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Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelema-
hanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.

Kerana itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, 
di dalam seksaan, di dalam kesukaran,  di dalam pen-
ganiayaan dan kesesakan oleh kerana Kristus. Sebab 
jika aku lemah, maka aku kuat.

       2 Korintus 12: 9-10

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Henti guna Lubnan, 
Timur Tengah untuk 
keuntungan luar
VATIKAN: Semasa mem-

impin upacara khusus 
berdoa untuk Lebanon 

pada 1 Julai, Sri Paus Fransiskus 
mengatakan bahawa negara itu 
harus tidak lagi digunakan untuk 
melayani “kepentingan yang tidak 
bertanggungjawab.”

“Berhenti menggunakan Lubnan dan 
Timur Tengah untuk kepentingan dan keun-
tungan pihak luar,” kata Sri Paus.

“Rakyat Lubnan harus diberi kesempa-
tan untuk menjadi arkitek masa depan yang 
lebih baik di tanah kelahiran mereka sendiri, 
tanpa campur tangan yang tidak semestin-
ya.”

Pemimpin Katolik dan Ortodoks dari 
Lubnan meluangkan masa sehari di Vati-
kan dalam perbincangan tertutup meja bulat 
mengenai masa depan negara mereka, yang 
sedang menghadapi krisis ekonomi yang 
teruk.

Perwakilan dari komuniti Maronite, Mel-
kite, Ortodoks Yunani, Ortodoks Syria, Or-
dodan Syria, Chaldean, Katolik Syria, dan 

komuniti evangelikal Lubnan datang ke Va-
tikan untuk berdoa.

Acara itu dimulakan dengan berdoa se-
jenak di hadapan mezbah tinggi di Basilika 
Santo Petrus, di hadapan Sri Paus dan para 
Patriak meletakkan lilin menyala di kapel 
crypt di makam Sto Petrus. 

Ini diakhiri dengan doa perdamaian ber-
sama anggota komuniti diaspora Lubnan 

yang berkumpul di basilika Katolik terbesar 
di dunia, bersama-sama dengan Sri Paus dan 
para Patriak, dengan doa-doa permohonan 
dalam bahasa Arab, Armenia, dan Syria.

Koir yang terdiri daripada pelajar-pelajar 
dari Lubnan yang belajar di Rom, melan-
tunkan kidung pujian dari kitab mazmur di 
antara setiap doa.

Pada akhir doa, Sri Paus Fransiskus 

mendesak harapan dan masa depan kedama-
ian bagi negara yang sedang mengalami kri-
sis tersebut. 

“Kita berhimpun hari ini untuk berdoa 
dan merenungkan, didorong oleh keprihati-
nan mendalam kita terhadap Lubnan - se-
buah negara yang sangat dekat di hati saya 
dan yang ingin saya kunjungi - sedang terje-
rumus dalam krisis serius, seperti yang kita 
dapat lihat pada ketika ini,” kata Sri Paus. 

Bank Dunia telah menggambarkan kead-
aan kewangan semasa di Lubnan sebagai 
antara “episod krisis paling teruk di seluruh 
dunia sejak pertengahan abad ke-19.”

Dianggarkan KDNK sebenar Lubnan 
menguncup lebih daripada 20% pada tahun 
2020, dengan inflasi yang meningkat, pen-
gangguran yang tinggi, dan lebih daripada 
separuh penduduk di situ di bawah garis 
kemiskinan nasional.

Para pemimpin Lubnan gagal mentadbir 
kerajaan untuk melaksanakan reformasi se-
lepas  letupan dahsyat di pelabuhan Beirut 
pada 4 Ogos. Letupan itu mengorbankan 
hampir 200 orang, mencederakan 600 yang 
lain, dan menyebabkan kerosakan lebih dari 
$ 4 bilion. — CNA 

GOA, India: Untuk pertama kali dalam se-
jarah, Umat Kristian dari berbagai denomi-
nasi di India akan merayakan ‘Hari Kristian 
India’ pada 3 Julai, pada hari pesta Santo 
Thomas Rasul.

Menurut tradisi, Santo Thomas dikatakan 
melakukan perjalanan ke India, hingga Pan-
tai Malabar, yang sekarang berada di Kerala, 
untuk memberitakan Injil sekitar tahun 52 
Masehi.

Santo Thomas dilaporkan menjadi martir 
dekat Chennai pada tahun 72 Masehi dan ra-
mai orang Kristian di India menganggapnya 
sebagai santo pelindung negara.

“Dengan merayakan [Hari Kristian India] 
pada tahun 2021 dan setiap tahun selan-
jutnya, kami, sebagai pengikut Tuhan Yesus, 
dapat mempertahankan identiti kami dalam 
warisan budaya India, dan bersatu dengan 
semua orang yang ingin merayakannya, 
apapun bahasa, adat, keyakinan, daerah atau 

agama,” kata penganjur acara tersebut.
Mereka mengatakan bahawa mereka in-

gin warga India mengetahui bahawa agama 
Kristian bukanlah agama asing di India.

Perayaan ini juga bertujuan untuk mem-
promosikan inisiatif untuk melancarkan 
“Dekad Perayaan” mulai tahun ini untuk 
menandai peringatan 2,000 tahun “misi Tu-
han Yesus Kristus di dunia yang ajaran dan 
prinsip hidup-Nya telah membantu mem-
bentuk dan mengubah India dan dunia.”

Father Babu Joseph, mantan juru bicara 
Konferensi Para Uskup India (CBCI), men-
yambut baik usaha tersebut. 

Imam itu mengatakan bahawa hal itu me-
nandakan langkah positif untuk mengatasi 
perbezaan pendapat tentang sejarah kedata-
ngan Santo Thomas di India.

“Ini akan menjadi langkah penting dalam 
menjadikan Kekristianan sebagai sebaha-
gian dari sejarah dan etos India,” katanya 

dalam sebuah wawancara dengan AsiaNews.
“Agama Kristian tidak dapat dipisahkan 

dari sejarah India selama 2,000 tahun tera-
khir ini dan ia telah melahirkan banyak ben-
tuk kehidupan Kristian yang asli,” kata Fr 
Joseph. 

“Setiap usaha yang cuba menyangkal 
sumbangan peradaban Kristian adalah sama 
seperti menafikan fondasi India itu sendiri,” 
tambahnya.

Imam itu menambah bahawa, “Agama 
Kristian telah memperkenalkan ajaran sosial 
baru yang berfungsi sebagai perintis dalam 
beberapa gerakan reformasi sosial” dan 
“telah berperanan dalam memperkenalkan 
pendidikan moden.”

Agama Kristian adalah agama terbesar 
ketiga di India setelah Hindu dan Islam, 
dengan sekitar 27,8 juta pengikut atau 
sekitar 2.3 peratus dari populasi India. —                     
LiCASnews 

Pertama kali dalam sejarah, India 
rayakan  ‘Hari Kristian India’

Sri Paus Fransiskus memfokuskan di-
alog sebagai “jalan untuk melihat realiti 
dengan cara yang baharu, sehingga kita 
dapat hidup dengan penuh semangat 
dalam menghadapi cabaran dan mem-
bangun kebaikan bersama.”

Intensi Sri Paus bulan Julai: 
Menjadi arkitek 

dialog dan 
persahabatan 
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Tuhan itu adalah sukacita, sentiasa 
memandang kita dengan gembira 

Hanya ada satu kesedihan 
yang sebenar-benarnya 
iaitu gagal menjadi orang 

kudus! Novelis Perancis, ahli fal-
safah, penulis esei, Leon Bloy 
mengakhiri novelnya The Woman 
Who Was Poor dengan kenyataan 
tadi. 

Berikut adalah petikan yang 
kurang dikenali dari Leon Bloy 
tetapi membantu kita memahami 
mengapa ada kesedihan dan 
kekesalan apabila gagal menjadi 
orang kudus. Sesungguhnya, keg-
embiraan adalah tanda pasti 
kehidupan Tuhan dalam jiwa.

Kegembiraan bukan sekadar 
tanda kehidupan Tuhan dalam 
jiwa, tetapi merupakan tanda 
kehidupan Tuhan zaman. 

Kegembi raan  merupakan 
kehidupan dalaman Tuhan. Tuhan 
itu sukacita. Ini bukan sesuatu 
yang mudah kita percayai. Di 
atas pelbagai alasan,  kita merasa 
sukar untuk menganggap Tuhan 
sebagai  bahagia ,  gembira , 
senang,  dan (seper t i  yang 
dikatakan oleh Jul ian dari 
Norwich) sebagai santai dan sen-
tiasa tersenyum.

Agama Kristian, Yahudi, dan 
Islam, meskipun mempunyai 
banyak perbezaan, kita mempun-
yai persamaan ini. Dalam konsep 
umum, kita semua menganggap 
Tuhan sebagai lelaki, selibat, dan 
secara umum, sukar untuk meny-
enangkan hati-Nya, selalu kece-
wa dengan kita. 

Kita bergelut untuk memahami  
bahawa Tuhan bahagia dengan 
kehidupan kita dan, yang lebih 
penting, Tuhan itu adalah bahagia, 
gembira, santai, dan tersenyum.

Namun, mengapa manusia 
memikirkan yang sebaliknya? 
Kitab Suci memberitahu kita 
bahawa Tuhan adalah pengarang 
semua yang baik dan bahawa 
semua perkara yang baik datang 
dari Tuhan. Sekarang, apakah ada 
kebaikan yang lebih besar di 
dunia ini selain kegembiraan, 
kebahagiaan, tawa, dan anugerah 
yang memberi hidup daripada 
senyuman yang baik? Jelas tidak. 
Ini merupakan kehidupan syurga 
dan inilah yang menjadikan 
kehidupan di bumi layak untuk 
dijalani. Tentunya mereka meli-
hat sumber akar umbi Tuhan. Ini 
bermaksud bahawa Tuhan itu 
gembira, adalah kegembiraan.

Sekiranya ini  benar,  dan 
memang demikian, maka kita 
tidak boleh menganggap Tuhan 
sebagai kekasih yang kecewa, 
pasangan yang marah, atau ibu 
bapa yang terluka, mengerutkan 
kening ket ika  menghadapi 
kelemahan dan pengkhianatan 
kita. 

Sebaliknya, Tuhan mungkin 
dibayangkan sebagai nenek atau 
d a t u k  y a n g  t e r s e n y u m , 
menggembirakan hidup dan 
bertenaga, bertolak ansur dengan 
kelemahan kita, memaafkan kesi-
lapan kita dan selamanya dengan 
lembut dan sabar, berusaha 
memujuk kita menuju sesuatu 
yang lebih tinggi atau mulia. 

Karya-karya sastera pada masa 
ini menyatakan bahawa pengala-
man cinta dan kegembiraan yang 
paling murni di bumi ini bukan-
lah yang dialami antara kekasih, 
pasangan, atau bahkan ibu bapa 
dan anak-anak mereka. Dalam 

hubungan ini, tidak dapat dielak-
kan (dan sesuatu yang boleh 
diterima) bahawa akan ada kete-
gangan dan keinginan diri yang 
cukup kuat untuk mewarnai kesu-
cian dan kegembiraan masing-
masing. 

Ini secara amnya kurang ber-
laku dalam hubungan datuk dan 
nenek dengan cucu mereka. 
Hubungan datuk dan nenek den-
gan cucu selalunya lebih bebas 
daripada ketegangan dan tidak 
mementingkan diri, ia selalunya 
merupakan pengalaman cinta dan 
kegembiraan yang paling murni 
di bumi ini. 

Dari situ, merupakan kegembi-
raan yang mengalir dengan 
bebas, lebih murni, lebih murah 
hati, dan mencerminkan apa yang 
sangat murni di dalam Tuhan, 
iaitu kegembiraan dan sukacita. 

Tuhan adalah kasih, kitab suci 
menyatakan kepada kita; tetapi 
Tuhan juga adalah sukacita. 

Tuhan adalah senyuman yang 
baik hati dari seorang datuk yang 
memandang dengan bangga dan 
gembira pada seorang cucu.

Namun, bagaimana kegembi-
raan dan sukacita ini dapat dikait-
kan dengan penderitaan, dengan 
misteri paskah, dengan Kristus 
yang menderita yang melalui 
darah dan kesengsaraan-Nya bagi 
membayar harga dosa kita? Di 
mana sukacita Tuhan pada hari 
Jumaat Agung ketika Dia merat-
ap sengsara di kayu salib? Juga, 
jika Tuhan itu sukacita, bagaima-
na sikap kita pada masa-masa ter-
tentu dalam hidup kita, bahawa 
meskipun kita hidup dengan jujur 
di dalam iman dan komitmen 
kita, kita tidak merasa gembira, 
bahagia, tertawa, dan bergelut 
untuk tersenyum? 

Kegembiraan dan kesakitan 
tidak dapat seiringan.  Begitu 
juga dengan kebahagiaan dan 
kesedihan. Sebaliknya, mereka 
sering dirasakan bersama. Kita 
dapat merasa kesakitan tetapi 
masih bahagia, sama seperti kita 
bebas daripada rasa sakit, men-
galami kesenangan, tetapi tidak 
bahagia. 

Kegembiraan dan kebahagiaan 
didasarkan pada sesuatu yang 
bertahan melalui rasa sakit, iaitu, 
makna; tetapi ini perlu difahami. 
Kita cenderung memiliki penger-
tian yang tidak membantu dan 
dangkal tentang apa yang meru-
pakan kegembiraan dan kebaha-
giaan. Bagi kita, ia tidak seiring 
dengan kesakitan, penderitaan, 
dan kesedihan.

Saya tertanya-tanya bagaimana 
Yesus akan menjawab pada hari 

Jumaat Agung ketika Dia tergan-
tung di kayu salib jika seseorang 
bertanya kepadanya, "Adakah 
Engkau bahagia di sana?" 

Saya yakin, Dia akan men-
gatakan sesuatu yang luar biasa: 
"Sekiranya anda membayangkan 
kebahagiaan dengan cara yang 
anda bayangkan, maka tidak! 
Saya tidak gembira! Lebih-lebih 
lagi pada hari ini! Tetapi apa 
yang saya alami hari ini di tengah 
penderi taan adalah makna, 
makna yang sangat mendalam 
yang memiliki dan mengandungi 
kegembiraan dan kebahagiaan 
yang bertahan meskipun dalam 
penderitaan.

Di dalam keperitan itu, ada 
kegembiraan mendalam dan 
k e b a h a g i a a n  d a l a m  d i r i . 
Ketidakbahagiaan dan kegembi-
raan, ketika anda memikirkan-
nya, datang dan pergi; bermakna 
kedua-duanya kekal bersama di 
dalam kehidupan kita. 

Biarpun mengetahui hal ini, ia 
tetap tidak memudahkan kita 
untuk menerima kenyataan baha-
wa Tuhan adalah sukacita dan 
kegembiraan sebagai tanda pasti 
kehidupan Tuhan dalam jiwa. 
Walau bagaimanapun, dengan 
mengetahui perkara ini, ia adalah 
langkah pertama yang penting, 
yang dapat kita kembangkan. 

Terdapat kesedihan yang men-
dalam kerana gagal menjadi 
orang kudus. Kenapa? Kerana 
kita jauh daripada kekudusan, 
juga kerana kita jauh dari Tuhan 
yang adalah sukacita dan sumber 
kegembiraan kita.  — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2021@Fr Ron 
Rolheiser 

Ketiga-tiga bacaan Kitab 
Suci pada hari Minggu 
ini singkat tetapi isi 

pokoknya ialah menunjukkan 
perlunya sikap dasar batin yang 
tepat, untuk menentukan segenap 
sikap lahiriah dan tingkah laku 
hidup setiap orang. 

Ini adalah kerana manusia dic-
iptakan sebagai manusia yang 
mempunyai kehendak bebas, 
maka sikap dasar manusia 
memang ditentukan oleh manu-
sia itu sendiri. 

Namun tiada seorang pun 
bebas dari hubungannya dengan 
Tuhan yang telah menciptakann-
ya. Inilah yang jelas kelihatan 
dalam sikap bangsa Israel 
(Pembacaan pertama),  dalam 
diri Rasul Paulus (Pembacaan 
kedua) dan melalui orang-orang 
sekampung dengan Yesus di 
Nasaret (Injil Markus). 

Yesus telah banyak mengajar 
dan mengadakan mukjizat di 
daerah Galilea. Ramai orang 
mengikuti Dia. Tetapi di Nasaret 

sendiri, tempat asal dan tempat 
tinggal-Nya, Dia ditolak. 

Ajaran dan perbuatan-Nya 
yang baik diragukan dan diper-
soalkan. 

Orang-orang sekampung 
Yesus mempersoalkan, “Hikmat 
atau kebijaksanaan apa yang 
d i b e r i k a n  k e p a d a - N y a ? 
Bukankah Dia itu seperti kita-
kita juga? Bukankah Dia itu 
anak Yusuf tukang kayu, anak si 
Maria?” 

Ini adalah kerana mereka 
yakin bahawa Tuhan tidak akan 
mengutus Nabi yang biasa-biasa, 
di kalangan orang kampung 
mereka sendiri. . Bagaimana 
mungkin dari keluarga Yusuf 
tukang kayu dan Maria datang 
sebagai seorang Nabi atau 
Mesias?

Jadi, apakah pesan Injil hari ini 
kepada kita sebagai umat beri-
man?

Kiranya sebab sikap penolakan 
semacam itu ialah, bahawa kita 
sering menghendaki Tuhan 

bertindak menurut keinginan dan 
kemahuan kita, dan bukan menu-
rut kehendak-Nya! Bukan kita 
yang bersedia menerima dan 
melaksanakan rencana-Nya 
untuk menyelamatkan kita, tetapi 
sebaliknya kita menghendaki 
supaya Tuhan menyelamatkan 
kita menurut pemikiran dan 
kemahuan kita. 

Padahal seperti diajarkan dan 
dilaksanakan oleh Yesus, Tuhan 
begitu mengasihi kita sampai di 
dalam diri Yesus Putera-Nya Ia 
menjadi manusia seperti kita, 
dalam segala hal kecuali dalam 
hal dosa! 

Kasih dan kerendahan hati 
Yesus itulah, yang harus dijadi-
kan pegangan untuk menentukan 
sikap kita terhadap Tuhan dan 
terhadap manusia sesama kita! 

Martabat kita semua di hada-
pan Tuhan adalah sama. Itulah 
yang harus selalu menjadi dasar 
sikap hidup kita. Jika seorang 
pemimpin atau pembesar datang 
ke tempat kita, hendaklah kita 

menyambutnya dengan hormat. 
Ini adalah protokol yang rasmi.

Begitu juga, mungkin suatu 
hari, Sri Paus melawat ke tempat 
kita maka sudah pasti kedatan-
gannya disambut sebaik mung-
kin, juga harus mengeluarkan 
belanja. Namun, ia adalah wajar 
kerana beliau adalah Wakil 
Kristus dan kita semua merindu-
kan berkatnya. 

Tetapi kalau dalam hidup kita 
sehari-hari ada orang biasa yang 
berkekurangan atau menderita 
d a t a n g  k e p a d a  k i t a , 
bagaimanakah sikap kita untuk 
menyambutnya? 

Bagaimana layanan kita terha-
dap orang miskin, sakit, mereka 

yang terpinggir dan dalam 
tahanan. Ingatlah bahawa Kristus 
ada  di dalam orang itu! Akan 
kita tolakkah Kristus yang juga 
hadir di dalam diri orang itu?

Apa dan siapa pun yang sung-
guh baik, harus kita nilai sebagai 
baik, meskipun penampilannya 
lahiriah “secara rasmi, protokol, 
menurut adat” dianggap tidak 
memenuhi cita-cita. 

Pandangan dan ukuran menu-
rut selera manusiawi serupa itu-
lah, yang dipakai orang-orang 
Nasaret terhadap Yesus! Adakah 
sikap kita mencerminkan Yesus 
atau seperti orang-orang Nasaret 
yang menolak Yesus? – imanKa-
tolik 

Hari Minggu Biasa Ke-14
(TaHun B )

Yeh 2:2-5  
2 Korintus 7-10  

injil marKus 6:1-6

Menabur kebaikan setiap hari
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Soalan: Ketika Yohanes Pembaptis menunjuk 
Yesus sebagai Anak Domba Tuhan gambaran 
anak domba mana yang dimaksudkan Yohanes 
Pembaptis? Apa ertinya? 

Apakah gambaran Anak Domba ini juga meru-
juk pada Anak Domba yang dikatakan dalam 
kitab Wahyu? — Cecilia

Jawaban: Pertama, gambaran anak domba sering-
kali dipakai dalam Perjanjian Lama, kerana sifat-
sifat anak domba yang polos, lembut, sederhana, 
manis (bdk. Mat 11:29; 2 Kor 10:1) juga kerana 
sikapnya yang bergantung pada gembala (Mzm 23; 
100:3; Yes 40:11).

Anak domba juga banyak dipakai sebagai bahan 
korban (bdk. Kej 22:7-8; 29:38-41; Bil 28:1-8; Im 
14:10-32) untuk dipersembahkan kepada Tuhan. 
Anak domba juga digunakan untuk pesta Paskah 
(Im 23:12; Bil 28:19) dan Pesta Pentakosta (Im 
23:18-21; Bil 28:27; 29:2). Pada setiap kesempatan 
besar, anak domba merupakan bahan upacara kor-
ban (1 Taw 29:21; 2 Taw 29:21-22).

Kedua, penggunaan anak domba sebagai korban 
berkait erat dengan sejarah pembebasan Israel, iaitu 
pengorbanan anak domba Paskah (Kel 12). Kata 
“pascha” (Ibr) membawa maksud baik pestanya 
mahupun anak domba korban (bdk. Mrk 14:12; Luk 
22:7-11; Yoh 18:28).

Anak Domba Paskah inilah gambaran yang diru-
juk oleh Yohanes Pemandi ketika menunjukkan 
Yesus kepada murid-murid-Nya. Yohanes menegas-

kan identiti Yesus sebagai Anak Domba seperti yang 
digambarkan dalam Kel 12. Penunjukan Yesus 
secara langsung dan tegas sebagai Anak Domba 
Paskah dapat ditemukan pada 1 Kor 5:7, “Sebab 
Anak Domba Paskah kita juga telah disembelih, 
iaitu Kristus.”

Ketiga, sesuai dengan konteks Kel 12, Anak 
Domba merupakan simbol pembebasan yang 
dilakukan Tuhan bagi bangsa terpilih. Penunjukan 
Yesus sebagai Anak Domba hendak mengatakan 
bahawa Dia-lah yang akan membawa pembebasan. 

Pembebasan kali ini bukan dari penjajahan tetapi 
pembebasan dari penindasan dosa, seperti dikatakan 
oleh Yohanes, “Lihatlah Anak Domba Tuhan yang 
menghapus dosa dunia” (Yoh 1:29).

Perlu diperhatikan bahawa Anak Domba bukan 
hanya bertindak sebagai Pembebas, tetapi Dia 
jugalah yang menjadi korban yang disembelih. 
Darah Anak Domba itulah yang dioles pada jenang 
pintu sebagai tanda keselamatan seluruh bangsa 
(Kel 12).

Pada peristiwa Kalvari, darah Yesus Sang Anak 
Domba Tuhan itulah yang dialirkan di salib dan 
menjadi tanda keselamatan bagi seluruh umat 
manusia.,Inilah simbol yang ditampilkan secara san-
gat jelas oleh Injil Yohanes, iaitu Yesus adalah Anak 
Domba Tuhan yang dipersembahkan sebagai pem-
bebasan dosa, seperti halnya Anak Domba Paskah 
(Yoh 18:28; 19:14). 

Yesus adalah korban yang sempurna untuk silih 
dan pembebasan dosa sehingga korban-korban lain 

menjadi tidak bererti lagi. Injil Sinoptik mengaitkan 
pengorbanan Yesus ini dengan korban Hamba 
Yahweh. Hamba itu dilukiskan sebagai domba (Yes 
53:7).

Keempat, gambaran Anak Domba dalam kitab 
Wahyu berbeza dengan gambaran di atas, tetapi 
melengkapi. Sulit dipastikan apakah Yohanes 
Pembaptis juga memiliki konsep Anak Domba sep-
erti yang ada dalam kitab Wahyu.

Dalam kitab Wahyu ditegaskan sifat-sifat lain dari 
Anak Domba iaitu memurnikan jubah menjadi putih 
(7:14), menghantar ke sumber kehidupan (7:17). 
Anak Domba adalah panutan dan contoh (14:4), dan 
Anak Domba berkuasa dan berkekuatan yang dis-
imbolkan oleh tujuh tanduk dan tujuh mata (5:6). 
Anak Domba itu juga berwibawa. Buku kehidupan 
adalah milik-Nya (13:8; 21:27). Anak Domba ada-
lah pemenang.

Mereka yang memberontak kepada- Nya akan 
dihancurkan (14:10; 17:14). Dia-lah penguasa seja-
rah dan hanya Dia-lah yang mampu membuka buku 
kehidupan (6:1). Dia merupakan tumpuan nasib 
semua orang. 

Anak Domba itu disembah dan dipuja (5:12-16). 
Para penatua dan mereka yang diselamatkan memu-
ji-Nya (5:8; 7:9). Di masa depan tiada lagi kenisah 
di Yerusalem. Tuhan dan Sang Anak Domba meru-
pakan kenisah (21:22). Sang Anak Domba adalah 
terang-Nya (21:29). Ia mengambil bahagian dalam 
kemuliaan Tuhan. — Fr Petrus Maria Handoko 
CM, Hidupkatolik.com

Siapakah yang dikatakan Anak Domba Tuhan itu?
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KENINGAU: Radio online Kekitaan FM 
telah menerbitkan segmen khas memperin-
gati mendiang Yang Terutama Kardinal Cor-
nelius Sim, yang meninggal dunia di Taiwan 
pada  29 Mei ketika menjalani rawatan untuk 
barah. Prelatus  itu berumur 69 tahun.

Segmen dalam bahasa Inggeris itu diken-
dalikan oleh DJ Beth dengan menjemput 
Uskup Cornelius Piong sebagai tetamu khas. 
Mereka berbicara mengenai keperibadian 
dan sumbangan Kardinal Sim yang telah 
melayani Gereja Katolik Brunei lebih dari 
tiga dekad. 

Menurut Uskup Cornelius Piong, Kardi-
nal Sim merupakan paderi, uskup dan kar-
dinal warga Brunei yang pertama. Antara 
memori Uskup Cornelius bersama Kardinal 
Sim ialah ketika bertemu dalam pertemuan 
dwi tahunan konferensi para Uskup Katolik 
Malaysia-Singapura-Brunei yang biasanya 
diadakan di Pusat Majodi, Johor.

DJ Beth juga membacakan beberapa info 
mengenai mendiang yang diperolehi dari be-
berapa media. 

Antaranya Kardinal Sim merupakan se-
orang Uskup dan Kardinal yang mempunyai 
kasih mendalam terhadap umat tidak kira tua 
atau muda. Sri Paus Fransiskus juga men-
itipkan ucapan takziah serta mengiktiraf ket-

ekunan serta ketaatan kardinal itu dalam misi 
pelayanan di vikariat Brunei.  

Uskup Cornelius mendedahkan ironi ba-
hawa ketika mendiang Kardinal Soter men-
inggal pada 27 Oktober, sebulan kemudian, 
Cornelius Sim diangkat menjadi sebagai 
Kardinal. 

Pandemik melanda ketika Cornelius Sim 
diangkat menjadi kardinal maka upacara 
pelantikannya tidak dapat dirayakan besar-
besaran. 

Uskup Cornelius juga pernah berpesan 

kepada Kardinal Sim, “Jika Kardinal rasa 
sunyi, datanglah ke Keuskupan Keningau.” 
Kardinal itu berjanji untuk datang, namun 
Tuhan telah menjemputnya terlebih dahulu.

Memiliki nama yang sama dengan Kar-
dinal Sim, Uskup Cornelius Piong dengan 
nada humor mengatakan ramai yang keliru 
sehingga beliau menerima ucapan takziah. 

Prelatus Keuskupan Keningau itu menam-
bah bahawa Kardinal Sim sangat mudah 
menyesuaikan diri dengan pelbagai golon-
gan. Beliau mudah bergaul dengan kaum 

muda mahupun warga emas. Ini merupakan 
ciri kepimpinan yang baik. Sebab itu, kata 
Uskup Cornelius Piong,  ramai yang berasa 
sangat kehilangan apabila prelatus itu kem-
bali ke rumah Bapa. 

Uskup Cornelius mengenali Kardinal Sim 
semasa kedua dua mereka menjadi anggota 
Konferensi para Uskup Malaysia-Singapura-
Brunei. Sepanjang mengenalinya, Kardinal 
Sim merupakan seorang yang merendahkan 
diri, mudah didekati dan sangat gemar ma-
kan durian.

Uskup Cornelius juga memberitahu ba-
hawa Kardinal Sim bukan sahaja mudah 
didekati oleh umat, malah klerus itu amat 
mengambil berat akan para paderinya. Se-
masa Ad Limina 2018, Kardinal Sim hampir 
membatalkan pemergiannya ke Roma kera-
na mahu menjaga salah seorang paderinya 
tidak sihat. 

Apabila paderi itu benar-benar sihat, baru-
lah Kardinal Sim berasa lega untuk berlepas 
ke Roma bagi menghadiri pertemuan dengan 
Sri Paus, lima tahun sekali, bersama para 
Uskup Malaysia, Singapura dan Brunei.

Pada akhir segmen tersebut, Uskup Cor-
nelius mengatakan Kardinal Sim telah pergi 
namun warisan imannya terpahat teguh di 
vikariat Brunei.

Kekitaan FM terbit segmen khas 
memperingati Kardinal Sim 

KUCHING : Pusat Ibadat Christian Ekumen-
ical (CEWC) di Jalan Stampin dilancarkan 
secara rasmi sebagai pusat vaksinasi COV-
ID-19 pada 25 Jun.

Uskup Agung Katolik Simon Poh, sebagai 
ketua Persatuan Gereja Sarawak (ACS), dan 
bekerjasama dengan UNIFOR, telah mem-
perluas penggunaan cawangan ACS yang 
dilengkapi dengan kemudahan yang sesuai 
dan terletak di seluruh Sarawak, untuk pro-
gram vaksinasi besar-besaran di negeri ini.

Tawaran itu untuk warga Kuching bagi 
mempercepat penerimaan vaksinasi di  

kalangan masyarakat luar bandar dan untuk 
melindungi semua orang di Sarawak.

Pada 24 Jun, sehari sebelum pembukaan 
rasmi, 321 orang dari industri berkaitan 
pelancongan telah diberi vaksin.

Menurut Kementerian Pelancongan, Kes-
enian dan Kebudayaan Sarawak (MTAC), 
“sekitar 2,000 orang yang terlibat dalam in-
dustri pelancongan telah mendaftar secara su-
karela melalui majikan masing-masing untuk 
program vaksinasi empat hari yang diadakan 
pada 24-27 Jun 2021 di ACS, Sarawak di Ja-
lan Stampin.”

ACS tawar jadi pusat vaksinasi 
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Sahabat kecil Yesus

Tinggallah di dalam Aku dan 
Aku di dalam kamu (Yoh 15:3) 

Lengkapkan wajah keluaga pada gambar ini. 
Jangan lupa mewarnakannya. 

Kira ada berapa bentuk hati 
pada gambar Yesus di atas. Isikan 

tempat 
kosong 

Yesus ditolak 
di Nazaret

(Markus 6: 1-6)

Warnakan gambar ini 
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CHERAS: Selama 
beberapa minggu, 
beberapa pelajar 

universiti bertemu atas 
talian untuk mempela-
jari Kajian Teologi Tu-
buh yang dianjurkan 
oleh Diakon Andrian 
Ng. 

Kursus kajian ini meng-
gunakan aplikasi Zoom dan 
disertai oleh para pelajar dari 
UNIKOP, UoC, GMI, UTAR, 
LimKokWing, serta dari Kuch-
ing dan Kota Kinabalu. 

"Teologi Tubuh" adalah 
rangkaian topik pengajaran 
utama awal Sri Paus Yohanes 
Paulus II yang bertujuan mem-
bangun antropologi yang me-
madai untuk memperlihatkan 
bahawa tubuh manusia meny-
ingkapkan keperibadian Tu-
han. Idea-idea Teologi Tubuh 
ini telah banyak dikaji dan 
dipermudahkan oleh pelbagai 
orang, antaranya ialah Chris-
topher West dan Jason Evert. 

Dalam kursus selama lapan 
minggu, para peserta diba-
hagikan kepada empat kum-
pulan. Dua daripadanya ada-
lah tim bahasa Inggeris, satu 
tim Bahasa dan satu lagi baha-
sa Mandarin. Setiap tim diket-
uai oleh pemimpin lelaki atau 
wanita dengan kira-kira enam 
peserta. 

Mereka mempersiapkan ma-
terial mereka bersama. Men-
cari masa sesuai untuk semua 
orang tidak mudah, akhirnya 
mereka berkorban untuk me-
luangkan masa pada hari Sab-
tu, jam 7.00 pagi. 

Setiap tim meneliti kajian 
mereka mengikut kesesuaian 
dan keselesaan para ahli. Oleh 
itu, kajian yang seharusnya ta-
mat pada bulan April, dipan-
jangkan sehingga bulan Mei. 

Kajian Alkitab ini bukan sa-
haja untuk mendapatkan mak-
lumat yang tepat mengenai 
Teologi Tubuh; ia juga meru-
pakan masa untuk memban-

gun komuniti belia dan kam-
pus disebabkan pertemuan 
secara fizikal adalah terhad. 

Setiap kali bertemu, para 
tim mempunyai catatan doa 
di mana sesiapa sahaja boleh 
menulis apa yang ingin mereka 
doakan. Aktiviti sedemikian 
dapat mengeratkan hubungan 
antara sesama serta memupuk 
semangat saling peduli.  

Adalah penting bagi kaum 
muda mengetahui pendirian 
Katolik mengenai seksualiti 
dan tubuh kerana kita tidak 
pernah diajar mengapa perka-
ra itu berlaku. 

Topik yang dipelajari sepan-
jang kursus kajian ini merang-
kumi Agape, Temptations, Find-
ing The Right Partner, Celibacy 
& Contraceptives. 

Ariana Ng, salah seorang pe-
serta mengatakan, “Awalnya, 
saya mendapati kajian ini sep-
erti merendahkan wanita sep-
erti yang tercatat dalam Efesus 
5: 22. Namun ini bukanlah 
yang dikehendaki oleh Tuhan. 
“Walaupun suami dikenali se-
bagai tulang belakang keluar-
ga, para suami harus mengasi-
hi isteri mereka seperti Kristus 
mengasihi Gereja.”

“Saya juga belajar bahawa 
peraturan yang diwahyukan 
oleh Tuhan tidak pernah ber-
tujuan untuk menyekat kita 
kebebasan kita sebaliknya 
membimbing kita. ”

Sebagai contoh, dalam per-
mainan kad. Biasanya dalam 
permainan ini, ada sejumlah 
peraturan yang mesti dipatuhi 
oleh pemain. Sekiranya setiap 
orang mempunyai peraturan 
sendiri, permainan menjadi 
huru-hara dan kekeliruanj. 

Begitu juga, jika kita tidak 
mematuhi peraturan yang di-
wahyukan oleh Tuhan, kita 
mungkin tidak dapat men-
jalani kehidupan seperti mana 
yang dikehendaki-Nya, malah 
hidup kita menjadi kacau bi-
lau. 

Secara peribadi, “saya benar-
benar gembira mengikuti se-
mua sesi pembelajaran Alkitab 
ini.”

Ini pasti membantu saya 
menjelaskan beberapa kesala-

hfahaman yang menghantui 
saya terhadap Gereja Katolik 
serta menjadikan iman saya 
bertambah teguh. “Saya per-
caya para belia, terutama pa-
sangan muda, harus mencuba 
kajian Alkitab Teologi Tubuh 
ini dan jika anda menyertain-
ya, sertailah dengan konsisten 
sehingga tamat.”

Bagi umat yang ingin maklu-
mat lanjut, boleh menghubun-
gi Diakon Adrian di talian 016-
222 1089.

Antara para mahasiswa yang menyertai kajian Teologi Tubuh. 

Tubuh manusia merupakan gambar Tuhan yang kelihatan (Gambar Hiasan).

Mahasiswa tinjau tubuh 
sebagai keindahan Tuhan  
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Bertumbuhnya  persekutuan antara 
orang Kristian jadi tanda harapan

Transmisikan iman terhadap 
anak dan cucu anda 
ROMA: Kardinal Luis Antonio 
Tagle mengingatkan umat beriman 
akan kesan dari kecemburuan dan 
iri hati yang disebutnya menabur 
perpecahan dalam komuniti Kris-
tian. 

Pesan itu disampaikannya se-
masa Misa untuk memperingati 40 
tahun Couples For Christ (CFC) 
pada 26 Jun lalu. 

Prelatus itu mengatakan bahawa 
ketika sikap cemburu dan iri hati 
menguasai, karunia kehidupan 
akan terancam.

“Hidup mengalir di mana ada 
cinta, cinta yang sabar, yang mu-
rah hati, yang tidak cemburu, cin-
ta yang tidak bersukacita dalam 
luka yang kita timbulkan terhadap 
orang lain,” kata Kardinal Tagle 
dalam homilinya.

“Dan sebaliknya? Kecemburuan, 
kekasaran… akan menghancurkan 
anugerah kehidupan,” katanya.

Perayaan Ekaristi ini disiarkan 
secara langsung di halaman Face-
book CFC dari Pontificio Collegio 
Filippino di Roma.

Kardinal Tagle mengingatkan 
bahawa di dunia di mana kehidu-
pan telah menjadi dikomersialkan, 
kehidupan bukanlah sesuatu benda 
atau beban.

Prefek Kongregasi untuk Evan-
gelisasi Bangsa-bangsa itu me-
nekankan bahawa hidup adalah 
“karunia dan misi.”

Beliau berpesan kepada CFC 
dan anggotanya untuk terus me-
wariskan iman kepada generasi 
berikutnya.

“Wariskan iman. Biarlah Yesus 
dikenal oleh anak-anak dan cucu-
cucu anda,” kata Kardinal Tagle. 
“Transmisikan iman yang adalah 
kehidupan.”

Prelatus itu mengingatkan ko-
muniti pembaharuan Katolik baha-
wa mereka menjadi sarana Tuhan 

melalui tindakan kasih nyata.
“Mari kita sokong kehidupan 

orang-orang yang menderita mela-
lui tindakan kasih yang nyata,” 
tambahnya.

“Jadilah agen Tuhan di dunia di 
mana ada kebingungan dan anca-
man terhadap kehidupan. Melalui 
anda, orang dapat melihat Tuhan 
yang adalah cinta dan kehidupan,” 
kata Kardinal Tagle.

Pada akhir Misa, para anggota 
Dewan Internasional CFC yang 
baharu terpilih diumumkan yang 
diketuai Br. Jose Yamamoto. — Li-
CASnews

Setelah 400 orang paderi, religius 
mangsa COVID-19, Gereja seru 
umat segera terima vaksin

ROMA: Sri Paus Fransiskus men-
gatakan kepada delegasi dari Pa-
triarkat Ekumenis Konstantinopel 
bahawa kesaksian atas tumbuhnya 
persekutuan antara orang-orang 
Kristian akan menjadi suatu tanda 
harapan bagi ramai  orang.

“Saudara-saudari terkasih, bukan-
kah sudah waktunya untuk mem-
berikan dorongan lebih lanjut pada 
usaha kita, dengan bantuan Roh, 
untuk menghancurkan prasangka 
lama dan secara definitif mengatasi 
persaingan yang berbahaya?” kata 
Sri Paus dalam pertemuan dengan 
delegasi Ortodoks pada 28 Jun.

“Tanpa mengabaikan perbezaan 
yang perlu diselesaikan melalui 
dialog cinta kasih dan jujur, tidak 
bolehkah kita memulai fasa baharu 
hubungan antara Gereja kita, ditan-
dai dengan berjalan bersama secara 
lebih dekat, dengan keinginan un-
tuk mengambil langkah nyata ke 
depan, dengan bersedia untuk men-
jadi benar-benar bertanggung jawab 
atas satu sama lain?” tanya Sri Paus. 

Sangti Papa menekankan bahawa 
kesaksian atas tumbuhnya perseku-
tuan di antara kita orang Kristian 
juga akan menjadi tanda harapan 
bagi ramai orang. 

“Ini adalah satu-satunya cara 
menuju fajar masa depan perdama-
ian. Tanda kenabian yang baik ada-
lah kerjasama yang lebih erat antara 
Ortodoks dan Katolik dalam dialog 

dengan tradisi agama lain,” kata 
Bapa Suci. 

Delegasi yang dipimpin oleh 
Metropolitan Emmanuel dari 
Kalsedon tiba di Roma menjelang 
Pesta Santo Petrus dan Paulus pada 
29 Jun,

Setiap tahun, Vatikan menerima 
delegasi Patriark Ekumenis Kon-
stantinopel Bartholomew untuk 

perayaan Santo Petrus dan Paulus 
di Roma. Sebagai balasan, Sri Paus 
mengirim delegasi Romawi untuk 
berkunjungan ke Istanbul pada Hari 
St. Andreas pada 30 November. 
Andreas adalah pelindung Patriar-
kat Ekumenis Konstantinopel.

Dalam pertemuan itu, Sri Paus 
Fransiskus mengatakan: “Per-
tukaran delegasi tahunan antara 

Gereja Roma dan Konstantinopel 
semasa perayaan Pesta Pelindung 
kita masing-masing adalah tanda 
persekutuan. ”

“Jika kita patuh untuk mencintai, 
tunduk kepada Roh Kudus yang 
adalah cinta Tuhan yang kreatif dan 
yang membawa harmoni dalam 
keragaman, Dia akan membuka 
jalan menuju persaudaraan yang 
diperbaharui,” kata Sri Paus kepada 
delegasi Ortodoks.

Sri Paus Fransiskus meminta del-
egasi untuk menyampaikan kepada 
Patriark Ekumenis Bartholomew 
bahawa beliau dengan gembira 
menunggu kunjungannya ke Roma 
pada bulan Oktober nanti. 

“Dengan perantaraan Santo 
Petrus dan Paulus, Pangeran Para 
Rasul, dan Santo Andreas, Yang 
Pertama Dipanggil, semoga Tuhan 
Yang Mahakuasa dalam rahmat-
Nya memberkati kita dan menarik 
kita semakin dekat pada persatuan 
dengan-Nya,” kata Sri Paus. — 
CNA 

YANGON: Keuskupan Kalay di 
Myanmar mengeluarkan pedoman 
baru untuk pemakaman korban 
COVID-19 selepas dua orang paderi 
keuskupan itu baru-baru ini akibat 
virus tersebut. 

Pedoman itu menetapkan bahawa 
para imam hanya diperbolehkan un-
tuk memberkati mereka yang menin-

ggal kerana COVID-19 di kuburan.
“Untuk pelayanan pemakaman 

dalam situasi saat ini, para imam 
tidak akan pergi ke rumah sebalikn-
ya menunggu di pemakaman dan 
berdoa serta memberkati jenazah di 
sana. 

Keputusan itu diambil untuk 
mencegah kemungkinan penyebaran 

virus. Peraturan baharu itu berkuat 
kuasa pada 27 Jun sehingga pember-
itahuan lebih lanjut.

Pada 28 Jun, pemimpin Myanmar 
yang digulingkan, Aung San Suu 
Kyi mengirim pesan dari tahanan 
untuk mendesak warga Myanmar 
agar lebih berhati-hati terhadap 
COVID-19. — LiCASnews 

GOA: Para imam dan religius Kato-
lik di Goa, India, menunggu giliran 
untuk vaksinasi sebagai sebahagian 
usaha mereka untuk menyedarkan 
orang ramai bahawa tidak ada yang 
perlu ditakutkan untuk menerima 
vaksin COVID-19. 

“Gereja tidak menentang vaksin. 
Iman dan sains selalu berjalan ber-
sama,” kata Father Eugene D’Silva, 
rektor seminari Redemptoris di 
Varca, dalam sebuah wawancara 
dengan Matters India.

“Saya menerima vaksin semasa 
diumumkan vaksin itu tersedia un-
tuk kumpulan usia di bawah 60 ta-
hun,” kata imam itu.

Pastor Simon D’Meelo, seorang 
pengetua sekolah, mengatakan 
“Tuhan sendiri telah memberi kita 
vaksin untuk perlindungan, dan Dia 
harus melakukan ini melalui manu-
sia.”

“Jika manusia menunggu Tuhan, 
Dia sudah memberi tahu mereka 
bahawa vaksinnya ada di sini, 
untuk melindungi mereka,” kata 
imam itu.

Hingga akhir Mei, lebih 400 
orang paderi dan religius telah 
meninggal dunia di India kerana 

COVID-19. Jumlah ini boleh men-
jadi lebih tinggi kerana beberapa 
mangsa tidak dilaporkan. 

Di antara mereka yang menin-
ggal akibat virus conona adalah 
Uskup Agung Pondicherry-Cud-
dalore, Msgr Antony Anandarayar, 
Uskup Jhabua, Msgr Basil Bhuriya 
dan Uskup Emeritus Joseph Pastor 
Neelankavil dari Sagar dari ritus 
Siro-Malabar.

Sebahagian besar dari mereka 
yang meninggal dijangkiti virusco-
rona kerana pekerjaan mereka di 
kalangan komuniti yang mempun-
yai kes positif COVID-19. 

India telah melaporkan lebih dari 
30 juta kes COVID-19 sejak awal 
pandemik tahun lalu.

Menurut data kerajaan, terdapat 
50,848 infeksi yang tercatat dalam 
tempoh 24 jam pada 23 Jun, se-
hingga mencapai jumlah keseluru-
han menjadi 30,02 juta. Manakala 
jumlah kematian harian yang di-
laporkan adalah 1,358.

India mengalami gelombang 
pandemik kedua yang lebih meng-
hancurkan dengan catatan kes virus 
corona yang  melonjak antara Feb-
ruari dan awal Mei. — LiCASNews 

Korban bertambah, Keuskupan di Myanmar keluarkan 
aturan baru pemakaman jenazah COVID-19

Pemimpin pelbagai agama di India mengadakan pertemuan 
antaragama pada awal Jun 2021 untuk berdoa agar pandemik 
berakhir (Foto dari AsiaNews)
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Kenali 
Santo Anda 

St. Antonius 
Maria Zaccaria

~ 5 Julai ~

Antonius dilahir-
kan di Itali pada 

tahun 1502. Ketika 
masih muda, ayahnya 
meninggal dunia. 

Ibunya merupakan 
teladan bagi Antonius 
yang prihatin terhadap 
orang-orang miskin. 

Antonius kemudi-
annya belajar  di 
Universiti Padua agar 
kelak beliau dapat 
menjadi seorang doktor. Antonius baru berusia 
dua puluh dua tahun ketika  menamatkan pela-
jarannya.

Doktor yang masih belia itu amat cemerlang 
dalam pekerjaannya. Namun demikian, dia 
tidak merasa puas kerana tahu keinginan terbe-
sarnya ialah menjadi paderi.

Antonius mulai belajar teologi sambil tetap 
merawat mereka yang sakit, menghibur serta 
memberikan semangat kepada mereka yang 
menjelang ajal. 

Antonius mempergunakan seluruh waktu 
luangnya untuk membaca serta merenungkan 
surat-surat St. Paulus dalam Kitab Suci. 

Dia membaca kisah rasul besar Paulus beru-
lang kali dan banyak merenungkan keutamaan-
keutamaannya. Setelah ditahbiskan sebagai 
imam, St. Antonius Maria pindah ke kota besar 
Milan. 

Di sana, dia membantu lebih ramai umat serta 
mementuk ordo para imam yang disebut 
Pekerja-pekerja Tetap St. Paulus atau 
“Barnabit” kerana ordo mereka berpusat di 
Gereja St. Barnabas di Milan. 

Sesuai teladan rasul Paulus, St. Antonius dan 
para imamnya berkhutbah di merata tempat.

St. Antonius Maria baru berusia tiga puluh 
tujuh tahun ketika wafat pada 5 Julai, 1539. 
Beliau dinyatakan kudus oleh Sri Paus Leo XIII 
pada tahun 1897.

YANGON: John NgwaZar Dee adalah 
seorang katekis. Usianya 72 tahun. 
Beliau merupakan katekis pertama dari 
suku asli Lisu di Keuskupan Myitkyina 
di Myanmar. 

Pada tahun ini, beliau merayakan 50 
tahun menjadi katekis. John adalah mis-
ionari pertama ke desa Zang Yaw, tempat 
paling terpencil di paroki Putao di bawah 
Keuskupan Myitkyina, di Myanmar. 

Karena letaknya yang terpencil, katek-
is itu harus berjalan kaki selama 15 hari 
untuk tiba di desa itu melalui jalan yang 
terjal. 

Paderi Paroki juga hampir tidak dapat 
ke tempat ini, apatah lagi untuk mengun-
junginya setahun sekali kerana memerlu-
kan masa sebulan untuk ke desa tersebut 
dan pulang dari desa. 

Meskipun jauh, John mengunjungi 
desa itu 14 kali pada masa mudanya. 
Kerana semangat misionari dan kerja 
kerasnya, hampir seluruh desa dan 
orang-orang di desa-desa terdekat meme-
luk agama Katolik.

John mengatakan bahawa dari tahun 
1969 hingga 1970, dia dan dua pemuda 
lainnya pergi  ke Inst i tut  Katekis 
Myanmar, yang dikendalikan oleh para 
paderi Misionari Columban. 

“Pada masa itu sangat sukar," katanya. 
Namun kedua-dua orang sahabatnya itu 
meninggalkan institut dan menukar 
agama. 

“Saya masih ingat salah seorang rakan 
saya mengatakan bahawa jika kita terus 
menjadi katekis Katolik, hidup ini tidak 
akan menjadi kaya dan sukar untuk ber-
tahan dalam kehidupan,” kata John.

“Pada masa itu sangat sukar dan berat, 

tetapi orang tidak boleh tertipu untuk 
meninggalkan Gereja Katolik,” katanya.

“Keyakinan saya sederhana,” kata 
John. “Setiap kali saya dalam kesukaran  
saya percaya Tuhan bersama saya. Dia 
adalah tempat perlindungan saya,” katan-
ya.

“Motto saya adalah kata-kata Ayub 
dalam Alkitab. Haruskah kita hanya 
mahu menerima apa yang baik dari 
Tuhan, sedangkan yang tidak baik kita 
tolak?” katanya.

“Ini memberi saya kekuatan. Saya 
tidak bekerja untuk manusia tetapi hanya 
untuk Tuhan. 

"Kadang-kadang orang-orang akan 
memuji dan kadang-kadang mereka akan 
mengejek. Itu hal yang biasa,” tambahn-
ya.

Bagi umat beriman di Lisu dan 
Rewang, katekis John adalah seorang 
pahlawan yang memperjuangkan Sabda 
Tuhan tanpa lelah dan tanpa menghadap-
kan balasan. 

“Sampai sekarang, saya bahkan belum 
memiliki rumah. Rumah tempat saya 
tinggal sekarang bukan milik saya, dan 
saya tidak peduli, kerana Tuhan bersama 
saya,” katanya. — Joseph Atherpar / 
Radio Veritas Asia

Perjuangan katekis di 
Myanmar dalam 
mewartakan Sabda Tuhan

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus mendorong 
Gereja Katolik Jerman untuk melanjutkan 
“Jalan Sinodal” yang kontroversial, kata 
Uskup Georg Bätzing setelah audiensi 
peribadi di Vatikan, 24 Jun.

Bätzing, ketua konferensi para uskup 
Jerman, mengatakan beliau telah meyakin-
kan Sri Paus bahawa "khabar angin" tentang 
Gereja Jerman berusaha untuk menyimpang 
dari Gereja Katolik di seluruh dunia adalah 
tidak benar, lapor CNA Deutsch, mitra CNA 
berbahasa Jerman

“Saya memberi tahu Bapa Suci secara ter-
perinci tentang status Jalan Sinode dan 
menjelaskan bahawa desas-desus bahawa 
Gereja di Jerman ingin menempuh jalannya 
sendiri tidak benar,” kata uskup itu dalam 
sebuah pernyataan di laman web konferensi 
para uskup Jerman.

“Sri Paus Fransiskus mendorong kami 
untuk melanjutkan Jalan Sinodal, untuk 
membicarakan pertanyaan-pertanyaan yang 
ada secara terbuka dan jujur, dan untuk 
menghasilkan rekomendasi untuk peruba-
han dalam cara Gereja bertindak.”

“Pada saat yang sama, dia meminta 
Gereja di Jerman untuk membantu mem-
bentuk jalan sinodaliti yang dia gagas men-
uju Sinode Para Uskup pada tahun 2023.”

Pejabat Akhbar Takhta Suci menyebut 
bahawa Bätzing bertemu Sri Paus  setelah 
Kardinal Luis Ladaria, prefek Kongregasi 

Ajaran Iman, yang baru-baru ini melakukan 
intervensi di Jerman atas proposal untuk 
interkomuni antara Katolik dan Protestan.

Pertemuan itu terjadi pada saat pergola-
kan besar di Gereja Jerman, setelah 
Kardinal Reinhard Marx yang berpengaruh 
mengajukan pengunduran diri kepada Bapa 
Suci, dengan mengatakan bahawa Gereja 
telah mencapai “jalan buntu.”

Sri Paus menolak pengunduran diri 
Kardinal Marx, tetapi mengakui bahawa 
skandal penderaan seksual telah menjeru-
muskan Gereja ke dalam krisis.

Dalam pernyataannya pada 24 Juni, 
Bätzing berbicara tentang audiensi peribadi 
pertamanya dengan Sri Paus selepas dipilih 

sebagai ketua konferensi uskup Jerman 
pada Jun 2020.

“Setelah kunjungan pengukuhan saya 
kepada Sri Paus Fransiskus sebagai pres-
iden konferensi para uskup Jerman setahun 
yang lalu, saya dapat bertemu dengan Bapa 
Suci lagi hari ini, setelah pandemik yang 
panjang,” katanya.

“Pembicaraan kami pertama-tama ber-
fokus pada situasi Gereja di Jerman, 
berkaitan proses kes  pelecehan seksual dan 
situasi sukar di beberapa keuskupan. 

Sri Paus Fransiskus sangat menyedari sit-
uasi Gereja di Jerman. Dia berharap ket-
egangan dapat diatasi.”

Para pemimpin Gereja Jerman dan pega-

wai  Vatikan telah berulang kali berdebat 
mengenai Jalan Sinodal, sebuah proses 
yang mempertemukan para uskup Jerman 
dan orang awam untuk membahas empat 
topik utama: cara kekuasaan dijalankan 
dalam Gereja, moral seksual, imamat, dan 
peranan wanita.  

Para uskup Jerman pada awalnya menga-
takan bahawa proses itu akan berakhir den-
gan serangkaian pemungutan suara yang 
“mengikat”—yang meningkatkan kekhuati-
ran di Vatikan bahawa resolusi tersebut 
mungkin menentang ajaran dan disiplin 
Gereja.

Vatikan mengirim surat kepada para 
uskup Jerman bahawa rencana itu ‘tidak sah 
secara eklesiologi’.

Setelah bolak-balik antara konferensi para 
uskup dan pejabat Vatikan, Jalan Sinodal 
dimulai pada 1 Disember 2019 dan 
diperkirakan akan berakhir pada Februari 
2022.

Sekumpulan tokoh senior Gereja di luar 
Jerman telah menyuarakan kekhuatiran 
mereka bahawa Jalan Sinode akan 
menyebabkan perpecahan antara umat 
Katolik Jerman di Roma.

Vatikan menyatakan keprihatinannya 
menjelang acara yang akan mempromosi-
kan interkomuni antara Katolik dan 
Protestan meskipun ada hambatan teologis 
yang signifikan. — LiCASnews

Sri Paus dorong Gereja Katolik Jerman teruskan Jalan Sinodal 

Para penunjuk  perasaan di Jerman memprotes penderaan seksual oleh para imam 
Katolik di Cologne, Jerman, 18 Mac 2021. (Foto Reuters)

John NgwaZar Dee di luar rumahnya yang sederhana (Foto dari Radio Veritas Asia)



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(JULAI)    

Sejagat: Persahabatan Sosial — Kita berdoa 
agar, dalam sosial, ekonomi dan dalam situasi 
konflik politik, kita dapat berani dan berseman-
gat — membina dialog dan persahabatan. 

Julai 4, 2021 

Pesta KAGAPE Pulau Pinang: 
Iman merapatkan sempadan budaya

PULAU PINANG: Merayakan Perayaan 
Ekaristi Pesta Kaamatan, Gawai dan Panen 
(KAGAPE), Uskup Sebastian Francis  
mengatakan meskipun kita mempunyai la-
tarbelakang yang berbeza dari segi budaya, 
umur, pekerjaan, geografi, dan sebagainya, 
namun kita mempunyai identiti yang sama 
– iaitu kita adalah anak-anak Tuhan dan Tu-
han adalah Bapa kita – dan inilah iman kita, 
bahawa kita mempunyai Tuhan yang sama. 

Tambahnya, “Dan kerana IMAN ini, 
segala jarak perbezaan yang wujud antara 
kita termasuklah dari segi kebudayaan, 
dirapatkan. Perbezaan kita bukan diketepi-
kan, namun dirapatkan,” ujar Uskup Sebas-
tian yang berkenan memimpin Misa Ku-
dus KAGAPE peringkat Keuskupan Pulau 
Pinang pada 20 Jun lalu.

Penganjur Pesta KAGAPE tahun ini me-
milih tema ‘Iman, Merapatkan Sempadan 
Budaya’.

Prelatus Pulau Pinang itu menegas-
kan, "Gereja tidak mengajar kita untuk 
mengetepikan perbezaan hanya kerana 
kadang-kadang perbezaan itu menyebab-
kan perpecahan, namun Gereja mengajar 
kita untuk ‘mendakap’ asal-usul kita, ‘to 
embrace’ our upbringing, our background 
kerana itu adalah akar identiti kita. 

Bapa Uskup Sebastian turut mengong-
sikan dua nilai dipelajarinya melalui KA-
GAPE iaitu nilai pengorbanan dan kesy-
ukuran.

Katanya, lagenda pengorbanan Humi-
nodun mendorong umat untuk menyelami  
kisah Yesus – yang menderita dan mati 
di Kayu Salib untuk keselamatan manu-
sia. Huminodun, (mengikut kepercayaan  
masyarakat Kadazan-Dusun di Sabah pada 
masa lalu), adalah korban yang menyebab-
kan tanah menjadi subur dan seterusnya 
menghasilkan makanan fizikal yang mem-
berikan kekuatan kepada memberi kekua-
tan kepada tubuh manusia.

“Namun,” kata Uskup Sebastian, “Kita 
juga perlu makanan rohani iaitu Sakramen 
Ekaristi dan Sabda Tuhan. Tetapi hanya 

dengan pengorbanan Yesus di Kayu Salib, 
maka kedua-dua hal ini mempunyai erti. 
Ringkasnya, jika Huminodun adalah kor-
ban yang menyelamatkan tubuh fizikal dari 
bencana kebuluran, Yesus pula (mengikut 
ajaran Gereja), adalah korban yang mem-
beri hidup dan keselamatan kekal kepada 
manusia. 

“Kasih Kristus menguasai hidup kita, dan 
kita yakin bahawa apabila seseorang telah 
mati bagi semua orang, maka semua orang 
itu pun telah mati. Dia telah mati bagi se-
mua orang, supaya mereka yang hidup tidak 
lagi hidup untuk diri sendiri tetapi untuk 
Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan 
bagi mereka.”

Dalam nilai kedua iaitu kesyukuran, 
Uskup Sebastian mengatakan, pesta KA-
GAPE bukanlah semata-mata perayaan so-
sial atau masa untuk berkumpul dan mera-
patkan hubungan antara sesama, tetapi juga 
suatu ungkapan syukur atas tuaian padi 
yang sudah siap dikerjakan selama empat 
hingga lima bulan. 

“Sudah tentu padi merupakan tanaman 
utama masyarakat pelbagai suku di Sabah 
dan Sarawak, tapi saya percaya, pada masa 
ini, ucapan syukur ini bukan sahaja untuk 
tuaian padi, tetapi juga setiap jenis tanaman 

yang mereka tanam dan jaga dibawah panas 
terik atau hujan. Tuaian yang menjadi ma-
kanan dan sumber pendapatan, terutamanya 
bagi para petani. Rasa syukur merupakan 
suatu respon yang sangat indah bila mana 
kita menyedari apa yang kita terima dari-
pada Tuhan. 

“Ada banyak cara untuk mengucap sy-
ukur,” jelas Uskup Sebastian. “Salah satu-
nya adalah berdoa, kedua adalah memberi. 
Dan apabila kita menghadiri ‘ngabang’ atau 
‘karamayan’ (perayaan) bersama komuniti 
Sabah-Sarawak, kita akan melihat bahawa 
setiap keluarga ada membawa beberapa 
jenis lauk dan makanan untuk dikongsi ber-
sama dengan orang lain.”

Bagi Uskup Sebastian, “Ini adalah satu 
cara menyatakan rasa syukur dan pujian ke-
pada si Pemberi.”

Bapa Uskup juga menyedari bahawa ra-
mai di antara umat mendapati bahawa sukar 

untuk mempraktikkan kedua-dua nilai ini; 
pengorbanan dan kesyukuran. 

“Cuba tanya diri kita, mahukah kita 
membuat pengorbanan untuk orang yang 
kita tidak sukai atau yang tidak kita kenali? 
Dapatkah kita mengucap syukur apabila 
kita menerima sesuatu yang kurang baik 
atau yang tidak menyenangkan? 

“Adanya ketakutan, kerisauan dan kera-
guan dalam hidup kita, menghalang kita un-
tuk merespon panggilan Tuhan untuk men-
gasihi sesama melalui sikap pengorbanan 
dan kesyukuran. 

Maka dalam Injil hari ini, Yesus menga-
jak kita untuk berteguh dalam iman – jan-
gan takut untuk berkorban, jangan ragu un-
tuk bersyukur. Jangan takut, ‘kada korosi’ 
(bahasa Dusun), ‘anang takut’ (Iban), ‘paie 
katalow’ (Murut), Tuhan menyertai kita se-
mua,” pesan Uskup Sebastian pada akhir 
homilinya. 

KUCHING: Pada akhir April 2021, Komiti 
Pembentukan Alkitab dan Iman (BFFC) 
Gereja Blessed Sacrament  (BSC) melan-
carkan pendaftaran untuk pelajaran atas 
talian Sekolah Minggu. Kelas dijadualkan 
bermula pada pertengahan Jun 2021.

Pada 13 Jun, pelajaran atas talian dimu-
lakan untuk pelajar Sekolah Minggu dari 
semua peringkat diawali dengan ucapan 
dari Rektor BSC, Fr Patrick Heng. Perte-
muan alam maya yang menggunakan ap-
likasi Google Meet (dengan maksimum 
250 peserta). Selain guru dan pelajar, ibu 
bapa dan penjaga juga boleh log masuk, un-
tuk mengikuti perkembangan kelas online 
tersebut. 

Semasa hari pembukaan kelas online, Fr 
Patrick terlebih dahulu memberi kata-kata 

aluan serta memberikan pengenalan silibus 
Sekolah Minggu serta masalah atau cabaran 
yang mungkin timbul sepanjang kelas on-

line. Beberapa orang guru pembimbing tu-
rut menyesuaikan diri untuk menghadapi 
pengajaran atas talian buat pertama kalinya.

Walaupun begitu, beliau memberi ja-
minan bahawa tidak ada pelajar yang akan 
ketinggalan dalam pelayanan sakramen 
Pembaptisan, Pengakuan, Komuni Pertama 
dan Penguatan, yang dirancang untuk akhir 
tahun ini.

Yang penting adalah para pelajar "akan 
mengalami siapa Tuhan Yesus," yang pada 
akhirnya menguatkan keputusan dan hati 
mereka untuk "menerima sakramen di Ger-
eja," kata Fr Patrick.

Beliau mengucapkan terima kasih kepada 
BFFC atas persiapan yang dilakukan oleh 
mereka dalam menyediakan pembelajaran 
atas talian, terutama pengerusinya John 
Wong. 

Kira-kira 410 pelajar mendaftar untuk ke-
las atas talian Sekolah Minggu.

Lebih 400 ikuti sekolah minggu online di Blessed Sacrament


