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Dan  kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan 
berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan 
terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. 

Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat   
dan kudus, di hadapan Tuhan  dan Bapa  kita pada waktu 
kedatangan  Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudus-Nya.

1 Tesalonika 3:12-13

VATIKAN: Sri Paus Fran-
siskus  memberi keyaki-
nan kepada orang kurang 

upaya bahawa Gereja adalah ru-
mah mereka. Katanya, Gereja 
adalah komuniti orang yang tidak 
sempurna dan pendosa yang me-
merlukan pengampunan Tuhan. 

Ini dinyatakan oleh Bapa Suci dalam pe-
rutusan sempena Hari Orang Kurang Upaya 
Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu yang akan diperingati  pada 3 Dis-
ember. 

Mesej Paus, yang dikeluarkan oleh Vati-
kan pada sidang akhbar pada 25 Nov, mem-
punyai temanya, “Kamu adalah sahabat-
Ku” (Yoh 15:14).

“Gereja sesungguhnya rumah kalian! Kita 
semua, bersama-sama, adalah Gereja, ker-
ana Yesus memilih untuk menjadi sahabat 
kita.

"Setiap orang mempunyai peranan untuk 
dilaksanakan; tiada siapa yang sekadar men-
jadi ‘pemain tambahan’ semata-mata. 

"Oleh itu, setiap daripada kamu, juga di-
panggil untuk membuat sumbangan dalam 
perjalanan sinode, proses gereja yang ber-
partisipatif dan inklusif.”

“Malangnya,” kata Bapa Suci, “ramai 
orang kurang upaya dilayan sebagai ‘badan 
asing’ dalam masyarakat. Ini menyebabkan 
anda merasa anda wujud tetapi kehadiran 
anda tidak diakui dan diabaikan. Dan terda-
pat banyak perkara yang menghalang anda 
daripada mendapat hak sepenuhnya.

“Diskriminasi,” katanya, “terus berlaku 
di pelbagai peringkat masyarakat; ia men-

dorong kepada prasangka, kejahilan, dan 
budaya yang sukar untuk menghargai mar-
tabat setiap orang.”

“Ini juga menyebabkan kecenderungan 
berterusan yang menganggap ketidaku-
payaan sebagai sejenis penyakit,” keluhnya. 

Dalam Gereja, ujar Sangti Papa, “bentuk 
diskriminasi yang paling teruk . . . adalah 
kekurangan penjagaan rohani” misalnya 
menafikan hak orang kurang upaya untuk 
menerima sakramen. Dalam hal ini, Sri Paus 
menekankan ajaran Gereja bahawa “tiada 
siapa boleh menafikan Sakramen kepada 
orang kurang upaya” — kerana Yesus tidak 
memanggil kita hamba, Dia tidak mengang-
gap martabat wanita dan lelaki itu berbeza 
tetapi memandang kita semua sebagai sa-
habat-Nya. 

Kata Uskup Roma itu lagi, persahabatan 
Yesus melindungi kita pada saat-saat kesu-
karan, seperti semasa pandemik Covid-19, 
yang telah memberi kesan yang teruk ke-
pada ramai orang kurang upaya. 

"Ramai daripada mereka terpaksa ting-
gal di rumah untuk jangka masa yang 
lama; ramai pelajar kurang upaya mengha-
dapi kesukaran mendapatkan bantuan bagi 
pembelajaran jarak jauh; gangguan dalam 
perkhidmatan penjagaan sosial yang ber-
panjangan; dan kesusahan lain. 

“Ketahuilah bahawa Sri Paus dan Gereja 
sangat dekat dengan anda, mengasihi dan 
menyayangi anda,” kata Sri Paus Fransis-
kus. 

Prelatus itu menyatakan bahawa Gereja 
sentiasa “menegaskan bahawa setiap orang 
harus diberikan rawatan, dan ketidaku-
payaan bukan halangan dalam memberikan 
penjagaan terbaik.” 

Dalam hal ini, Bapa Suci memuji Konfe-
rensi para Uskup di Amerika Syarikat, Eng-
land dan Wales, yang menuntut penghor-
matan terhadap hak rawatan perubatan bagi  
setiap orang, tanpa diskriminasi. 

Paus Fransiskus juga menggesa para 
kurang upaya untuk berdoa, meyakinkan 
mereka bahawa Tuhan mendengar dengan 
penuh perhatian doa mereka yang percaya 
kepada-Nya. 

“Doa adalah misi, misi yang boleh diakses 
oleh semua orang, dan saya ingin memper-
cayakan misi itu dengan cara tertentu ke-

pada anda. Tidak ada orang yang lemah se-
hingga dia tidak dapat berdoa, menyembah 
Tuhan, memuliakan Nama-Nya yang kudus, 
dan berdoa untuk keselamatan dunia.”

Pada akhir perutusannya, Sri Paus Fran-
siskus mengingatkan semua bahawa pande-
mik jelas menunjukkan kepada kita bahawa 
kita semua lemah dan rapuh; kita semua be-
rada dalam perahu yang sama, rapuh dan ke-
liru, tetapi pada masa yang sama, kita semua 
dipanggil untuk mendayung bersama. Dan 
“cara utama untuk melakukannya adalah 
dengan berdoa”. — Media Vatikan

Gereja sesungguhnya 
rumah anda!

ROMA: Perayaan Kelahiran Kristus tidak 
seharusnya suram akibat pandemik yang 
sedang kita lalui, kerana ia adalah per-
ayaan utama belas kasihan, pesta kasih 
sayang. Keindahan Natal terletak pada 
kerendahan hati dan kehangatan manusia. 

Ini adalah pesan Sri Paus Fransiskus 
ketika beliau bertemu dengan peserta Per-
aduan Krismas pada 22 November lalu. 
Acara itu, yang dianjurkan oleh Yayasan 
Kepausan Gravissimum Educationis dan 
Missioni Don Bosco Valdocco, “mem-
beri suara kepada golongan muda, dengan 
menjemput mereka untuk mencipta lagu 
baharu yang diilhamkan oleh Krismas.” 

Sambil mengakui bahawa tahun ini 

sekali lagi, “cahaya akan dimalapkan 
disebabkan  pandemik,” Sri Paus berkata 
bahawa kita tidak boleh kehilangan hara-
pan. “Keindahan Krismas terserlah dalam 
perkongsian kecil tetapi ia mengembang-
kan hati, melawan kesombongan malah 
juga boleh menjana dinamik budaya, so-
sial dan pendidikan.”

Bapa Suci juga mengulangi kata-kata 
Santo Paulus VI, “"Dunia di mana kita 
hidup ini memerlukan keindahan agar 
tidak tenggelam dalam keputus asaan.” 

Keindahan? Keindahan yang bagaima-
na? Bukan yang palsu, bukan rupa paras 
atau dari kekayaan duniawi yang adalah 
hampa dan penjana kekosongan. Tidak. 

Tetapi tentang Tuhan yang menjadi dag-
ing, salah satu wajah – keindahan ru-
pa-Nya, keindahan kisah-Nya; segala 
makhluk yang mengindahkan  rumah 
(bumi) kita bersama - seperti yang dia-
jarkan oleh Sto Fransiskus – mereka turut  
mengambil bahagian dalam memuji Yang 
Maha Tinggi.

Sri Paus Fransiskus mengakhiri pesan-
nya dengan mengucapkan terima kasih 
kepada golongan muda, artis, dan ahli 
sukan dan wanita “kerana tidak lupa un-
tuk menjadi penjaga keindahan ini, yang 
menjadikan Natal Tuhan bersinar dalam 
setiap isyarat kasih sayang, perkongsian 
dan pelayanan setiap hari.” — Aleteia

Cahaya pesta kelahiran Yesus harus lebih 
terang menghalau kesuraman pandemik 

Sri Paus Fransiskus menyapa orang kurang upaya semasa berkunjung ke Baghdad, 
Iraq, pada 5 Mac, 2021. Kredit Gambar: Media Vatikan. 

Pesan Sri Paus Fransiskus kepada orang kurang upaya, 3 Disember 2021 



Ketika mengalami emosi 
yang melumpuhkan 

Kekuatan terbesar kita selalun-
ya kelemahan terbesar kita. 

Kepekaan adalah anugerah, tetapi 
seperti mana-mana orang yang 
sensitif yang akan memberitahu 
anda, anugerah itu boleh menjadi 
rahmat yang bercampur-baur. 
Kadang-kadang kulit tebal dan  
berkematu boleh menyelamatkan 
anda daripada banyak penderitaan, 
khususnya dari rasa sakit hati.

Penulis rohani popular Henri 
Nouwen adalah seorang yang san-
gat sensitif. Itu adalah kekuatan 
dan juga kelemahannya. Dia ban-
yak menderita kerana sensitivitin-
ya. Sebagai contoh, dia beberapa 
kali  jatuh cinta dengan seseorang, 
tetapi oleh kerana dia mengambil 
kaul selibat dan oleh kerana per-
asaan cintanya itu hanya bertepuk 
sebelah tangan, dia menjadi obsesi 
itu, kecewa, emosinya perlahan-
lahan menjadi lumpuh atau beku. 

Perasaan obsesif ini sangat men-
guasainya sehingga (meneng-
gelamkan sifat jujur dan membi-
nasakannya) sehingga dia memin-
ta bantuan klinikal. Mengikut pen-
gakuannya sendiri, ia merupakan 
tempoh paling gelap dan paling 
menyakitkan dalam hidupnya.

Terdapat ramai yang mengalami 
seperti Nouwen di dunia ini. Pasti 
ada sahaja individu di kalangan 
Nouwen, yang sepertinya, sangat 
sensitif.  

Malah, salah seorang idola 
Nouwen, seorang pelukis Belanda 
yang terkenal, Vincent Van Gogh, 
yang mengalami sensitiviti akut 
yang parah sepanjang hayatnya 
dan pada satu ketika, mengalami 
obsesi emosi dalam cinta, memo-

tong salah satu telinganya dan 
menghantarnya. kepada orang 
yang sangat ditaksubinya.   

Seorang lagi idola Nouwen, ahli 
f a l s a f a h  D e n m a r k ,  S o r e n 
Kierkegaard, di mana  kesepian 
peribadinya telah mewarnai 
tulisan agama dan falsafahnya. 
Bukan kebetulan bahawa begitu 
ramai orang yang sangat kreatif 
(artis, penulis, penghibur) sering 
terperangkap dalam cengkaman 
obsesi emosi. Bagi saya, ini 
memang ada kebenarannya. 

Apa yang perlu dilakukan apabi-
la beberapa obsesi emosi benar-
benar melumpuhkan kita?

Saya telah dua kali mengemuka-
kan soalan ini kepada ahli psikolo-
gi. Pertanyaan kali pertama dituju-
kan kepada ahli psikologi Belanda 
terkenal, Antone Vergote. Saya 
berpeluang berada di dalam kuli-
ahnya dan salah satu kuliah itu, 
saya sempat bertanyakan soalan 
ini kepadanya. 

Bagaimanakah anda membantu 
seseorang yang ‘beku’ akibat sakit 
hati atau dari kesakitan lain 
sehingga menyebabkan dia mem-
bunuh diri? Jawabannya cukup 
sederhana. 

Beliau mengatakan bahawa ini 
adalah situasi paling sukar yang 
pernah kita hadapi, dalam diri kita, 
dalam keluarga dan persahabatan 
kita, dan dalam situasi pastoral 
dan kaunseling. 

Dia mengakui bahawa psikologi 
masih bergelut dengan kaedah tin-
dak balas yang berguna dan 
mencadangkan agar kita mencari 
bebe rapa  pe r spek t i f  yang 
mencerahkan dengan merujuk 

kepada pakar psikologi yang ber-
pengalaman. 

Kemudian dia mengatakan: 
obsesi emosi ialah satu bentuk 
penumpuan yang berlebihan, terla-
lu fokus pada sesuatu sehingga ia 
sukar lari dari obsesi itu. Bagi 
membantu mereka yang obses, 
yang terlalu fokus pada perkara 
sesuatu, perkara yang boleh mem-
bantu mereka ialah cuba mengali-
hkan perhatian mereka. 

Lakukan apa sahaja cara atau 
tindakan yang boleh mengalihkan 
fikiran orang itu daripada terlalu 
fokus kepada satu perkara. Ini 
mungkin kedengaran seperti tidak 
berkesan, lebih-lebih lagi kita sela-
lu mendengar nasihat keagamaan, 
“bawa masalah anda ke gereja". 

Kita mungkin mengatakan, 
bukankah berdoa adalah jawaban 
terbaik.  Bukankah doa jawaban 
yang sebenar? 

Ya, sepatutnya doa boleh men-

jadi penyembuh kepada obsesi, 
tetapi cara ini mempunyai bahaya 
tersembunyi. Jika anda berada 
dalam cengkaman obsesi yang 
melumpuhkan, bersendirian di 
gereja mungkin tempat terakhir 
yang anda perlukan. Bersendirian 
dan lumpuh secara emosi, anda 
mungkin boleh dikuasai kegela-
pan. 

Dalam detik-detik tergelap kita, 
Tuhan diinkarnasi melalui sentu-
han manusia, melalui penjagaan 
seseorang, yang membentuk gere-
ja sebenar, inilah yang benar-benar 
kita perlukan. 

Ahli psikologi kedua yang saya 
ajukan soalan ini telah menambah 
nasihat ini. Jangan sekali-kali ting-
gal dalam kegelapan seperti ini 
menyendiri atau mengasingkan 
diri. Sesungguhnya, jangan sekali-
kali bersendirian.  

Bersamalah dengan seseorang - 
kawan, mentor, doktor, pembimb-
ing, sesama penderita, sesiapa 
sahaja. Saya masih ingat satu 
peristiwa beberapa tahun yang lalu 
apabila seorang pemuda datang 
kepada saya. 

Pemuda itu dalam cengkaman 
obsesi, dia  mahu memandu send-
irian ke pergunungan, menyewa 
k a b i n ,  d a n  “ m e m i k i r k a n 
masalahnya dengan teliti” di tem-
pat sunyi itu. Saya menasihatinya 
bahawa tindakannya tidak betul 
dan memintanya jangan bersend-
irian kerana bersendirian dan men-
gasingkan diri, sambil diselubungi 
obsesi akan menyebabkan dirinya 
dalam bahaya.  

Saya memberitahunya bahawa 
apa yang dia perlukan ialah perka-

ra yang boleh mengalih perhatian-
nya – kerjanya, kawan-kawannya, 
rutinnya, atau ke tempat-tempat 
yang disukai bersama seseorang. 

Tidak semua orang adalah sep-
erti Yesus yang boleh menghadapi 
kegelapan sebelum disalibkan, 
seorang diri. 

Tetapi, Dia sebenarnya tidak 
sendirian. Dia bersama Bapa-Nya. 
Jika kita yakin bahawa iman kita 
amat kuat, tabah untuk menghada-
pi apa sahaja, kita akan tahu baha-
wa Tuhan ada untuk kita, maka 
kita boleh mengambil risiko 
memasuki kegelapan. Kemudian 
kita boleh membawa emosi kita 
yang beku itu ke gereja atau ke 
kabin terpencil di pergunungan. 

Walau bagaimanapun, jika kita 
takut luka di dalam hati kita akan 
menjadi semakin parah, boleh 
menyebabkan kita tidak berdaya 
dan membunuh diri, adalah lebih 
baik kita cepat-cepat mencapai 
tangan mereka yang boleh diper-
cayai, mencari sesuatu yang boleh 
mengalihkan perhatian bagi mem-
ecahkan obsesi yang melumpuh-
kan kita.

Pada suatu ketika, semasa Henri 
Nouwen menerima rawatan untuk 
kemurungan di sebuah klinik, 
beliau telah menulis sebuah buku, 
The Inner Voice of Love, yang 
mengongsikan bagaimana dia ber-
jaya mengatasi kemurungan itu. 
Akhirnya, Nouwen memahami 
bahawa, “hati kita lebih kuat ber-
banding luka batin kita”;  tetapi 
jika kita selalu dalam kegelapan, 
kita tidak akan keluar dari masalah 
ini. — Hakcipta Terpelihara 
1999-2021@Fr Ron Rolheiser 

Seorang biarawati bekerja seb-
agai seorang jururawat di 

sebuah hospital. Dia menjadi 
pembantu kepada seorang doktor 
pakar bedah yang berpengalaman.  
Setiap kali pembedahan selesai, 
doktor tersebut selalu mengejek 
biarawati itu dengan kata-kata ini, 
“Lucu kan Sister? setiap kali kita 
membedah orang, kita tidak per-
nah menemukan jiwanya.”

Biarawati itu dengan sabar 
menjawab, “Doktor, engkau akan 
menemui jiwamu sebelum mati. 
Saya akan sentiasa mendoakan-
mu.” Dan seperti biasa doktor 
tersebut memberi jawapan yang 
sama: “Lebih baik Sister simpan 
doa sister tersebut untuk orang 
lain, bukan saya.”

Suatu hari sang doktor tiba-tiba 
jatuh sakit lalu meninggal dunia. 
Biarawati itu  terus ke chapel dan 
berdoa, “Tuhan, saya pasti 
Engkau telah menyelamatkan 
jiwanya …” dan pada penghu-
jung doanya, biarawati itu 
menambah, “Tetapi bolehkah 
Engkau memberikan saya kepas-
tian sama ada dia sudah Engkau 

selamatkan atau belum?”
Tuhan telah memberikan jawa-

ban kepada biarawati itu. Selepas 
kematian doctor bedah itu, terse-
bar berita bahawa doktor tersebut 
telah dibawa ke rumah sakit di 
mana terdapat ramai biarawati 
bertugas sebagai jururawat.  

Dan doktor itu sendiri telah 
meminta agar paderi datang mem-
baptisnya. Dia sempat dibaptis 
dan menerima Sakramen yang ter-
akhir lalu meninggal dunia. 

Jelas dalam kisah yang menarik 
ini mengatakan bahawa doa 
seorang biarawati yang tekun, 
sabar dan tanpa putus-putus itu 
telah menyelamatkan j iwa 
seorang doktor yang pada mulan-
ya tidak percaya pada Tuhan itu.

Masa Adven yang kita mulakan 
pada minggu ini dan berterusan 
hingga ke hari Krismas, adalah 
merupakan perayaan ketekunan, 
kesabaran dan tidak kenal putus 
asa. Dalam masa empat minggu 
Adven ini, kita diajak untuk mere-
nungi kembali tentang masa yang 
berabad-abad lamanya menunggu 
kedatangan Yesus ke dunia ini.

Semangat ketabahan dan kes-
abaran akan dapat membantu 
kepada mereka yang selalu dalam 
keadaan tergesa-gesa dalam sega-
la perkara termasuk dalam hal 
beribadah kepada Tuhan. 

Kita perlu sentiasa ingat baha-
wa kita melayani Tuhan yang 
berada di tempat yang abadi di 
mana terdapat kehidupan yang 
tidak tergesa-gesa. Tetapi kita 
yang berada di dunia fana ini sela-
lu diajar dan dikejar oleh masa. 
Untuk mengenal Tuhan dan juga 
diri kita sendiri agar menjadi 
dekat, maka kita perlu sentiasa 
berfikir dan berdoa kepada-Nya di 
dalam keadaan yang aman dan 
ketenangan. Bukan di dalam 
keadaan tergesa-gesa atau ala 
kadar belaka.

Tuhan perlu diutamakan di 
dalam hidup ini. Lebih dari 
segalanya. Namun kita mesti sen-
tiasa ingat bahawa walaupun 
Tuhan itu akan datang, tapi kita 
tidak tahu bila masanya. 

Maka tidak hairanlah ramai 
yang mengeluh: “Mengapa sema-
sa hidup menantikan kedatangan 

Tuhan saya mengalami pelbagai 
masalah?” Tuhan, di dalam kebi-
jaksanaan dan kebaikan-Nya, 
memberi kita pelbagai cabaran 
yang bukan hanya membuat kita 
menjadi peribadi yang mantap, 
tetapi juga mencabar kita untuk 
mengalami hidup yang tidak sela-
lu selesa.

Apa yang dimaksudkan di sini, 
bahawa orang-orang yang hidup 
selesa dan tidak mempunyai apa-
apa masalah akan menghadapi 
bahaya untuk melupakan Tuhan. 
Dia merasakan begitu selesa di 
dunia ini sehingga lupa akan 
kehidupan kekal yang sedang 
menunggunya.

 Yesus di dalam Injil hari ini 
menegur kita dengan lantang. 
“Jagalah dirimu, supaya hatimu 
jangan sarat oleh pesta pora dan 

kemabukan serta kepentingan-
kepentingan duniawi dan supaya 
hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh 
ke atas dirimu seperti mata jerat” 
(Luk 21:34).

Peringatan untuk berjaga-jaga 
ini sangat jelas kita lihat dalam 
bentuk dugaan-dugaan kehidupan 
seharian dan malah kadang-
kadang dalam kejadian-kejadian 
yang menyayat hati untuk mem-
buat kita agar sentiasa berwaspada 
bahawa tanpa Tuhan kita tidak 
boleh berbuat apa-apa. 

Apapun yang kita alami dalam 
kehidupan ini, janganlah mem-
buat kita berputus asa sebab hari 
Krismas yang kita nanti-nantikan 
itu bererti Sang Juruselamat 
datang memberikan kita kekuatan 
dan penyelamatan. — santapan 
rohani 

HARI MINGGU PERTAMA
ADVEN ( TAHUN C )

YEREMIA 33:14-16
1 TESSLONIKS. 3:12 – 4:2
INJIL LUK.21:25-28,34-36

Hidup ini tidak selalunya selesa dan aman 
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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 Dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK) 524 

dikatakan, “Dalam perayaan liturgi Adven, Gereja 
menghidupkan lagi penantian akan Mesias; dengan 
demikian umat beriman mengambil bahagian 
dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan 
pertama Penebus dan membaharui di dalamnya 
kerinduan akan kedatangan-Nya yang kedua. 
Dengan merayakan kelahiran dan mati syahid sang 
perintis, Gereja menyatukan diri dengan kerinduan-
nya: “Ia harus makin besar dan Aku harus makin 
kecil” (Yoh, 3:30).

Merujuk pada KGK ini, maka masa Adven ada-
lah masa penantian. Kita menantikan kelahiran 
Tuhan sebagaimana yang diwujudkan dalam 
Liturgi Gereja yang dirayakan setiap 25 Disember. 

Lingkaran Adven, adalah sebahagian dari tradisi 
Gereja Katolik untuk mengisi masa penantian akan 
kedatangan Tuhan pada hari Natal. Pertanyaannya, 
apa sebenarnya yang terkandung dari Lingkaran 
Adven? Ada empat hal yang dapat disebutkan di 
sini. 

Pertama, bentuk Lingkaran Adven selalu berben-
tuk bulat (lingkaran) melambangkan keutuhan dan 
kesempurnaan Tuhan. Tuhan memanggil manusia 
sebagai ciptaan-Nya agar hidup dalam persatuan 
dan kebersamaan dengan Dia. Sebab pada dasarnya 
Tuhan adalah kudus, utuh, dan penuh kepenuhan. 
Maka, Lingkaran Adven adalah panggilan masuk 
dalam lingkaran Tuhan tanpa awal dan tanpa akhir.

Kedua, dalam lingkaran itu, warna yang men-
dominasi adalah warna hijau. Warna ini melam-

bangkan kehidupan dan pengharapan. Adven seba-
gai masa penantian iaitu menanti Mesias, 
Immanuel, “Tuhan Berserta Kita”. Kedatangan 
Mesias, memberi harapan baharu bahawa kita yang 
selalu berada dalam padang gurun yang gersang 
kini hidup dalam padang rumput yang hijau. 
Lingkaran hijau menjelaskan kita meninggalkan 
masa kering menuju padang hijau untuk bertemu 
Tuhan. Di masa ini, kita memiliki harapan akan 
kehidupan.

Secara khusus tahun ini, seluruh dunia mengha-
dapi pandemik Covid-19. Situasi ini membuat 
kita”mati”, kering, putus asa tanpa harapan. Maka 
Natal kali ini Tuhan mengundang kita untuk tum-
buh bersama menuju padang rumput yang hijau. 
Natal membawa kehidupan baru bagi kita semua.

Pada lingkaran itu, ada terdapat warna ungu, 
sebagai warna pertobatan dan warna kerahiman 
Tuhan di mana umat Katolik harus memberikan 
perhatian akan kedatangan Immanuel melalui  per-
tobatan dan perubahan hidup. Oleh itu, Adven 
harus diisi dengan masa tobat, berbahagi kasih mel-
alui pengorbanan dan derma, khususnya di tengah-
tengah pandemik ini.

Ketiga, pada Lingkaran Adven, terdapat lima 
kuncup merah kecil sebagai simbol percikan darah 
Yesus yang terdapat pada lima luka Yesus yang 
mengalirkan darah. Ini sebagai peringatan kepada 
kita bahawa cinta yang sejati disertai pengorbanan 
dan pemberian diri adalah wujud kehadiran Kristus 
secara nyata. Darah Yesus dilambangkan dengan 

kuncup-kuncup merah di mana lewat darah itu, 
Kristus menyelamatkan dunia.

Pada masa Adven, ada empat lilin yang dinyala-
kan oleh Gereja, satu persatu dengan tujuan agar 
terang lilin yang bernyala setiap minggu, membuat 
hati kita makin hari makin benderang.

Makna empat lilin Adven?a
Lilin pertama sebagai Lilin Nabi (pengharapan). 

Pada lilin ini, kita semua bertumbuh dalam satu 
pengharapan sebagaimana janji para Nabi bahawa 
akan datang Mesias Anak Tuhan. Dia adalah Raja 
Damai bagi setiap orang yang tertindas.

Lilin kedua adalah Lilin Bethlehem. Ertinya, 
cinta Tuhan adalah pasti. Betlehem menjadi saksi 
cinta Tuhan.

Lilin ketiga berwarna pink, sebagai Lilin 
Gembala. Para gembala bersukacita penuh kerana 
mereka terpilih sebagai orang pertama yang men-
jumpai Yesus dalam palungan.

Lilin keempat adalah Lilin Malaikat, lilin 
damai. Malaikat mewartakan kegembiraaan baha-
wa penolong, Raja Damai telah turun ke dunia mel-
alui  kelahiran Yesus Kristus.

Maka, jelas bahawa Lingkaran Adven bukan 
dekorasi atau hiasan Natal. Setiap kali keluarga 
berkumpul, berdoa mengeliling lingkaran Adven 
ada pesan yang penting yang Kristus sampaikan. 
Dengan berdoa di sekitar Lingkaran Adven kita 
ingin memiliki hidup baru dalam keluarga Tuhan. – 
Katekesis Fr Terry, Paroki St. Ignatius Manado, 
hidupkatolik 

Lingkaran Adven dan kaitannya dengan penantian

KENINGAU: Seorang paderi muda bertan-
ya kepada audiensi maya, “Siapakah Yesus 
bagi anda dan saya? Adakah Dia, Tuhan 
yang meraja dalam perbuatan, perkataan dan 
kehidupan kita?” 

Father David Gasikol, pembantu paderi 
Katedral St Francis Xavier (KSFX) Kenin-
gau memimpin Misa Kudus online sempena 
Hari Raya Besar Kristus Raja Semesta Alam 
dan Hari Belia Sedunia peringkat KSFX 
pada 21 November lalu.

Rektor St Joseph Preparatory Seminary 
Formation House, Keuskupan Keningau itu, 
semasa menyampaikan homilinya, menje-
laskan bahawa WYD biasanya dirayakan 
pada Hari Minggu Palma. Namun, pada 
November 2020, Sri Paus Fransiskus telah 
memindahkan perayaan ini pada Hari Raya 
Kristus Raja. 

Kemudian Fr David beralih kepada urutan 
kalendar Liturgi yang berakhir pada Kristus 
Raja. Katanya, setiap tempoh dan perayaan 
dalam Kalendar Liturgi, yang bermula pada 
minggu Adven, kemudian Natal, oktaf Natal, 
seterusnya minggu biasa hingga ke musim 
Pra-Paskah dan masa Paskah, masa biasa 

hinggalah ke perayaan Kristus Raja – adalah 
satu siri katekismus yang sangat menarik. 
Dan ketika penghujung kalendar Liturgi, 
kita ditanya kembali oleh soalan ini: “Siapa 
Yesus bagi anda dan diri saya?” 

“Perkataan ‘Raja’,” kata Fr David, “Past-
inya kita semua mempunyai pemahaman 
sendiri tentang ‘Raja’. Mungkin ‘Raja’ diru-
juk sebagai seorang yang berkuasa di sese-

buah negara, atau orang yang kaya raya dan 
kebal undang-undang. Namun ini adalah 
sifat raja duniawi.

“Sifat rajawi yang ada pada Yesus Kristus 
sangat bertentangan dengan konotasi raja du-
niawi. Dia adalah raja yang datang ke dunia, 
bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. 
Malah, semasa perjamuan terakhir, penginjil 
Yohanes menyatakan Yesus membasuh kaki 

para murid. 
Berdasarkan keseluruhan dinamik kehidu-

pan Yesus di dunia, kita tahu kebenaran ra-
jawi Yesus iaitu kedatangan-Nya untuk me-
nyelamatkan kita, amat berbelas kasihan dan 
menjangkau semua orang khususnya para 
pendosa, orang sakit, orang yang terabai dan 
miskin. 

“Malah selepas wafat, karya Yesus tidak 
terhenti. Ia diteruskan oleh para rasul. Salah 
seorang rasulnya yang terkenal ialah Santo 
Paulus, yang dahulunya seorang penganiaya 
orang Kristian. Mengapa Yesus memilih se-
orang penganiaya untuk menjadi pengikut-
Nya? 

Kerana Yesus bukan hanya mengampuni 
dan mengasihi semua orang tetapi Dia juga 
memberikan kehidupan baharu serta kebeba-
san kepada orang yang bertobat.”  

Pada penghujung Misa online, ditayang-
kan video-video  ucapan “Selamat Hari Be-
lia Sedunia” daripada para belia untuk semua 
kaum muda yang kebanyakannya mengajak 
rakan-rakan mereka untuk “Bangkit dan 
Berdiri” bersaksi pada masa yang tidak me-
nentu ini. 

Siapa Yesus bagi anda? 

KOTA KINABALU: Mengapa Gereja meny-
uruh agar semua orang menerima Sakramen 
Penguatan? Soalan ini diajukan oleh Uskup 
Agung John Wong semasa memimpin Misa 
Kudus Krisma pada 19 November lalu, di 
Katedral Hati Kudus.

Seramai 114 krismawan yang terdiri dari-
pada kelas PMG dan IKD Bahasa Malaysia 
Paroki Katedral Hati Kudus manakala tiga 
orang krismawan dari Gereja St Paul Don-
tozidon. 

Ritus penerimaan Krisma ini dijalankan 
mengikut SOP yang ketat. Dalam homilin-
ya, Bapa Uskup Agung menjelaskan men-
gapa Gereja meminta semua umatnya me-
nerima Sakramen Krisma bahawa “selepas 
kita dibaptis, setiap kita telah menerima 
Roh Kudus”. 

Roh Kudus memang telah diterima dalam 
pembaptisan yang memberi daya hidup ilahi 

dalam diri kita tetapi dalam Sakramen Pen-
guatan, kehadiran Roh Kudus lebih dirasakan 
yang merupakan daya hidup Gereja.

“Menerima Sakramen Penguatan juga me-
nandakan iman kita telah menjadi matang 
dan atas peneguhan Roh Kudus yang di-

karuniakan dalam Sakramen Penguatan, kita 
mampu menjadi saksi Kristus walau di mana 
sahaja.”

Uskup Agung menambah bahawa setiap 
kita memerlukan Roh Kudus untuk menge-
nali diri sendiri dan  melawan musuh yang 

tidak kelihatan, iaitu kuasa kegelapan. 
Prelatus itu berharap, para krismawan, 

lebih-lebih lagi pada musim pandemik ini, 
mampu menghidupi buah-buah Roh Kudus, 
menjadi saksi Kristus yang berani dalam per-
kataan dan perbuatan. — Averil Simon, CS 

Krismawan diseru mantapkan iman, lebih dinamik
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Sahabat kecil Yesus

Kalendar Adven 

Hello adik-adik,
Selamat meny-
ambut Hari Min-
ggu Advent pertama. 
Wah !  N amp a k n y a 
tidak lama lagi, kita 
akan menyambut Per-
ayaan Krismas.
Baik orang Kris-

tian mahupun bu-
kan Kristian, per-
a y a a n  K r i s m a s 
selalu menggambarkan 
keceriaan,keindahan 
pokok Krismas, lagu-
lagu karol yang sangat 
merdu, Santa Clause 
dan banyak lagi.
Pada tahun ini, kita 

masih menyambut 
Adven dalam suasana 
pandemik. Namun 
jangan bersedih. Gu-
nakan masa ini untuk 
berdoa dan membaca 
Firman Tuhan bersa-
ma keluarga.  
Pada minggu lalu, 

kita menyambut Per-
ayaan Kristus Raja. 
Dialah Raja yang kita 
nantikan dan bakal 
raikan pada Hari Raya 
Krismas nanti.
Sudah pasti, adik-

adik tahu bahawa 
Yesus bukanlah Raja 
seperti di dunia ini 
bukan?
Yesus adalah Raja 

Damai, Raja yang 
sangat Pengasih dan 
sangat merendahkan 
diri.
Yesus adalah 

Khabar Gembira un-
tuk kita semua kera-
na Dia menyelamatkan 
kita daripada dosa, 
Dia hadir di tengah-
tengah kita dan Dia 
sentiasa mengampuni 
dosa-dosa kita.

Salam sayang 
Auntie Melly

Cari TUJUH perbezaan pada 
gambar di bawah. 
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KUALA LUMPUR: Bapa Suci Fransiskus 
mengingatkan kita dan semua orang muda 
tentang tiga kebenaran ini: 

1.BAHAWA Tuhan mengasihi kamu … setiap 
seorang dan kita semuanya, tidak kira siapa 
diri kamu. Tuhan menyayangi kamu. 
2.Kedua: BAHAWA Kristus, kerana Kasih 
mengorbankan diri sepenuhnya untuk me-
nyelamatkan kamu. Betapa Dia menyay-
angi kamu. 
3.Ketiga: Bahawa KRISTUS itu hidup! Dan 
Dia menginginkan kita semua untuk hidup. 
Dia menginginkan kamu, hai orang muda, 
untuk menjadi hidup … sesungguhnya 
hidup dan sepenuhnya hidup. 
Tiga kebenaran ini disampaikan oleh 

tiga orang Uskup iaitu Uskup Bernard Paul 
(Keuskupan Melaka-Johor), Uskup Cornelius 
(Keuskupan Keningau) dan Uskup Agung 
John Wong (Keuskupan Agung Kota Kina-
balu).

Para Uskup ini adalah antara yang meny-
ampaikan pesanan sempena Hari Belia Se-
dunia (WYD) 2021, melalui video montaj 
Malaysian Catholic Youth Ministers Commit-
tee (MCYMC) berdurasi lebih empat minit,  
yang disiarkan melalui Youtube.

MCYMC merupakan kakitangan belia yang 
bekerja sepenuh masa di pejabat-pejabat 
Keuskupan di seluruh Malaysia. 

Crietel, Marlinda dan Jason dari Keusku-
pan Pulau Pinang, serta Agnes dari Keusku-
pan Agung Kuala Lumpur mengatakan, 
“Orang muda Katolik yang kami kasihi dari 
pelbagai budaya dan bangsa di seluruh Ma-
laysia, mari kita rayakan Hari Belia Sedunia. 
Bersama umat Katolik di seluruh dunia pada 

Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. 
Uskup Sebastian Francis dari Pulau Pinang 

pula mengatakan kaum muda adalah ber-
harga bagi Tuhan, bagi seluruh dunia dan 
bagi induk segala Gereja. 

Dari Keuskupan Miri, Uskup Richard ber-
pesan kepada kaum muda agar, “Bangkit 
sekarang dan berdiri di atas kaki kamu sendi-
ri.” Prelatus itu memetik petikan dari Kisah 
Para Rasul 26:16 yang merupakan pember-
itaan dari Yesus kepada Santo Paulus semasa 
pengalaman pertobatannya di Damascus, 
“Saya telah mempernampakkan diri kepada 
kamu untuk menetapkan engkau menjadi 
pelayan dan saksi tentang segala sesuatu 
yang telah kau lihat daripada-Ku.” 

“Jadi Yesus menyatakan perkara yang 
sama kepada kamu, Bangkit! Berdirilah  di 
atas kaki kamu sendiri. Pergi menjadi pe-
layan Yesus serta bersaksi melalui apa yang 

kamu telah lihat dan alami, Pergilah, se-
barkan Injil Cinta Kasih Kristus. Bangkit dan 
Bergerak!” ucap Uskup Richard Ng. 

Uskup Agung Julian Leow, Ketua Keusku-
pan Agung Kuala Lumpur menegaskan, 
“Orang muda, kamu bukan sahaja masa 
depan dunia kita, gereja kita. Kamu adalah 
MASA KINI kami.”

“Maka bangkitlah hai orang muda kita 
yang terkasih! Tuhan memberi kita panggi-
lan dan memberi berkat-Nya untuk bersaksi 
bagi-Nya,” tambah Uskup Joseph Hii dari 
Sibu.  

“Di paroki mu, di kampung anda, di dalam 
keluarga anda, bersama kawan-kawan, 
kamu di sekolah, di tempat kerja, online 
atau bersua muka, di mana-mana sahaja di 
Malaysia, dan di seluruh dunia. Bangkit dan 
bersaksilah!” ucap Ketua Keuskupan Sanda-
kan, Uskup Julius Dusin Gitom. 

Ketua Komisi Belia Keuskupan Keningau, 
Sdra Roney Eming mengatakan, “Walau-
pun Covid-19 masih berada di sekitar kita, 
namun kita tidak boleh hanya duduk diam 
tanpa melakukan apa-apa. Atau hanya ber-
baring, berkurung, tidur berdengkur dan se-
bagainya.”

Bercakap dalam bahasa Iban, Aloysius 
yang bertugas di Pejabat Belia Keuskupan 
Melaka Johor mengajak belia untuk bangkit 
kerana “kita adalah SAKSI TUHAN bagi dunia 
ini yang memerlukan harapan, cinta kasih 
dan kegembiraan, lebih dari sebelumnya.”  

Bangga dengan identitinya sebagai gadis 
Kadazan, Christina dari Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu berucap dalam bahasa ibun-
danya, yang mengatakan, “Sambil kita 
mematuhi protokol kesihatan yang telah 
ditetapkan, marilah kita meningkatkan usaha 
untuk mendorong/mengalakkan kebaikan, 
keadilan, keamanan dan kemajuan, Khabar 
Gembira Tuhan kepada semua orang.”  

WYD dan Santa Perawan Maria, tidak da-
pat dipisahkan. 

Laurie dan Sr Rusiah dari Keuskupan 
Sandakan mengatakan, “Dan pastinya Bon-
da Maria akan menyertai kita juga! Dia ada-
lah teladan dan penolong bagi Gereja muda, 
yang berusaha mengikuti Kristus dengan pe-
nuh semangat dan ketabahan.”

Pada akhir video, Uskup Agung Kuching, 
Simon Poh menyeru kaum muda Katolik 
Malaysia, agar bersama menyambut cinta 
kasih Tuhan untuk kaum muda, bagi kaum 
muda yang mengasihi Tuhan dan untuk se-
mua orang.  Orang muda, bangkitlah dan 
bersaksi. 

Kaum muda, bangkit dan bersaksilah!

KENINGAU: “Orang muda tidak dimak-
sudkan untuk menjadi lemah, mereka ber-
tujuan untuk bermimpi hal-hal yang he-
bat, untuk mencari cakerawala yang luas, 
untuk berimpian lebih tinggi, mengambil 
alih dunia, menerima cabaran dan mena-
warkan yang terbaik kepada diri mereka 
sendiri sesuatu yang lebih baik “ (Kristis 
Vivit. No. 15).

Christus Vivit, Seruan Apostolik Sri Paus 
Fransiskus ada tahun 2019, merupakan 
dokumen yang dipelajari selama sembilan 
minggu oleh para belia Keuskupan Kenin-
gau, sebagai persiapan menyambut Hari 
Belia Sedunia 2021 (WYD).

Sempena WYD, Komisi Belia Keuskupan 
Keningau bersiaran langsung di Radio On-
line Kekitaan FM pada petang 20 Novem-
ber lalu. 

Program ini diisi dengan ucapan dari 
ko-ordinator Komisi Belia Keuskupan Ken-
ingau (KBKK), Sdra Roney Eming, Paderi 

Pembimbing KBKK, Fr Ronnie Luni dan 
Bapa Uskup Cornelius Piong. 

Selain itu, para belia dari pelbagai 
paroki dan mision Keuskupan Keningau, 
menyampaikan beberapa persembahan 
berbentuk tarian, lakonan dan nyanyian 
pujian.  

Pembimbing Rohani KBKK, Fr Ron-
nie mengatakan melalui seruan Apostolik 
Bapa Suci Fransiskus, Kristus Hidup, me-
nekankan bahawa Tuhan memerlukan 
orang muda atau para belia. Mengapa? 
Kerana belia adalah pembangun dan 
tonggak Gereja. 

Tambahnya, “Setiap kita ada bakat 
yang boleh disumbangkan untuk mem-
bangun iman dan kasih di Keuskupan Ken-
ingau.” 

Oleh itu, Fr Roney menyeru para belia 
agar menggunakan bakat atau talenta 
mereka untuk membangun kerajaan Tu-
han di dunia.”  

Seterusnya, Sr Liza FSIC menyampaikan 
katekesis pesan Sri Paus Fransiskus sempe-
na WYD 2021. 

“Bila orang muda bangkit, sepertinya se-
luruh dunia juga bangkit bersama kalian. 
Sungguh hebat bakat-bakat di tangan 
anda, betapa besar kekuatan mu dalam 
hatimu. 

“Hari ini Tuhan berkata kepada setiap 
peribadi anda, bangkitlah, Bapa Suci ber-
harap pesan ini membantu kita memper-
siapkan kepada masa yang baharu dan 
muka surat yang baharu dalam sejarah 
manusia.,” demikian antara pesan Bapa 
Suci Fransiskus yang dibacakan oleh Sr Liza. 

KBKK  juga memberi penghormatan ke-
pada para barisan hadapan, khususnya, 
para paderi yang memberikan pelayanan 
sakramen-sakramen, para petugas atau 
tim kesihatan Gereja yang memastikan 
keselamatan, para petugas kesihatan, polis 
dan ramai lagi. 

WYD peringkat Keuskupan Keningau, 
kesempatan untuk bermisi!
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ROMA: Sri Paus Fransiskus menggesa golon-
gan muda Katolik untuk “menjadi hati nurani 
kritikal masyarakat” ketika beliau memimpin 
Misa yang meraikan  Hari Belia Sedunia 
(WYD) ke-36.

Memimpin Misa di Basilika St. Petrus 
pada 21 November, sempena perayaan 
Kristus Raja, Bapa Suci menggalakkan 
golongan muda untuk berenang melawan 
arus masyarakat,  tanpa menjadi “mangsa 
berterusan dan ahli teori konspirasi.”

“Sahabat-sahabat muda ku,  kita di sini 
bukan untuk terpesona oleh keindahan dun-
ia, tetapi mengambil secebis kehidupan kita 
untuk hidup dalam kepenuhan.”

“Dengan cara ini, dengan kebebasan 
Yesus, kita mendapat keberanian yang kita  
perlukan untuk berenang melawan arus,” 
ujar Bapa Suci seraya menekankan sekali 
lagi, “berenang melawan arus, agar kaum 
muda mempunyai keberanian untuk ber-
enang melawan arus.”

“Berenang melawan arus bukanlah ten-
tang melawan orang lain sebaliknya  me-
nentang arus yang tidak sihat yang berpun-
caa dari sifat mementingkan diri sendiri, 
pemikiran tertutup, dan ketegaran yang 
selalu mencari kumpulan sefikiran dengan 
mereka untuk terus hidup.”

Dia menggesa orang muda untuk mengel-
akkan “kompromi yang tidak jelas.”

Sebaliknya, jadilah orang yang bebas 
dan menjadi diri sendiri, jadilah hati nurani 
yang kritis dalam masyarakat. Jangan takut 
untuk mengkritik! Kami memerlukan kriti-
kan anda misalnya pengkritik atau pejuang 

alam sekitar. Jangan teragak-agak untuk 
mengkritik!” 

“Bersemangat dengan kebenaran, supaya, 
dengan impian anda, anda boleh berkata: 
‘Hidup saya tidak ditawan oleh pemikiran 
dunia: Saya bebas, kerana saya memerintah 
bersama Yesus untuk keadilan, cinta dan 
kedamaian!’”

Gereja Katolik telah menyambut Hari 
Belia Sedunia (WYD) setiap tahun sejak 
dimulakan oleh Sri Paus Yohanes Paulus II 
pada tahun 1985.

WYD dirayakan di peringkat keuskupan 
tempatan dan setiap dua atau tiga tahun 
sekali, diadakan Hari Belia peringkat anta-
rabangsa, yang biasanya menarik ratusan 
ribu belia dari seluruh dunia. Perhimpunan 
WYD seterusnya akan diadakan di ibu ne-
gara Portugis, Lisbon, pada 2023.

WYD yang adalah acara tahunan, diraya-

kan pada Hari Minggu Palma. Namun, pada 
tahun lalu, Sri Paus Fransiskus telah me-
minda perayaan WYD ke Hari Raya Kristus 
Raja, bermula tahun ini (2021).

Bapa Suci memetik pesannya sempena 
WYD 2021, yang diterbitkan pada 27 Sept 
di mana beliau mengajak golongan muda 
Katolik untuk “bangkit dan bersaksi” ke-
pada Injil.

Katanya, “Angkat pandangan anda dari 
bumi ke syurga, bukan untuk melarikan 
diri tetapi untuk menahan godaan dari terus 
terpenjara oleh ketakutan kita, kerana se-
lalu ada bahaya bahawa ketakutan kita akan 
menguasai kita. Jangan terus tertutup den-
gan diri kita dan asyik mengadu.  Angkat 
mata anda! Bangkitlah!"

“Anda telah diamanahkan dengan tugas 
yang menarik tetapi juga mencabar: untuk 
berdiri teguh di dunia yang serba tidak pas-

ti, menjadi pengawal yang bersedia untuk 
melihat cahaya dalam penglihatan malam; 
untuk menjadi pembina di tengah-tengah 
banyak runtuhan dunia hari ini; untuk mam-
pu bermimpi.”

“Ini adalah penting: orang muda yang 
tidak lagi dapat bermimpi  dan menjadi tua 
sebelum masanya! Mereka yang mampu 
bermimpi, tidak akan kekal dalam keg-
elapan, tetapi menyalakan lilin, nyalaan 
harapan yang mengumumkan kedatangan 
fajar. Bermimpilah, bergegaslah  dan pan-
danglah masa depan dengan penuh kebera-
nian.”

Sri Paus berterima kasih kepada golon-
gan muda Katolik atas kepercayaan mereka 
kepada Yesus, juga kerana usaha mereka 
dalam merealisasikan impian dan menjadi-
kan dunia “lebih cantik dan berperikemanu-
siaan.” — CNA 

Bergegaslah, pandanglah masa 
depan dengan keberanian

NEW DELHI: Kata “sinodaliti” su-
dah semakin sering didengar di se-
luruh dunia Katolik hari ini, tetapi 
hanya sedikit yang menyedari imp-
likasinya. 

Seorang wartawan dan aktivis In-
dia Katolik, yang sangat menyedari 
maksud sinodaliti, menjelaskan 
tentang tiga ancaman yang mel-
anda Gereja India selama beberapa 
dekad.

Ancaman sinodaliti pertama di 
India ialah klerikalisme, iaitu se-
bahagian klerus yang merasakan 
mereka dalam kumpulan yang “su-
perior”, mempunya segala jawaban 
dan merasa tidak perlu mendengar-
kan atau mencari tahu, atau hanya 
pura-pura mendengarkan.  Klerika-
lisme merupakan antara punca pen-
deraan seksual di kalangan klerus, 
disembunyikan.

Klerikalsime merupakan antara 
“pecahan ganas” Gereja di India. 
Banyak laporan selama ini telah 
memberikan kredibiliti kepada 
kenyataan bahawa India mungkin 
tempat paling teruk di dunia untuk 
wanita, kerana jenayah berlelu-
asa terhadap mereka, terutamanya 
mereka yang miskin dan tidak ber-
daya.

Cabaran kedua ialah nasib wan-
ita Katolik – sama ada bujang atau 
berkahwin, awam atau religius – 
tidak berbeza dengan penduduk 
umum. Dalam beberapa aspek, ia 
mungkin lebih teruk. Ini kerana in-
doktrinasi agama menjadikan wan-
ita lemah lembut dan merendah diri 
dan tidak membenarkan mereka un-

tuk menyuarakan pendapat mereka. 
It’s High Time, penerbitan ter-

baru Konferensi Religius di India,  
mengatakan, ada segolongan pade-
ri dan uskup, yang menggunakan 
pelbagai cara, memperlekeh reli-
gius wanita, mengganggu mereka 
secara peribadi dan awam, teru-
tamanya dalam hal harta benda. 
Tajuk buku kecil itu menunjukkan 
bahawa sudah tiba masanya wanita  
religius bersuara.

Namun, yang mengejutkan, ra-
mai ketua religius wanita enggan 
membenarkan komuniti mereka 
membaca laporan ini, kerana mere-
ka takut “para uskup akan tersing-
gung.” 

Oleh itu, laporan itu tetap sen-
yap, di tengah-tengah serangan 
seksual terhadap religius wanita 
oleh paderi dan uskup yang semak-
in menjadi perhatian umum. 

Ketiga, budaya kasta dalam 
Gereja India. Kasta ialah versi 
perkauman tempatan India dan 
ia dipraktikkan secara berbeza di 
pelbagai bahagian negara. Seperti 
perkauman, ia selalunya halus dan 
menghina “orang lain yang tidak 
segolongan”  dalam warna kulit 
atau asal usul etnik. 

Gereja di India bukanlah kecil 
dan homogen, ia terdiri daripada 
masyarakat majmuk dan berselerak 
di pelbagai tempat

Apa yang mesti dilakukan oleh 
sinodaliti, tidak kira betapa be-
sar atau kecil ancaman itu, adalah 
menghapuskan klerikalisme, mem-
perkasakan wanita Katolik. Kasta 
akan mengambil masa untuk di-
hakis, kerana  akar umbinya yang 
terlalu dalam. Oleh itu, sinodaliti 
amat mencabar bagi Gereja di In-
dia. — UCAN

Kristus, Raja yang 
menjauhkan kita 
dari kejahatan
TAKHTA SUCI: Pemerintahan 
Yesus adalah “sangat berbeza” 
daripada pemerintahan duniawi. 
“Kerajaan-Nya benar-benar di luar 
parameter manusia. Dia bukan sep-
erti raja lain, tetapi baginda adalah 
Raja bagi orang lain,” katanya.

Sri Paus menyampaikan ucapan-
nya di tingkap yang menghadap ke 
Dataran St. Petrus pada Hari Belia 
Sedunia. Beliau  diapit oleh orang 
muda dari Keuskupan Roma.

Bapa Suci mendedikasikan uca-
pannya sempena bacaan Injil hari 
Minggu tersebut, di mana Yesus 
mengakui bahawa Dia adalah se-
orang raja di hadapan Pontius Pi-
latus, gabenor di Yudea di bawah 
wilayah Roma. 

“Mari kita renungkan perkara ini: 
di hadapan Pilatus, Kristus berkata 
Dia adalah seorang raja pada saat 
orang ramai menentang Dia; tetapi 
apabila orang ramai mengikuti dan 
menyanjung Dia, Dia tetap jauh dari 
aklamasi ini,” kata Bapa Suci.

“Ini menunjukkan Yesus bebas 
daripada keinginan untuk bermasy-
hur di atas kedaulatan dan dari ke-
muliaan duniawi.”

Bapa Suci mengatakan semua 
orang adalah pendosa tetapi  pemer-
intahan Kristus menyelamatkan kita 
daripada jatuh ke dalam dosa. “Apa-
bila kita hidup di bawah pemerinta-

han Yesus, kita tidak akan binasa 
dan cenderung untuk menegakkan 
kebenaran.” 

Bapa Sucijuga berdoa agar kaum 
muda memohon pertolongan dari-
pada Santa Perawan Maria untuk 
membantu mereka mencari kebe-
naran setiap hari tentang Yesus, 
Raja Alam Semesta, “yang mem-
bebaskan kita daripada perhambaan 
duniawi dan mengajar kita untuk 
mengawal kejahatan kita.”

Kepada kaum muda, Bapa Suci 
berharap agar mereka dapat men-
jadi protagonis dalam misi serta 
menyedari bahawa mereka adalah 
sebahagian dari Gereja. — CNA 

Tiga ancaman besar sinodaliti Gereja di India 



Andreas, sama seperti 
saudaranya, Simon 

Petrus, adalah seorang 
nelayan. Dia menjadi 
murid Sto.  Yohanes 
Pembaptis. Tetapi, ketika 
Yohanes menunjuk kepada 
Yesus  dan  berka ta , 
“Lihatlah Anak Domba 
Tuhan,” Andreas mengerti 
bahawa Yesus lebih besar daripada Yohanes.

Pada saat itu juga ia meninggalkan Yohanes 
untuk mengikuti Tuhan Ilahi. Yesus tahu bahwa 
Andreas mengikuti- Nya dari belakang. Yesus 
berbalik dan bertanya, “Apakah yang kamu 
cari?” Andreas menjawab bahawa dia ingin tahu 
di manakah Yesus tinggal. Yesus menjawab, 
“Marilah dan kamu akan melihatnya.”

Tidak lama Andreas tinggal bersama Yesus, 
ketika dia menyedari bahawa Yesus adalah 
sungguh-sungguh Mesias. Sejak saat itu, dia 
memutuskan untuk mengikuti Yesus. Andreas 
menjadi murid Yesus yang pertama.

Kemudian, Andreas membawa saudaranya 
Simon (St. Petrus) kepada Yesus. Yesus meneri-
ma Simon juga sebagai murid-Nya.

Pada awalnya, kedua-dua bersaudara itu tetap 
menjadi nelayan dan mengurus keluarga mere-
ka. Kemudian Yesus meminta mereka untuk 
tinggal bersama-Nya sepanjang waktu dan ber-
janji akan menjadikan mereka penjala manusia. 

Menurut tradisi, dikatakan bahawa sesudah 
Yesus naik ke syurga, St. Andreas mewartakan 
Injil ke Yunani. Dia dijatuhi hukuman mati den-
gan disalibkan, tubuhnya diikatkan pada salib, 
bukan dipakukan. Andreas bertahan dua hari 
lamanya dalam penderitaan itu.

Meskipun dalam penderitaan, Andreas mem-
punyai cukup kekuatan untuk berkhutbah kepa-
da orang banyak yang berkerumun di sekeliling 
rasul yang mereka kasihi.

BM 7HERALD November 28, 2021 BAHASA MALAYSIA

Kenali 
Santo Anda 

Sto Andreas
~ 30 Oktober ~ 

Sto Francis Xavier 
~ 3 Disember ~

Misionari besar ini dilahir-
kan di Kastil Xaverius, 

Sepanyol pada tahun 1506. Ke-
tika belajar di Universiti Paris, 
beliau telah  bertemu dengan 
St. Ignatius Loyola, yang pada 
waktu itu akan membentuk 
Serikat Yesus. 

St. Ignatius berusaha mengajak Francis untuk 
bergabung tetapi Francis tidak berminat.  Kemu-
dian, St. Ignatius mengulangi kata-kata Yesus 
dalam Kitab Suci kepadanya: "Apa gunanya se-
orang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilan-
gan nyawanya?" Akhirnya, Fransiskus mema-
hami dengan jelas bahawa panggilan hidupnya 
adalah bersama dengan para Yesuit. 

Ketika berusia 34 tahun, St. Ignatius mengutus 
Fransiskus sebagai misionaris ke Hindia Belan-
da. Sepanjang karyanya, Fransiskus telah menye-
barkan Khabar Gembira di Goa, India, Indonesia, 
Jepun serta pulau-pulau lain di timur. Santo itu 
telah membaptis ramai orang dan mengajar ra-
mai kanak-kanak tentang iman Katolik.

Sepanjang perjalanan dan kerja keras yang 
melelahkan, St. Francis senantiasa dipenuhi oleh 
sukacita Tuhan. Beliau ingin ke China, wilayah 
di mana  orang asing tidak diizinkan masuk.
Persiapan-persiapan telah dilakukan, tetapi mis-
ionari besar itu jatuh sakit. 

Santo itu meninggal dunia pada tahun 1552 
di sebuah pulau di pesisir China. Usianya baru 
46 tahun. Francis Xavier dinyatakan kudus oleh 
Paus Gregorius XV pada tahun 1622. Beliau di-
kanonisasi bersama para kudus yang hebat lain-
nya dalam sebuah upacara kanonisasi di Roma 
iaitu Ignatius dari Loyola, Theresia dari Avila, 
Filipus Neri dan Isidorus si Petani. 

MAJODI: “Adven sudah tiba! Dengar 
khabar bahawa di Orchard Road Sin-
gapura sudah pun bersedia untuk musim 
Krismas. Pusat membeli-belah sangat ce-
pat mempamerkan barangan yang terbaru, 
bergaya dan yang terbaik. Sangat memu-
kau! Menarik perhatian! acara berjualan 
untuk Krismas!”

“Atau ianya, memberi petunjuk kepada  
Berbelanjalah! mempergunakan Bintang, 
kandang di Betlehem,  kepada Firman 
yang menjadi manusia, atau Imanuel – Tu-
han – Menyertai – Kita,” demikian antara 
petikan pesan Adven Uskup Bernard Paul 
yang terkandung dalam Risalah Adven 
bertema “Cahaya Harapan”.

MAJODI menerbitkan Risalah Adven 
“Cahaya Harapan” yang direka untuk ke-
luarga, KED, organisasi paroki, pelayanan, 
komuniti Keuskupan Melaka Johor serta 
komuniti Kristian. 

Komiti-komiti digalakkan untuk 
berkumpul secara maya manakala kelu-
arga-keluarga boleh berkumpul di rumah. 
Risalah ini juga sesuai digunakan sebagai 
refleksi individu.

Ia terbahagi kepada empat bahagian 
iaitu Minggu Pertama Adven hinggalah 
Minggu Keempat Adven. Setiap minggu 
mempunyai temanya yang tersendiri, ca-
dangan tindakan nyata, soalan renungan 
untuk keluarga dan individu dan petikan 
Injil untuk dibaca serta direnungkan. 

Risalah ini juga dihiasi dengan gambar-
gambar ilustrasi yang menarik, diisi den-
gan doa Adven, panduan menggunakan 
risalah tersebut dan pesan dari Bapa Uskup 
Bernard Paul. 

“Semasa kita merenung halaman ini,” 
pesan Uskup Bernard Paul, "lihatlah Kris-
tus, Cahaya Harapan. Ini adalah masa yang 
sukar bagi kebanyakan kita. Tiada wang. 
Menganggur. Gelandangan. Tidak tahu 
apa-apa. Tiada kegembiraan. Tiada hara-
pan. Bukan sahaja, kita dipanggil untuk 
membuka “pintu” dalam hati kita kepada 

cahaya itu, tetapi untuk menunjukkan ke-
pada mereka yang kecewa dan putus asa 
akan CAHAYA HARAPAN.

Pada akhir pesannya, Uskup Bernard 
Paul mengatakan, “Harapan adalah be-
rasaskan Firman Tuhan, janji-janji dan 
mengetahui apa yang Tuhan kita boleh 
lakukan. Tuhan sentiasa memberi jalan. 
Marilah kita menjadi “bintang” penghara-
pan kepada satu sama lain, kepada yang 
hilang, yang berkekurangan, yang lumpuh, 
yang kecil dan pesakit kusta pada Adven 
dan Krismas ini.”

MAJODI terbit risalah 
Adven “Cahaya Harapan”

SEREMBAN: Misa Requiem untuk men-
diang Fr Dr John Gnanapiragasam telah 
diadakan di Gereja Visitation, Seremban 
pada 22 November. Misa ini dipimpin oleh 
Uskup Agung Julian  Leow bersama Uskup 
Bernard Paul DD dari Melaka Johor, Msgr 
James Gnanapiragasam serta para paderi dari 
Semenanjung Malaysia.

“Hidup dan kematian setiap daripada kita 
mempunyai pengaruhnya terhadap orang 
lain, kata Sto Paulus. Jika kita hidup, kita 
hidup untuk Tuhan; jika kita mati, kita mati 
untuk Tuhan,” kata Msgr James semasa 
menyampaikan homili di Misa pengebumian 
adik lelakinya.

“Dalam beberapa hari ini,  kami menerima 
banyak pesan melalui media sosial, yang 
berkongsi pengalaman, perasaan dan hubun-
gan dengan mendiang Fr John. Mesej-mesej 
ini menggambarkan kasih dan kelembutan 
beliau, keprihatinannya sebagai pastor dan 
paderi. Semua pesanan itu memberitahu kita 
akan satu perkara, Fr Dr John, telah menyen-
tuh ramai jiwa, mereka yang tertekan, para 
janda dan balu, orang muda dan dewasa. Dia  
adalah abang, anak lelaki, ipar duai, bapa 
saudara dan datuk dalam keluarga,” kata 
Msgr James.

“Namun,” kata Msgr James, “Kematian 
adalah sesuatu yang harus kita hadapi suatu 
hari nanti. Misteri kematian, perjalanan yang 
bermula dari rahim ibu kita. Satu peralihan 
yang harus kita semua hadapi.”

Msgr James menyatakan bahawa Fr John 
dibesarkan di sebuah seminari yang dikenda-
likan oleh para paderi Perancis. Dia belajar di 
sana pada akhir 60-an, sejurus selepas Kon-
sili Vatikan II, di mana  banyak perubahan 
yang berlaku dalam liturgi, dialog ekumeni-
kal dan konsep menggereja yang baharu. 

Ditahbis pada tahun 1971, Fr John ada-

lah seorang paderi, pemimpin dan guru. 
Bagaimanapun, perjalanan pastoralnya ter-
putus seketika apabila beliau ke Roma, se-
belum menjadi formator di Kolej General, 
Pulau Pinang. Di Roma, pemahamannya 
tentang teologi semakin mendalam. Beliau 
tertarik dengan aspek kerohanian pengajian-
nya dan ini jelas dalam disertasi kedoktoran-
nya. 

Fr James berkata dia mengagumi seman-
gat tinggi adiknya. Semasa bertugas di Kolej 
Jeneral, Pulau Pinang, Fr John menerus-
kan kerja pastoralnya. Beliau mahu bekerja 
bersama orang muda, maka beliau terlibat 
dalam CHOICE. Dia mahu membantu para 
pasangan, jadi dia terlibat dalam program-
program rohani melibatkan pasangan. Dalam 
apa jua karyanya, Yesus Kristus adalah fokus 
utamanya. 

Namun, dia masih mencari-cari sesuatu 
lalu ke Chicago, Amerika Syarikat, di mana 
dia mempelajari kerohanian psiko. Setelah 
kembali, terdapat perbezaan dalam cara pen-
gajarannya. Dengan mengetuai Institut Pas-
toral Keuskupan Agung, beliau meneruskan 

visinya tentang misteri, persekutuan, dan 
misi.

“Adik saya adalah penyokong kental imej 
baharu Gereja. Ia adalah cara baharu dan 
beliau benar-benar melakukannya. Beliau 
mengasihi Gereja kerana ia adalah pengantin 
Kristus, pengantin yang dikasihi,” kata Msgr 
James.

Fr Dr John juga mahu menjangkau mereka 
yang berada di luar Gereja, lalu beliau terli-
bat aktif dalam program Alfa. Beliau beru-
saha bersungguh-sungguh, menjadikan pro-
gram ini Katolik – sehingga ke titik Omega, 
dan itu adalah Kristus.

“Setelah beliau bersara, barulah kami 
kerap bertemu dan ini menyedarkan saya ba-
hawa beliau seorang ahli teologi, dan paderi 
rohani. Pada minggu terakhir sebelum beliau 
pergi buat selama-lamanya, saya berada di 
rumah lebih daripada sehari. Kami meng-
habiskan banyak masa bersama — kami ber-
dialog, berbincang, bergurau, ketawa. Kami 
menghabiskan banyak masa dengan seorang 
guru rohani,” ujar Msgr James pilu.

Fr John mempunyai idea sinodaliti wa-
laupun tanpa menggunakan perkataan itu. 
Semangatnya menyala walaupun pada usia 
lanjut, untuk gereja dalam persekutuan dan 
misi,” ujar Msgr James yang juga mengin-
gati adiknya sebagai paderi yang tersenyum 
kepada semua orang dan menganggap se-
mua orang adalah sahabatnya.

Mengakhiri homilinya, Msgr James berka-
ta, “Ketika kami  mengucapkan selamat ting-
gal yang tidak dijangka ini, para malaikat 
dan orang kudus menunggu untuk menyam-
but engkau ke dalam kemuliaan syurga, di 
mana Dia akan mengubah tubuh moral mu 
menjadi imej kemuliaan-Nya kerana eng-
kau percaya bahawa Tuhan adalah cinta dan 
menghidupinya hingga ke akhir hayat. ”

Perginya seorang Paderi, ahli teologi, sahabat — 
Fr Dr John Gnanapiragasam 



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(NOVEMBER)    

PENGINJILAN: Murid-murid Misionari – 
Kita berdoa agar semua orang yang telah 
dibaptis terlibat dalam pengijilan, sentiasa 
terbabit ntuk misi dengan menjadi saksi ke-
hidupan yang bercitarasa Injil.

November 28, 2021 

KOTA KINABALU: Hari Belia Sedunia 
(WYD) peringkat paroki telah berlangsung di 
Katedral Hati Kudus juga menjelaskan pada 
para belia tentang Gereja Sinodal, pada 21 
Nov lalu. 

Program ini dilaksanakan bersama Paderi 
Paroki, Fr Paul Lo dan 28 peserta yang terdiri 
daripada tiga komuniti pelayanan di Katedral 
Hati Kudus iaitu Efata, Komuniti Tritunggal 
Mahakudus dan Apostolik Alkitab Hati Ku-
dus. 

Fr Paul Lo menerusi homilinya, menjelas-
kan bahawa Proses Sinodal kali ini berbeza 
dari proses yang sebelumnya. Sinod para 
Uskup kali ini melibatkan umat setempat. 
Bapa Suci Fransiskus mahu mendengarkan su-
ara para umatnya, terutama di kalangan belia.

Memetik dari bacaan Injil hari tersebut, Fr 
Paul Lo mengingatkan bahawa seperti Yesus 
yang berjalan bersama kita pada saat kita ke-
cewa dan hilang harapan, begitu jugalah kita 
sebagai Gereja, berjalan bersama dalam suka 
dan duka.  

Para peserta kemudiannya dibahagikan ke-
pada beberapa kumpulan dan diminta untuk 
membincangkan beberapa soalan yang telah 
disediakan. Rumusan dari perbincangan setiap 
kumpulan itu kemudiannya dibentangkan.  

Antara isu yang disentuh oleh para peserta 

adalah agar Gereja dapat berjalan bersama 
dalam menangani isu-isu semasa, khususnya 
pandemik Covid-19 yang memberi banyak 
impak negatif serta mengubah banyak kehidu-
pan ramai orang.  

“Walaupun sudah lama tidak dapat melay-
ani di Gereja, namun saya sungguh bersyukur 
dan gembira dapat mengikuti program pada 
hari ini.” ujar Vanessa, salah seorang peserta 
yang melayani dalam tim Apostolik Alkitab 
Hati Kudus.

“Jika kita melihat tema yang dipilih oleh 
Bapa Suci Fransiskus untuk WYD: "Berdi-
rilah. Aku menetapkan engkau menjadi saksi 
tentang sesuatu yang kau lihat”, saya percaya 
pada hari ini juga Tuhan berseru  kepada saya 
dan semua belia di seluruh dunia untuk bangkit 
menjadi saksi-Nya,” ujar Anisa yang melayani 
dalam Komuniti Tritunggal Mahakudus.

Turut memberikan perkongsian ialah Ve-
ronita, dari tim Efata. Katanya, “Harapan saya 
agar semua umat dan belia dapat berjalan ber-
sama dengan komuniti lain. 

"Saya juga berharap apa yang disuarakan 
oleh belia dalam Proses Sinodal hari ini da-
pat dibawa ke peringkat serantau, agar belia 
di luar sana tahu bahawa mereka didengari 
dan dipedulikan,” kata Veronita. — Mitchelle 
George, CS 

Belia rayakan sinod dengan 
berjalan bersama Gereja 

PENAMPANG: 63 belia dari St Paul Don-
tozidon, “bangkit dan bersaksi” sempena 
Hari Belia Sedunia  ke-36 (WYD) pada 20 
November lalu, di tengah-tengah kesuraman 
pandemik Covid-19.

“Orang Muda, Bangkitlah dan Bersaksi”, 
dipetik dari surat Rasul Paulus kepada umat 
di Korintus 26:16 adalah tema yang diambil 
bagi Perayaan Hari Belia Sedunia pada tahun 
2021.

Program yang bermula tepat jam 4.00 pe-
tang dimulakan dengan Doa Pembukaan dan 
Pentakhtaan Alkitab oleh Fr Russell Lawrine, 
diikuti dengan beberapa lagu-lagu pujian. 

Para belia kemudian mengikuti taklimat 
mengenai “Sinode Gereja: Berjalan Bersa-
ma” oleh Junior Darius.

Belia St Paul aktif menyertai proses Sinod-
al dengan menyuarakan pendapat dalam 
kumpulan berdasarkan soalan-soalan yang 
diberikan. 

Para belia diberi masa untuk berfikir 
dan memberi ruang pada diri sendiri untuk 
berkongsi dan menceritakan pengalaman 
hidup dalam pelayanan. 

Sejurus selesai perbincangan kumpulan, 
program sebelah petang diakhiri dengan ru-
musan atau pembentangan daripada setiap 
kumpulan.

Program diteruskan pada sebelah malam 
dengan Adorasi yang dipimpin oleh Fr Paul 
Lo, Rektor Paroki Katedral Sacred Heart ber-
sama-belia Katedral Hati Kudus.

Dalam homili singkatnya,  Fr Paul Lo me-
nyeru kepada kaum muda agar tampil men-
jadi saksi Kristus melalui perbuatan dan per-
kataan mereka. 

“Gunakan kreativiti anda untuk menjadi 
saksi Kristus,” kata Fr Paul.

Sesuai dengan tema belia tahun ini, para 
belia Paroki St Paul Dontozidon juga telah 
mengikuti program dan bekerjasama dengan 
Tim Caritas Paroki St Paul Dontozidon ke Kg 
Sugud dan Kg Maang untuk misi membantu 
mangsa banjir. 

Para belia membantu para mangsa banjir 
membersihkan kawasan rumah akibat banjir 
lumpur teruk. 

“Dua tahun kita ditimpa pandemik, ramai 
yang terjejas akibat wabak koronavirus ini. 
Namun, ini adalah percubaan bagi kita semua 
dan kita diajak untuk merenung sejauh mana 
ia memberi kesan terhadap iman kita kepada 
Tuhan Yesus.”

“Sempena WYD 2021, marilah kita tetap 
hidup untuk menginspirasikan dan ber-
saksi bagi Yesus!” kata Fr Paul. — Sabrina                   
Tubong, CS 

Komuhakan St Paul Dontozidon: 
pandemik peluang untuk membantu  

SANDAKAN: Umat di Keuskupan Sanda-
kan menyambut Hari Raya Kristus Raja dan 
Adven dengan seorang diakon yang baharu 
ditahbis pada 15 November lalu.

Diakon Raymond Lee Seng Huat, meru-
pakan diakon pertama dari komuniti Cina di 
keuskupan yang didirikan 15 tahun lalu. Be-
liau ditahbis oleh Uskup Julius Dusin Gitom 
di Katedral St Mary. Turut hadir ialah Uskup 
Agung John Wong dari Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu.

Dengan tema yang dipetik dari Yesaya 
41:10 “Janganlah takut, sebab Aku meny-
ertai engkau,  janganlah bimbang, sebab 
Aku ini Tuhanmu; Aku akan meneguhkan, 
bahkan akan menolong  engkau; Aku akan 
memegang engkau  dengan tangan  kanan-
Ku yang membawa kemenangan”, Diakon 
Raymond merupakan diakon yang ketujuh 
ditahbis di keuskupan termuda di Malaysia 
tersebut. 

Uskup Julius mengatakan bahawa dengan 
pentahbisan Diakon Raymond, ia menanda-
kan iman komuniti Cina dan umat paroki, 

secara keseluruhannya aktif, bertumbuh dan 
berkembang.

Diakon Raymon melakukan latihan pas-
toralnya bermula  pada tahun 2016. Beliau 
telah ditugaskan untuk melayani di Ger-
eja Holy Trinity, Tawau. Pada 2019, beliau 
melayani di Paroki Telupid dan selepas itu 
pada 2020, beliau melayani di Mision Paitan. 
Beliau kemudiannya melayani di Gereja St 

Theresa, Serian, Sarawak, sebelum kembali 
ke Sandakan

Semasa Ritus Pentahbisan Diakon, Semi-
narian Raymond,  dipersembahkan sebagai 
calon untuk ditahbis sebagai Diakon oleh 
Paderi Paroki Katedral St Mary, Fr David A. 
Garaman mengesahkan bahawa Seminarian 
Raymond layak untuk ditahbis dan dipilih 
untuk ke Jabatan Diakon. 

Semasa menyampaikan amanatnya ke-
pada calon Diakon, Uskup Julius mengin-
gatkan Seminarian Raymond bahawa beliau 
harus menjunjung reputasi yang baik, penuh 
dengan kebijaksanaan dan Roh Kudus, dan 
melakukan pelayanan dalam semangat Injil.

Seminarian Raymond kemudian bertiarap 
di hadapan Altar yang melambangkan peny-
erahan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan 
kerelaan mempersembahkan hidup untuk 
melayani Gereja sambil diiringi Litani Para 
Kudus. 

Uskup Julius kemudian meletakkan tan-
gannya di atas kepala Seminarian Raymond, 
dan berdoa Doa Konsekrasi.

Dalam ucapannya, Diakon Raymond men-
gakui bahawa perjalanannya dalam pem-
bentukan seminarian menghadapi banyak 
cabaran. Pentahbisannya ke Jabatan Diakon 
adalah permulaan perjalanan yang baharu. 
Beliau menggesa umat untuk terus berdoa 
dan menyokongnya agar beliau menjadi 
hamba Tuhan yang rendah hati yang mel-
ayani gereja dan komunitinya.

Raymond Lee, diakon pertama dari 
komuniti Cina di Keuskupan Sandakan

Diakon Raymond Lee (paling kiri) bersama Uskup Julius Dusin Gitom dan Uskup Agung John Wong. 


