang, sedang da-
tang ke dalam dunia” Yoh. 1:9. Dan sekali 
lagi dalam Yes. 7:14 “Sebab itu Tuhan 
sendirilah yang akan memberikan kep-
adamu suatu petanda: Sesungguhnya, 
seorang perempuan muda mengandung 
dan akan melahirkan seorang anak laki-
laki, dan ia akan menamakan Dia Ima-
nuel.”

Kita menanti dengan jangkaan bahawa 
ia akan menjadi sesuatu yang indah dan 
mungkin juga mengejutkan. Kita tahu ba-
hawa Dia pasti akan datang, tetapi apabila 
Dia datang, bagaimana kita akan bertemu 
denganNya? 

Kita mungkin bertembung dengan ke-
hadiran Kristus dalam orang miskin, dalam 

orang yang terlantar, dalam mangsa ben-
cana, dalam orang sakit, dalam orang yang 
hina. Sama seperti orang Majus bertemu 
dengan-Nya – dalam ‘kain lampin … dan 
dibaringkan di dalam palungan’.

Ada tercatat dalam Mat 2:1-2 “Sesu-
dah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah 
Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah 
orang-orang majus dari Timur ke Yerusa-
lem dan bertanya-tanya: "Di manakah Dia, 
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? 
Kami telah melihat bintang-Nya di Timur 
dan kami datang untuk menyembah Dia.” 
Walau bagaimanapun, jika kita hanya men-
cari Dia di tempat yang kita fikir adalah 
tempat yang betul, kita mungkin terlepas 
menemukan Dia.

Penantian Adven memerlukan masa dan 
ruang. Kita tidak menanti secara pasif untuk 
Tuhan bertindak. Kita perlu memberi ruang 
untuk tindakan Tuhan menjadi  sesuatu 
yang boleh kita sambut, sesuatu yang boleh 
kita perhatikan apabila ia berlaku.

Untuk membolehkan perkara ini berlaku, 
kita perlu bertanya: Adakah kita akan me-
luangkan masa untuk Anak Kristus pada 

Adven ini, atau adakah hidup kita terlalu 
tergesa-gesa dan sibuk dengan persiapan 
Krismas dan rancangan untuk bercuti me-
mandangkan kita sekarang mempunyai 
SOP yang lebih longgar dengan pembukaan 
sempadan negeri dan negara?

Kita perlu menyediakan masa yang 
tenang dan berkualiti untuk menemui Dia, 
kerana pada “Malam Senyap, Malam Suci”, 
Dia datang ke dunia ini. Dia juga akan da-
tang kepada anda dalam "saat senyap dan 
sunyi".

Sama seperti tidak ada ruang di rumah 
penginapan untuk Maria, Yusuf dan Yesus 
kerana terlalu penuh — “Dan ia melahir-
kan seorang anak laki-laki, anaknya 
yang sulung, lalu dibungkusnya dengan 
lampin dan dibaringkannya di dalam 
palungan, kerana tidak ada tempat bagi 
mereka di rumah penginapan” Luk. 2:7 
— hati kita mungkin tidak terbuka ke-
padaNya kerana ia dipenuhi dengan kebim-
bangan yang berkaitan dengan pandemik. 
Jadi, kita perlu mengosongkan hati kita dan 
menyediakan ruang khas untuk Dia datang 
— dan datang terus ke dalamnya.

Penantian Adven adalah penuh harapan. 
Tidak seperti Maria dan Yusuf, kita mem-
punyai kepercayaan pengalaman seluruh 
komuniti Gereja bahawa Yesus telah datang 
ke dunia, dan telah menemui Kristus yang 
hidup untuk memberi kita harapan.

Jadi, kita menanti dengan penuh harapan 
untuk kedatanganNya yang kedua. Kita 
sama-sama menanti dan tidak bersendirian. 
Dia akan datang, dan bahkan dalam cara 
yang lebih besar, apabila kita menantikan 
kedatangan-Nya dan bertemu denganNya 
setiap minggu di Misa dalam Ekaristi, men-
jadikan pengharapan kita dalam kedatan-
ganNya jauh lebih jelas daripada sekadar 
menghidupkan kembali peristiwa berseja-
rah Adven.

Santo Paulus menulis tentang penghara-
pan dan penantian kedatangan Kristus 
dalam surat-suratnya “Sebab kita dis-
elamatkan dalam pengharapan. Tetapi 
pengharapan yang dilihat, bukan peng-
harapan lagi; sebab bagaimana orang 
masih mengharapkan apa yang dili-
hatnya? Tetapi jika kita mengharapkan 
apa yang tidak kita lihat, kita menanti-
kannya dengan tekun” (Rom. 8:24-25).

Kata-kata ini mungkin lebih sesuai untuk 
kita hari ini kerana Adven mengingatkan 
kita bahawa harapan kita adalah kepada 
Yesus Kristus, dan jika ya, ia tidak sia-sia, 
sama ada di dalam atau di luar pandemik.

Apakah jenis penantian Adven kita? Jika 
kita melihat penantian sebagai jemputan 
rohani akan kerinduan dan pengharapan: 
“Datanglah Tuhan Yesus”, kita akan men-
jadi sebahagian daripada mereka yang telah 
menanti Kedatangan Kedua, sama seperti 
yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf, dan 
orang-orang kudus.

Kita akan menjadi umat Adven, orang 
yang menanti dengan Harapan, orang yang 
bukan sahaja menumpukan perhatian kepa-
da di sini dan sekarang tetapi yang menanti-
kan penggenapan janji Kerajaan yang akan 
datang. Seperti yang dikatakan oleh Nabi 
Yeremia " Lalu firman Tuhan kepadaku: 
"Baik penglihatanmu, sebab Aku siap 
sedia untuk melaksanakan firman-Ku” 
Yer. 1:12.

PESAN ADVEN 2021
Uskup Agung John Wong

Keuskupan Agung Kota Kinabalu
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Apa khabar? Tanpa 
disedari, masa berla-
lu begitu pantas. Kini 
kita memasuki minggu 
kedua Adven.
Ada orang men-

gatakan, suasana 
Krismas sangat tera-
sa kerana banyak 
kedai memasang per-
hiasan dan lagu-lagu 
Natal.
Ada juga orang 

yang mengatakan, 
suasana Krismas pada 
tahun ini agak muram.
Adik-adik, kelahi-

ran Yesus adalah 
lebih BESAR dari 
pandemik. Ber ita 
kelahiran-Nya adalah 
Khabar Sukacita. 
Walaupun tanpa pokok 
krismas, hadiah kris-
mas, lagu-lagu Adven 
... berita kelahiran 
Yesus adalah sebuah 
peristiwa sukacita! 
Tidak ada hadiah, 

tidak ada perhiasan 

yang dapat menand-
ingi kebenaran dan 
Berita Baik ini!
Adik-adik, tinggal 

dua minggu lagi, kita 
akan menyambut per-
ayaan Krismas. 
Auntie yakin adik-

adik sudah t idak 
sabar untuk berkum-
pul bersama keluarga, 
melawat rakan-rakan 
dan mendapat hadiah 
s e m p e n a 
hari Krismas, tetapi 
sebelum itu, marilah 
kita mempersiapkan 
ha t i  k i t a  u n t u k 
menyambut kelahi-
r a n  B a y i  Y e s u s , 
Juruselamat kita.
Dan sentiasa ingat, 

untuk mematuhi SOP, 
pakai pelitup muka 
dan  cuc i  tangan 
seke rap  mungk i n 
serta elakkan diri 
berada di tempat 
sesak. 

Salam Sayang
Auntie Melly 

Bantu Yohanes 
Pembaptis untuk 
membawa ramai 
umat bertobat 
dan datang 
kepada Yesus. 

Perkataan bergaris adalah ejaan yang 
salah. Betulkan ejaan-ejaan yang salah 
itu untuk membaca Firman Tuhan. 

Pada musim Adven ini, mari menulis sesuatu untuk Yesus. 
Adik-adik boleh menulis doa, pujian, harapan atau kata-kata kesyukuran 
pada ruangan di bawah dan jangan lupa mewarnakan gambar di bawah. 

Susun semula petikan 
yang dipetik dari 

Injil Lukas 3:6. 
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PULAU PINANG: Penang Diocesan Youth Net-
work (PDYN) telah menyahut seruan Bapa Suci 
Fransiskus untuk menganjurkan Hari Belia Sedu-
nia (WYD) di peringkat Keuskupan. 

Sangti Papa Fransiskus juga telah memindah-
kan acara WYD, sebuah acara tahunan untuk 
kaum muda yang biasanya diadakan pada Hari 
Minggu Palma, ke Hari Minggu Besar Kristus 
Raja mulai tahun ini. 

Sempena WYD, PDYN telah menganjurkan 
‘Witness nite’ di platform media digital, sebuah 
program yang diinspirasikan dari tema WYD 
2021, “Bangkit sekarang dan berdiri di atas kaki 
kamu sendiri.” (lih. Kis 26:16). 

Salah seorang peserta WYD peringkat Pulau 
Pinang Camilia Perera, mengongsikan apa yang 
dialaminya semasa menyertai “Witness Nite’. 

“Pada 21 November 2021, saya menghadiri 
‘Witness Nite’ yang diisi dengan puji-pujian, 
perkongsian dari Youth4UnitedWorld, sebuah 
pergerakan awam.  Saya tersentuh dengan ke-
saksian itu yang disampaikan oleh seorang chef 
hotel di mana saya juga merupakan kakitangan 
sebuah hotel sejak tiga tahun lalu. 

Apabila PKP diumumkan pada Mac 2020, 
banyak majlis dan tempahan bilik telah dibatal-
kan dan kami terpaksa menderma 10 hingga 50 
peratus daripada gaji kami untuk menampung 
penyelenggaraan hotel, juga untuk mengelak-
kan hotel ditutup. 

Syukur kepada Tuhan, kerana saya masih bek-
erja meskipun dengan gaji yang kurang,  tetapi 
ia cukup untuk menyara keluarga. 

Semoga mereka yang bergelut pada masa 

yang mencabar ini akan terus tabah. Kembali 
kepada aktiviti ‘Witness Nite’, saya amat gem-
bira dan menghargai detik-detik yang memberi 
saya peluang untuk berhimpun dengan belia 
lain. 

Saya juga diberitahu bahawa Hari Belia 
Keuskupan Pulau Pinang ke-5 akan diadakan 
pada tahun depan dan saya teruja untukmeny-
ertainya.

Reuben Luke, salah seorang pengacara pada 
‘Witness Nite’ pula mengatakan, “Pengalaman 
saya menjadi juruacara semasa Witness Nite 
mengejutkan diri sendiri.  Ini adalah kali per-

tama saya bekerjasama dengan PDYN dan saya 
menyukainya dan menantikan lebih banyak aca-
ra bersama belia. 

“Saya antara orang yang takut bercakap di 
khalayak ramai. Tetapi kerana bimbingan Roh 
Kudus, saya berjaya mengacarakan majlis den-
gan yakin.” 

“Saya juga boleh bersaksi bahawa acara-acara 
WYD seperti Witness Nite, telah memperkasa-
kan dan mengatasi rasa takut serta mendorong 
saya untuk memperbaiki diri sendiri dan bersy-
ukur di atas bakat yang dianugerahkan Tuhan,” 
kata Reuben. 

Kaum muda diberikan KUASA jadi saksi Kristus!

PENAMPANG: 68 Krismawan 
dari Paroki St Paul Dontozi-
don, Gereja Our Lady Queen 
Of Peace, Kobusak dan St John 
The Baptist Kopungit, diingat-
kan agar sentiasa berwaspada 
kepada tiga musuh rohani.

Hal ini disampaikan oleh 
Uskup Agung John Wong se-
masa memimpin Misa Kurus 
Krisma pada petang 22 Nov 
yang lalu di Gereja Paroki St 
Paul Dontozidon.

Turut membantu prelatus 
itu di altar ialah Rektor Paroki 
Katedral Hati Kudus, Fr Paul 
Lo dan pembantunya, Fr Rus-
sel Lawrine.  

Uskup Agung mengatakan 
tiga musuh rohani itu ialah diri 
sendiri, dunia dan iblis.

“Apabila kita tidak menge-
nal diri sendiri, tidak men-
yayangi diri sendiri, kita tidak 
akan menyedari betapa Tuhan 
mengasihi kita," ujar Uskup 
Agung John.

"Dunia juga boleh menjadi 
musuh rohani apabila suara 
dunia lebih kuat daripada Tu-
han," tambahnya lagi.

"Musuh ketiga," kata Bapa 
Uskup Agung, "Adalah iblis 
yang tidak kelihatan, yang 
sentiasa berbisik dan meng-
goda kita untuk melakukan 
pekerjaannya serta menjauh-
kan kita daripada Tuhan." 

Oleh itu, para Krismawan 
diseru agar sentiasa berdoa 
dan berandal kepada Roh Ku-
dus, menguatkan iman dengan 
Firman Tuhan bagi melawan 
ketiga-tiga musuh  itu. —                
Nelson Fernandez, CS 

Waspada 
tiga musuh 

rohani!

Salah seorang krismawan di-
urapi minyak krisma oleh Uskup 
Agung John Wong. 

RAWANG: Para belia Gereja St Jude, merai-
kan Pesta KAMI  pada 20 November dengan 
dua acara. Pertama, mereka mendaki Raw-
ang Bypass Quarry Trail, kedua, meraikan 
Misa Kudus bersama Paderi Paroki, Fr. David 
Arulanatham pada sebelah petang. 

Rawang Bypass Quarry Trail atau Denai 
Bukit Kuari ialah denai kembara yang men-
jadi agak popular di kalangan pendaki pro-
fesional dan amatur sepanjang tahun lepas. 
11 orang belia dari paroki St Jude, termasuk 
seorang dari ASAYO memulakan pendakian 
di sebelah pagi. Sebelum mendaki, mereka 
berdoa bersama. 

Pendakian itu mempunyai tahap kesu-
karannya yang tersendiri namun apabila 
tiba di puncak pendakian, semua belia bera-
sa berbuas hati dan gembira. Danielle, salah 
seorang peserta mengongsikan, “kami semua 
membantu antara satu sama lain sepanjang 
pendakian, terutamanya di bahagian yang 
lebih sukar, saling memperhatikan kes-
elamatan sesama, memberi semangat dan 
gembira sepanjang pendakian ini. Aktiviti ini 
mengakrabkan kami kembali setelah lama 
tidak bertemu dan ada antara kami yang 
pertama kali bertemu”.

Salah satu aspek yang menarik dalam ak-

tiviti ini ialah menikmati semula norma nor-
mal selepas pandemik. 

Aktiviti di tempat terbuka dan tanpa 
pelitup wajah (kerana pelitup wajah tidak 
sesuai semasa mendaki), kebanyakan belia 
berasa bebas namun mereka tetap menjaga 
jarak serta mengelak dari sentuhan. Seorang 
lagi belia, Izykiel, mengongsikan beliau gem-
bira melihat wajah-wajah rakan baharu 
dan ramai, "memberi saya harapan setelah 
menghadapi masa sukar pada masa pande-
mik.”

Pemandangan dari atas bukit membuat-
kan pendakian sangat berbaloi. Ramai 
belia yang berjaya mengatasi rasa takut, 
otot terasa lesu dan sakit namun pengala-
man mendaki dan menuruni denai bersama 

amat berharga. 
Selepas bersarapan, mereka kembali ke 

rumah masing-masing, berehat dan mem-
bersihkan diri, untuk menghadiri Misa pada 
waktu petang. 

Semasa perayaan Ekaristi, 11 orang belia ini 
duduk mengelilingi altar, yang mengingat-
kan mereka akan para rasul yang berkum-
pul untuk Perjamuan Terakhir. Salah se-
orang belia, Jeshua, mengatakan beliau 
amat tersentuh apabila duduk mengeliligi 
altar dalam perayaan Misa Kudus sempena 
WYD itu. 

Beliau terdorong untuk tekun berdoa, 
bangkit dan berdiri menjadi saksi Tuhan dan 
komited untuk mengambil bahagian dalam 
Misa Kudus secara aktif. 

Doa, penting dalam hidup belia! 
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ROMA: Hari AIDS Sedunia “ada-
lah peristiwa penting untuk mengin-
gati ramai orang yang terjejas oleh 
virus ini, ramai di kalangan pesakit 
ini di beberapa bahagian dunia tidak 
mendapat akses rawatan,” kata Sri 
Paus Fransiskus yang menyeru se-
mua umat agar bersama-sama me-
renung tema Hari AIDS Sedunia 
yang dirayakan setiap 1 Disember, 
“Hentikan Ketidak adilan. Akhiri 
AIDS. Akhiri Pandemik.”

Mengucapkan salam kepada 
kumpulan penziarah Itali yang 
hadir untuk Audiensi Umum min-
gguan, prelatus itu berkata, "Saya 
mengharapkan komitmen perpadu-
an yang diperbaharui untuk memas-

tikan penjagaan kesihatan yang adil 
dan berkesan." 

Sementara itu, UNAIDS menge-
luarkan amaran keras kepada dunia 
bahawa jika para pemimpin gagal 
menangani ketidakadilan dalam 
memberi layanan rawatan kepada 
pesakit AIDS, dunia boleh meng-
hadapi 7.7 juta kematian berkaitan 
AIDS dalam tempoh 10 tahun akan 
datang. 

Dalam satu kenyataan, agensi 
PBB itu juga memberi amaran ba-
hawa jika langkah transformatif 
yang diperlukan untuk menamat-
kan AIDS tidak diambil, dunia 
juga akan terus terperangkap dalam 
krisis COVID-19 dan kekal tidak 

bersedia menghadapi wabak-wabak 
berbahaya yang akan datang.

Bapa Suci juga mengumumkan 
kunjungan apostoliknya ke Cyprus 
dan Greece, “untuk melawat orang-
orang terkasih di negara-negara itu, 
yang kaya dengan sejarah, keroha-
nian dan tamadun.”

Sangti Papa juga mengatakan di 
kedua-dua negara itu, beliau akan 
mengadakan pertemuan pelar-
ian dan pendatang khususnya se-
masa melawat  ke pulau Lesbos di 
Greece. 

“Oleh itu, saya mohon anda 
menemani saya dalam kunjungan 
ini dengan doa,” kata Sangti Papa. 
— media Vatikan 

Hari AIDS Sedunia, Bapa Suci seru 
layanan rawatan adil untuk mangsa 

PARIS: Kemajuan dalam dialog 
Kristian-Muslim harus datang dari 
umat Katolik itu sendiri, harus ter-
buka bersahabat dan  memahami 
umat Islam, kata Father Jean Druel, 
O.P.

Fr Druel adalah ketua Lembaga 
Dominika yang berpusat di Cairo, 
sebuah pusat pengajian Islam di du-
nia Arab. 

“Saya percaya kebijaksanaan, 
pengetahuan, sikap mahu belajar 
dan rasional adalah senjata terbaik 
melawan kebodohan, melawan keg-
anasan,” kata Fr Druel kepada CNA.

Paderi itu mengatakan, kebebasan 
adalah lawan (kebalikan) kepada ke-
takutan. Jika seseorang mengetahui, 
dia mendapatkan kebebasan, dia 
kehilangan rasa takut, dan dia mulai 
terlibat dengan tradisi dan dengan 
fikiran yang bebas.

Pastor Dominikan ke Mesir pada 
tahun 2002 untuk belajar penga-
jian Islam dan bahasa Arab. Be-
liau mempunyai Ijazah Kedoktoran 
dalam tata bahasa Arab pada tahun 
2012 dari Universiti Nijmegen Be-
landa.

Dari perspektif Islam, kata Pas-
tor Druel, bahasa Arab adalah topik 
teologi yang termasuk dalam kajian 
agama. Dari 2014 hingga 2020, be-

liau menjabat jawatan sebagai direk-
tur Institut Dominikan untuk Studi 
Oriental yang berpusat di Cairo. 

Lembaga tersebut, atau singkatan-
nya IDEO, mempelajari Islam Arab 
dan memupuk dialog akademik dan 
antara agama.

Druel mengakui ada banyak salah 
faham tentang apa itu dialog.  

 Druel memuji usaha Sri Paus 
Fransiskus dan para anggota Gereja 
yang berusaha menjalin dialog den-
gan anggota Gereja lain serta penga-
nut Islam. 

Namun kata Druel, pertemuan 
berprestij itu bersifat diplomatik. 
Baginya, dasar kemajuan dalam di-
alog antara agama ialah orang Kris-

tian harus aktif mencari Muslim se-
bagai teman dan kolaborator dalam 
membantu komuniti. Katanya, un-
tuk berdialog dengan penganut aga-
ma lain, kita perlulah terlebih dahulu 
memiliki hubungan persahabatan 
dengan penganut itu. 

Memiliki teman bukan seagama, 
adalah langkah dialog yang sangat 
besar. 

Fr Druel juga mencadangkan cara 
lain berdialog dengan Muslim sep-
erti mengadakan program bersama 
yang tidak membincangkan agama, 
misalnya membantu orang miskin, 
membahagikan makanan untuk para 
gelandangan, membantu para pelar-
ian dan pendatang. — CNA 

Langit tidak selalu cerah, 
pasangan Katolik harus matang 
TAKHTA SUCI: Bapa Suci Fran-
siskus memberikan beberapa nasi-
hat kepada pasangan bertunang dan 
berkahwin berdasarkan teladan yang 
diberikan oleh Keluarga Kudus. 

Sri Paus menyampaikan nasihat 
itu semasa audiensi mingguannya, 
1 Disember. Prelatus itu menyata-
kan Sto Joseph telah menunjukkan 
bagaimana rupa “cinta matang” 
yang sebenar, khususnya pada masa 
mencabar. 

Katanya, “Maria dan Joseph ber-
tunang antara satu sama lain. Mereka 
mungkin telah mempunyai impian 
dan jangkaan mengenai kehidupan 
dan masa depan mereka. Namun, se-
cara tiba-tiba, Tuhan masuk campur 
dalam kehidupan mereka.”

Sri Paus mengatakan, “Apabila 
Joseph mengetahui bahawa Maria 
sedang hamil, “seorang malaikat Tu-
han menampakkan diri kepadanya 
dalam mimpi dan berkata, ‘Joseph 
anak Daud, jangan takut mengam-
bil Maria sebagai isterimu, sebab 
anak yang dikandungnya adalah 
dari yang Kudus. Dia akan melahir-
kan seorang anak lelaki, dan kamu 
akan menamakan Dia Yesus, kerana 
Dia akan menyelamatkan umat-Nya 
daripada dosa mereka'” (Matius 
1:20-21). 

Cinta dan kehidupan, adakalanya 

bertentangan dengan apa yang kita 
mahukan. Sebagai contoh, Joseph 
dan Maria sama sekali tidak men-
yangka, mereka akan menjadi ibu 
bapa kepada Sang Penyelamat. Dan, 
mereka menerima tugasan ini taat 
kerana menyedari kekuasaan Tuhan 
lebih besar dari segala-galanya. 

Joseph juga memberikan kita 
pelajaran penting. Dia memilih Ma-
ria dengan penuh kesedaran, dengan 
‘mata terbuka’.   

Dalam ucapannya, Sri Paus 
menggesa pasangan Kristian ba-
hawa mereka “dipanggil untuk 
menyaksikan cinta seperti ini yang 
mempunyai keberanian untuk be-
ralih dari sekadar jatuh cinta kepada 
cinta matang. Cinta yang matang, 
lebih bertahan apabila menghadapi 
kesukaran.” — CNA 

Mahu bersahabat, dasar penting dalam 
membina dialog antara agama 

ROMA: Kardinal Luis Antonio 
Tagle, Prefek Kongregasi untuk 
Penginjilan Umat, akan memberkati 
sebuah gereja yang didedikasikan 
untuk Maria, Ratu Arab di Bahrain 
pada 10 Disember. Komuniti Ka-
tolik Emirat Bahrain telah bersiap 
sedia untuk meraikan pembukaan 
Gereja Katolik terbesar di semenan-
jung Arab. 

Katedral Mary Queen of Ara-
bia dijadualkan akan dirasmikan 
pada 9 Disember oleh Raja Hamad 
bin Isa Al Khalifa, sehari sebelum 
dikonsekrasi. Katedral itu mampu 
memuatkan 2,300 orang, terletak di 
Awali, sebuah bandar kecil di ten-
gah Bahrain. Pembinaan gereja itu 
bermula sejak Februari 2013 apa-

bila Raja Hamad menyumbangkan 
sebidang tanah seluas 9,000 meter 

persegi kepada komuniti Katolik 
tempatan.

Gereja baharu itu ialah katedral 
kedua yang dibina dalam vikariat ap-
ostolik, yang merangkumi Bahrain, 
Kuwait dan, Arab Saudi, selepas 
Katedral Keluarga kudus di Madinat 
al-Kuwait. Perkarangan katedral itu 
bukan sahaja akan menjadi tempat 
ibadat bagi komuniti Katolik di ran-
tau ini, tetapi juga kuria episkopalnya

Ia akan membuka ruang resepsi 
dan pusat pembentukan untuk  pen-
ganut Kristian tempatan. Salah satu 
ciri utamanya ialah patung polikrom 
“Our Lady of Arabia”. Kerajaan 
Bahrain adalah salah satu daripada 
beberapa negara Islam di semenan-
jung Arab yang mempunyai pen-
duduk Kristian tempatan sejak 1930.

Penganut Kristian kini memben-

tuk 10 peratus daripada pendudukn-
ya, termasuk kira-kira 80,000 
penganut Katolik, kebanyakannya 
pekerja asing dari Asia. Walaupun 
Islam adalah agama rasmi negara 
dan Undang-undang Islam diguna-
kan, Kristian dan kumpulan agama 
lain menikmati kebebasan beribadat.  
Kerajaan Bahrain juga mempunyai 
hubungan diplomatik dengan Takhta 
Suci.

Raja Hamad telah mengesahkan 
“Dokumen Persaudaraan Manusia 
untuk Keamanan Dunia dan Hidup 
Bersama” yang bersejarah, yang 
ditandatangani di Abu Dhabi oleh 
Pope Francis dan Sheikh Ahmed el-
Tayeb, Imam Besar Al-Azhar, pada 
4 Februari 2019. — media Vatikan

Father Jean Druel OP dalam sebuah dialog antara agama dengan beberapa 
Ulama Muslim. 

Kardinal Luis bakal berkati katedral di Bahrain



Am b r o s e 
d i l ah i r-

kan seki tar 
t ahun  340 . 
Dia berpin-
dah ke Roma 
setelah bapa-
nya mening-
g a l  d u n i a . 
Ambrose membesar dengan baik dan men-
jadi peguam yang hebat serta diangkat men-
jadi gabenor kota Milan. Pada masa itu, 
umat biasa mengusulkan kepada Sri Paus 
nama orang yang mereka pilih sebagai 
uskup. Mengejutkan kerana  penduduk kota 
Milan memilihnya sedangkan Ambrose 
bukanlah seorang paderi. Ambrose berusaha 
menolaknya namun kerana panggilan Tuhan, 
akhirnya Amborse ditahbis sebaga imam dan 
kemudian uskup kota Milan.

Ambrose menjadi bapa serta teladan yang 
mengkagumkan bagi umatnya. Orang kudus 
ini berani melawan kejahatan. Begitu juga 
ket ika  seorang kaisar  ia i tu  Kaisar 
Theodosius melakukan dosa besar, Ambrose 
tidak gentar untuk menegurnya. Bahkan 
bel iau  memerintahkan agar  Kaisar 
Theodosius melakukan penitensi umum. 
Ambrose telah menunjukkan kepada dunia 
bahawa tidak ada seorang pun, meskipun 
seorang penguasa, yang lebih tinggi kedudu-
kannya daripada gereja.

Uskup Ambrose wafat pada hari Jumaat 
Agung pada tahun 397
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Kenali 
Santo Anda 
Sto Ambrose

~ 7 Disember ~

SP Maria Dikandung 
Tanpa Noda

~ 8 Disember ~

Leluhur kita 
yang per-

tama telah meng-
hina Tuhan den-
gan melakukan 
dosa berat. 

Oleh kerana  
jatuhnya Adam 
dan Hawa ke 
dalam dosa, 
maka setiap bayi 
yang dilahirkan 
ke dunia me-
warisi dosa asal. 

Kita semua 
adalah keturunan dari leluhur kita yang per-
tama. Jadi, kita semua mewarisi dosa mereka. 
Dosa yang kita warisi itu disebut dosa asal.

Tetapi, Santa Perawan Maria, memperoleh 
hak yang amat istimewa dari Tuhan. Dia di-
kandung dalam rahim bondanya, St. Anna, 
tanpa dosa asal. 

Bonda Maria akan menjadi Bonda Yesus, 
Putera Tuhan yang tunggal. Si jahat, iaitu iblis, 
tidak mempunyai kuasa atas Maria. Tidak per-
nah ada dosa sekecil apa pun dalam diri bonda 
kita yang mengagumkan itu. Oleh sebab itu, 
Gereja menyebut Maria sebagai “Yang Di-
kandung Tanpa Dosa.”

Pada tahun 1854, Paus Pius IX menyata-
kan kepada seluruh dunia bahawa tidak dapat 
diragukan lagi Bonda Maria dikandung tanpa 
dosa. Empat tahun kemudian, Bonda Ma-
ria menampakkan diri kepada Bernadette di 
Lourdes. Ketika St. Bernadette menanyakan 
kepada perempuan cantik itu siapakah dia, 
Maria mengatupkan kedua tangannya serta 
mengarahkan pandangannya ke syurga. Ka-
tanya, “Akulah Yang Dikandung Tanpa Dosa.”

VATIKAN: Talitha Kum - Tindakan 
mendesak diperlukan untuk menghentikan 
perdagangan manusia.  Talitha Kum, pro-
gram yang diadakan pada 25 November 
lalu, mengajak semua orang untuk berga-
bung dalam usaha menghentikan jenayah 
perdagangan manusia. 

Dianjurkan oleh Jaringan Antarabangsa 
Menentang Perdagangan Manusia, organ-
isasi Talitha Kum menjadi tuan rumah 
pelancaran acara “Panggilan untuk Bertin-
dak”, yang dianjurkan pada Hari Pengha-
pusan Keganasan terhadap Wanita Sedunia 
yang dirayakan setiap tahun, pada 25 No-
vember.

Acara online dan tatap muka mengum-
pulkan pembicara berbeza yang mem-
bincangkan tentang keadilan bagi para 
pemerkasaan kaum perempuan, mencipta-
kan jalur imigrasi legal dan keperluan akan 
ekonomi perawatan bagi para mangsa dan 
pelaku perdagangan manusia.

Dalam ucapannya, Sr. Jolanta Kafka, 

RMI, presiden International Union of Su-
periors General (UISG) mengatakan 

Talitha Kum, yang bermula secara diam-
diam, telah tumbuh menjadi jaringan yang 
disertai lebih 90 negara yang memper-
juangkan mangsa perdagangan manusia. 
Perdagangan manusia adalah “kejahatan 
terhadap kemanusiaan,” dan Sr Jolanta 
menyeru ahli-ahli politik dan orang ber-
pengaruh, termasuk pihak berwenang, 
untuk bekerja memerangi perdagangan 
manusia.

Setiausaha Negara Vatikan, Kardinal 
Pietro Parolin, turut hadir untuk meny-
ampaikan ucapan pembukaan. Prelatus 
itu menekankan religius dan ordo religius 
pada umumnya memiliki sejarah panjang 
dalam menjawab panggilan Yesus untuk 
melayani umat manusia demi keadilan, be-
las kasihan dan harapan. Salah satu karya 
mereka ialah  Talitha kum yang ermatla-
mat membantu mangsa dan mereka yang 
berisiko dalam perdagangan manusia. 

Kardinal Parolin mendesak Talitha Kum 
untuk mengembangkan inspirasi “Pang-
gilan untuk Bertindak” sebagai misi untuk 
membawa Khabar Baik iman ke dunia. 
“Yesus telah mematahkan ikatan perham-
baan. 

Dia benar-benar menyelamatkan manu-
sia dari dosa dan kematian,” kata Kardi-
nal. “Pengalaman anda akan penebusan, 
pemulihan, Keadilan, belas kasihan, dan 
harapan adalah untuk semua orang.”

Kardinal itu juga mengungkapkan kisah 
dalam Perjanjian Lama, Nabi Yusuf, oleh 
kerana cemburu, telah dijual sebagai ham-
ba oleh sauara-saudaranya sendiri.  

“Namun Yusuf tidak pernah kehilangan 
harapan atau iman kepada Tuhan. Pada 
suatu ketika, setelah penderitaan, dia me-
miliki kuasa untuk menghukum mati sau-
daranya, tetapi dia menunjukkan belas 
kasihan kerana diilhami oleh “pengala-
man belas kasihan Tuhan dalam hidupnya 
sendiri.” — media Vatikan 

Talitha Kum: Desakan henti 
perdagangan manusia 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus berdoa un-
tuk ribuan migran yang mempertaruhkan 
hidup mereka setiap hari semasa mereka 
memulai perjalanan untuk mencari kehidu-
pan yang lebih baik. 

Selepas Doa Angelus pada 28 November 
2021 di Dataran Sto Petrus, Bapa Suci men-
genang kepada para migran yang memper-
taruhkan nyawa.

“Saya merasa sedih dengan berita ten-
tang situasi di mana begitu ramai  daripada 
mereka melalui pelbagai bentuk pender-
itaan dan nyawa serta kesihatan mereka 
sentiasa dalam bahaya  mereka menemukan 
diri mereka sendiri,” kata Bapa Suci. Khu-
sus nya, tragedi yang terjadi minggu lalu di 
Selat Inggeris, serta keadaan para migran di 
sempadan Belarus yang menyedihkan. 

Kebanyakan yang menjadi mangsa ialah 
kanak-kanak. Sri Paus juga berdoa bagi 
mereka yang lemas di Mediterania. Prelatus 

itu juga sedih dengan nasib kebanyakan mi-
gran yang cuba menyeberangi Laut Tengah 
tetapi dipulangkan semula ke Afrika Utara. 
Manakala sebahagian besar migran diculik 
oleh para pedagang, yang menjadikan mere-
ka hamba atau buruh paksa. 

Sri Paus Fransiskus juga mengirim tel-
egram yang ditujukan kepada Presiden 
Rusia, Vladimir Putin, mengungkapkan 
kedekatannya dengan rakyat Rusia dan 
doanya bagi para mangsa ledakan di sebuah 
kawasan perlombongan yang menyebabkan 
51 kematian termasuk pelombong dan pe-
nyelamat.

Dalam telegramnya yang dikirim oleh 
Setiausaha Vatikan, Kardinal Pietro Parolin 
kepada Presiden Federasi Rusia, Vladimir 
Putin, Sri Paus Fransiskus mengungkapkan 
kesedihannya atas tragedi ledakan di ka-
wasan perlombongan yang tragik di Siberia. 
— media Vatikan 

Sri Paus berdoa untuk migran 
dari Mediterania hingga Belarus, 
mangsa lombong  di Siberia

MANILA: Keuskupan di Filipina pada 
28 November memulakan “kempen kuasa 
doa” untuk pilihan raya yang bersih dan 
teratur pada 2022. Persidangan Uskup 
Katolik Filipina (CBCP) menggesa umat 
untuk mendoakan intensi pilihan raya ke-
bangsaan dan tempatan yang “damai dan 
telus.”

CBCP mengatakan, seruan berdoa itu 
diminta oleh Majlis Pastoral Paroki untuk 
Pengundian Bertanggungjawab dan telus.

“Mereka meminta CBCP mengajak se-
mua paroki di negara itu, berdoa Doa un-
tuk Pilihan Raya 2022 yang disediakan 
oleh Uskup Agung Socrates B. Villegas, 
untuk didoakan dalam semua Misa Hari 
Minggu,” kata presiden CBCP, Uskup 
Agung Romulo Valles.

Uskup Agung Valles berkata doa itu ber-
dasarkan 16 nilai yang termaktub dalam 
perlembagaan Filipina seperti menghor-
mati ciptaan dan maruah manusia. “Gem-
bala jiwa dan Penyelamat bangsa, poli-
tik adalah anugerah-Mu  kepada kami, 
panggilan untuk melayani orang lain dan 
bertumbuh dalam kekudusan. Bimbinglah 
politik kami sebagaimana Engkau mem-
bimbing hidup kami, ” demikian petikan 
dari doa itu.

Para uskup meminta umat untuk mem-
baca doa dua kali sebulan selepas komuni 
untuk mengingatkan umat bahawa men-
jadi Katolik tidak berhenti pada menerima 
komuni pada Misa. — Ucanews.com 

Para Uskup Filipina 
anjur kempen 
kuasa doa pilihan 
raya yang adil, telus 



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 5, 2021 

Jagalah dirimu...
jangan sarat 
dengan pesta pora! 

KENINGAU: Di Keuskupan Keningau, ada 
tiga peristiwa besar yang memerlukan pengli-
batan para klerus, religius dan umat beriman.

Pertama proses dua tahun Gereja Sinodal, 
PUKAT-12 2023 dan PAN Malaysia Pastoral 
Convention 2026 (PMPC).

Ketiga-tiga peristiwa ini dijelaskan semasa 
lawatan ke Zon Senagang yang diketuai oleh 
Fr David Gasikol pada 16 November lalu.

Zon Senagang terdiri dari lima buah KUK 
iaitu KUK St.Yohanes Penginjil Senagang, 
KUK St.Maria Goretti Gaulan, KUK Our 
Lady of Lourdes Kitung, KUK St.Anne 
Meninipir dan KUK St Joseph Sigapon.

Lawatan selama sehari ini diadakan di 
KUK St Joseph Sigapon. Ia diisi dengan 
penyampaian tiga sesi katekesis dan Misa 
Kudus.

“Tahun Santo Joseph” merupakan sesi 
pertama yang dikendalikan oleh Cik. Imelda 
Denis membawa umat mengenali peribadi 
dan meneladani Santo Joseph menerusi 

perkongsian surat apostolik Bapa Suci Paus 
Fransiskus, Patris Corde (Dengan Hati Se-
orang Ayah) yang mengandungi tujuh kualiti 
penting Santo Joseph.

Kemudian, dalam sesi dua, Cik Nancy 
Nelly menyampaikan Proses Gereja Sinod-
al: Persekutuan, Partisipasi dan Misi’ serta 
perkembangan program lain iaitu  Perhim-
punan Umat Katolik (PUKAT) ke-12 yang 
dijadualkan berlangsung pada tahun 2023 
dan Pan Malaysia Pastoral Convention 2026 
(PMPC).

Menerusi sesi kedua ini, para peserta 
diberi penerangan akan rasional program-
program berskala besar (proses sinodaliti, 
PUKAT-12 dan PMPC) agar Gereja Katolik 
datang bersama sebagai Paderi, Religius dan 
Awam untuk Merayakan dalam Persekutuan 
Komuniti, Berpartisipasi untuk Mendengar-
kan serta Berjalan melaksanakan Misi ber-
sama dalam Terang Tuhan (Yes 2: 2-5). 

Bagi para belia, Father David Gasikol 

membawa semangat tema Hari Belia Sedu-
nia bagi kaum muda di KUK St Joseph agar 
mereka, ‘Bangkit dan bersaksi’ (Kis 26:16). 

Dalam Misa Kudus, Fr David mengata-
kan, “Melihat kepada ketiga-tiga sesi sepan-
jang hari ini dan sesuai dengan pembacaan 
pada hari ini, kita diingatkan dengan satu 
perkaataan iaitu ‘Tekun’”. 

“Sifat tekun perlu disusuli dengan tinda-
kan kerana tanpa tindakan, tanpa membuat 
apa-apa, tidak akan membawa perubahan 
mahupun kebaikan.”

“Oleh itu”, kata Fr David, “Kita dipang-
gil khususnya dalam keuskupan kita sebagai 
umat Tuhan yang berjalan bersama dalam 
Kesatuan, Kesetiaan dan Kekudusan Yesus 
Kristus untuk tetap menjadi umat Tuhan 
yang bertekun”. 

“Tuhan sentiasa menyertai dan bertekun 
bersama kita, maka kita pun juga dipang-
gil untuk melakukan hal yang sama.” —                        
Caroline Liew

KUK St Joseph kenali tiga program berskala 
besar di Keuskupan Keningau

JOHOR BAHRU: Keuskupan Melaka Johor 
(MJD) memulakan perayaan Ulang Tahun 
Emasnya dengan Misa Perasmian pada 12 
Mac 2020 di Bukit St. Paul, Melaka. Ini diikuti 
dengan majlis perasmian logo MJD50 di Ger-
eja St Francis Xavier.

Tarikh itu dipilih sempena hari kanonisasi 
Sto Francis Xavier yang juga merupakan santo 
penaung Keuskupan MJD serta mengingati 
teras keuskupan sebagai sebuah Gereja peng-
injilan

Uskup Bernard Paul berpendapat, Ulang Ta-
hun Emas tidak harus ditumpukan untuk  satu 
hari sahaja. 

Prelatus itu berpandangan adalah lebih baik 
Jubli Emas Keuskupan dirayakan dalam masa 
tiga tahun, bagi memberi kesempatan kepada 
umat  beriman dan Gereja bersyukur kepada 
Tuhan. Tambahan pula, perayaan yang berteru-
san dapat meneguhkan teras pastoral Keusku-
pan dalam membina Gereja yang saling Ber-
jumpa, Menghayati dan  Diperkasakan dan 
berkembang dalam Budaya Penginjilan.

Kemuncak perjalanan perayaan selama tiga 
tahun itu akan berlangsung di Pusat MAJODI, 
pusat pentadbiran Keuskupan. Ia juga meru-
pakan tempat yang cukup besar untuk men-

jadi tuan rumah sempena Ulang Tahun Emas 
Keuskupan MJD yang sepatutnya dijadualkan 
pada 3 Disember 2021. Namun disebabkan 
pandemik, perayaan itu telah ditunda pada 5 
Jun 2023.

Pada masa ini, acara masih dirancang untuk 
dilaksanakan dalam beberapa bulan ini dengan 
menubuhkan beberapa “pasukan petugas” bagi 
mengemudi perayaan itu. Fungsi dan perjala-
nan TaskForce (TF) adalah seperti berikut:
TF1, melihat cahaya: Memperkenalkan se-
mula MJD50 dengan mempromosi di media 
sosial, mengumpul dan berkongsi kisah iman 
di kalangan umat dari Keuskupan MAJODI.
TF2, terangi Hati: Doa MJD50 bermula pada 

Adven tahun ini hingga Jun 2023 semasa Misa, 
KED dan perhimpunan lain.
TF3, Mengekalkan Cahaya: Perayaan Kris-
tus Raja - MJDYPD sempena sinodal WYD ke 
arah MJD50 dengan unsur-unsur MJD50 diga-
bungkan - lagu tema, logo, perjalanan sebagai 
sebuah komuniti. Perhimpunan untuk anak 
muda MJD bersama Uskup dan dua orang 
Monsignor menuju MJD50.
TF4, Sebarkan Cahaya: BECAFT menye-
diakan risalah dengan penerangan ringkas 
mengenai jata keuskupan (menyertai, menden-
gar, mengasihi, melayani dan memupuk dan 
berkembang) dan berkongsi dalam perjalanan 
KED.
TF5, melihat cahaya yang lebih besar: mula-
kan dengan melihat semula situasi semasa dan 
cabaran semasa pandemik, bentuk semula reka 
bentuk strategi dan tindakan dengan kembali 
kepada pelan asal.
TF6, menyatukan cahaya: Sambutan Ulang 
Tahun MJD50.

Sebuah video nyanyian dalam Bahasa Ma-
laysia, yang dinyanyikan oleh Koir St Theresa 
Masai, bersempena Ulang Tahun Keuskupan 
Melaka Johor Ke-50 boleh dilayari di https://
youtu.be/vlyWpUfPFz0. 

Cahaya Harapan: Menuju 
Ulang Tahun Ke-50 
Keuskupan Melaka-Johor

Fr David Gasikol dan Fr Joseph Gapitang bergambar bersama umat KUK St Joseph, Sigapon. 

KENINGAU: Bapa Uskup Cornelius Piong 
menulis sesuatu yang indah pada Hari Min-
ggu Adven pertama, 28 November yang 
lalu. Prelatus itu menulis dalam Renungan 
Hariannya bahawa Masa Adven mempun-
yai dua tujuan:

1.Dalam masa Adven kita umat memper-
siapkan diri, keluarga dan komuniti untuk 
menyambut perayaan Krismas di mana 
kedatangan pertama kali Yesus diingat 
dan dirayakan.
2.Masa Adven juga membantu kita umat 
mempersiapkan diri bagi kedatangan 
Yesus yang kedua kalinya. Oleh itu masa 
Adven adalah kesempatan bagi kita umat 
menaruh harapan kepada Rencana Pe-
nyelamatan Tuhan bagi kita. 
Hari minggu pertama masa Adven adalah 

berpusat kepada kedatangan Yesus yang 
kedua kalinya. Melalui Injil-Nya hari ini, 
sekali lagi Yesus mengingatkan kita, “Jag-
alah dirimu, jangan sampai hatimu sarat 
dengan pesta pora dan kemabukan serta 
kepentingan-kepentingan duniawi dan jan-
gan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke 
atas dirimu seperti suatu jerat” (Luk 21:34).

“Sebagai murid-murid Yesus,” kata 
Uskup Cornelius, “marilah kita sambut 
masa Adven ini dengan syukur kerana 
Yesus sudah datang, dan Dia akan datang 
kembali dengan penuh kekuasaan dan 
kemuliaan-Nya. Marilah kita mengambil 
masa berdoa, membaca, mendengar dan 
merenung Sabda Tuhan; serta merayakan 
Ekaristi, agar kita senantiasa hidup dalam 
Kesatuan, Kesetiaan dan Kekudusan Yesus 
Kristus.”

Kemudian pada 2 Disember, 2021, Bapa 
Uskup Cornelius menulis dalam renungan 
hariannya bahawa dalam membangun iman 
yang berkualiti kita perlu menanam budaya, 
“Datang kepada Yesus, Mendengar sabda-
Nya serta Melakukan kehendak-Nya (Luk 
6:47-48). 

"Inilah satu-satunya cara kita dapat mem-
bangun Kesatuan dan Kesetiaan dengan 
Yesus, Sumber, Alasan dan tujuan mem-
bangun iman yang berkualiti, bukan iman 
hanya sedalam kulit!

“Sebagai murid-murid Yesus, kita perlu 
ingat pentingnya kita mengikuti dan meng-
hayati ajaran-ajaran Yesus. Hanya menden-
gar sabda Yesus tetapi tidak melakukannya 
adalah sama dengan membina sebuah ban-
gunan di atas pasir.” 

“Akan tetapi jika kita mendengar sabda 
Yesus serta melakukannya, itu adalah sama 
dengan membina sebuah bangunan di atas 
batu,” kata Uskup Cornelius. 


