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Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai 
perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 

Tetapi mungkin ada orang berkata: "Padamu ada iman dan 
padaku ada perbuatan", aku akan menjawab dia: "Tunjukkanlah 
kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjuk-
kan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku."

Yakobus 2:17-18

 

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Pemimpin: 
Marilah kita mewartakan nama Tuhan dan 

memuji kemuliaan Tuhan kita!

Semua:
 Tuhan, betapa sempurnanya 

karya-Mu dan semua 
perbuatan-Mu adalah adil.  

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

Ya Tuhan, Hakim para bangsa, Urapilah kami  
dengan ketakutan akan kemurkaan-Mu agar 

kami sedar bahawa kami hanyalah 
manusia biasa. 

Bapa, seluruh alam 
semesta Mu mengeluh dan 

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

didalam kemuliaan 
sebagai anak-anak Tuhan.                                                       

Tuhan Yesus, utuslah Roh
 Kebenaran-Mu dan  

biarlah Roh ini membuktikan 
‘kepada kuasa-kuasa  duniawi” 

betapa salahnya pendapat 
 mereka tentang dosa, dan apa yang benar

 dan hukuman Tuhan.

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

 semua umat-Mu dan penuhilah kami

 dengan pengetahuan akan 
kemuliaan-Mu sebagaimana lautan penuh  

dengan air. 
Himpunkan kami semua  

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

bahawa Engkaulah 
satu-satunya Tuhan yang Benar.

(Doa ini digubah dari 
pelbagai petikan Alkitab) 

Doa Untuk Negara kita 

Malaysia Prihatin; 
jadikan ia realiti dan 
amalan 

SELAMAT menyambut Hari Kebangsaan 
Malaysia ke-58 tahun dengan semangat pri-
hatin. 

Tema yang digunakan sambutan Hari Kebang-
saan Malaysia pada tahun ini malah sejak tahun 
lalu lagi, iaitu “Malaysia Prihatin” amat bertepa-
tan. Tentu kita setuju dengan tema prihatin ini leb-
ih-lebih dalam masa pandemik COVID-19 untuk 
kita hayati dan amalkan dalam hidup kita sehari-
hari sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari ber-
bilang kaum, budaya, bangsa dan agama.

Bagaimana kita selaku umat Kristus dan rakyat 
Malaysia menjadikan slogan “Malaysia Prihatin”  
ini suatu realiti dan amalan dalam hidup kita 
sehari-hari? Tentu kita menyedari bahawa pem-
bentukan asas sahsiah setiap kita manusia ber-
mula dalam keluarga. Ibu Bapa adalah guru dan 
pendidik utama dan pertama bagi kanak-kanak 
supaya budaya prihatin ditanam pada hati mereka 
bermula dalam keluarga  sejak dari awal agar dit-
erap dalam konteks hidup bermasyarakat dalam 
negara Malaysia yang majmuk.

Untuk dapat menbentuk dan membangun 
bangsa Malaysia prihatin, adalah menjadi tang-
gungjawab kita para pelayan umat, para pemimpin 
masyarakat dan para pemimpin politik supaya 
membangun umat dan masyarakat berlandaskan 
kepada sikap dan tauladan yang boleh dicontohi.  

Sebagai rakyat Malaysia kita perlu menanam 
semangat bangga terhadap identiti kita sebagai 
bangsa Malaysia yang berbilang kaum, budaya 
dan agama namun tetap menghormati dan men-
erima satu sama lain  sebagaimana adanya. Kita 
bangga hidup dalam sebuah negara yang kita 
panggil Malaysia walaupun berbagai kaum, ketu-
runan dan agama. 

Supaya pada kita rakyat ada rasa ‘sense of be-
longing’ atau kekitaan terhadap negara ini,  adalah 
penting supaya para pemimpin politik berusaha 
menyemai suasana aman serta meyakinkan pada 

rakyat untuk hidup bersama saling menghormati 
dan menerima satu sama lain tanpa sikap prejudis 
terhadap kaum dan bangsa lain. Prihatin dalam 
mengagihkan kekayaan negara dengan adil dan 
saksama kepada semua negeri dalam persekutuan 
Malaysia, lebih-lebih terhadap negeri-negeri yang 
sangat memerlukan.

Memang bukan mudah menanam sikap pri-
hatin, semangat muhibah dan kekitaan dalam se-
buah negara yang majmuk, kerana kuatnya sikap 
ego, budaya pentingkan diri sendiri dan sikap ‘apa 
untung bagi saya?’ Namun jika kita rakyat, khu-
susnya para pemimpin tidak prihatin dan tidak am-
bil peduli terhadap kebajikan seluruh rakyat den-
gan adil dan saksama sudah pasti perasaan tidak 
puas sentiasa akan menghantui generasi akan da-
tang sampai bila-bila. Hanya dengan adanya rasa 
kekitaan, kita rakyat akan merasa aman dan ambil 
peduli terhadap kebajikan sesama, pendek kata 
prihatin dan rela turut serta dalam usaha-usaha 
membangun masyarakat dan negara untuk kebai-
kan bersama.

Selain kebajikan rakyat yang perlu diambil per-
hatian, sejauh mana keprihatinan kita terhadap 
kebajikan alam ciptaan Tuhan? Perubahan iklim 
dan pemanasan global makin hari semakin teruk. 
Akibatnya bencana alam yang hebat melanda bu-
kan saja di luar negara tetapi di negera kita sendiri. 
Apakah kita prihatin dan sedar bahawa bumi ini 
adalah tempat kediaman dan rumah kita bersama? 

Apakah kita peka dan turut serta dalam menjaya-
kan kempen-kempen melindungi bumi kita ini 
dari kebinasaan? Sebagai rakyat Malaysia yang 
prihatin, kita perlu menyedari bahawa selama kita 
hidup di bumi ini,  kita semua mempunyai misi 
menyumbang dan memperjuangkan semangat 
dan suasana harmoni antara kita rakyat dan alam 
ciptaan Tuhan.

Saudara saudari bangsa Malaysia prihatin, tentu 
kita tidak lupa bahawa setiap kita manusia hidup 
hanya sementara sahaja. Kita dicipta oleh Tuhan 
Pencipta dan akan kembali kepada Dia yang men-
cipta kita. Selama kita hidup di bumi ini bersama 
sesama kita manusia dan alam ciptaan Tuhan, kita 
akan diadili sejauh mana kita prihatin dan taat 
menjalankan tanggungjawab kita terhadap kebaji-
kan negara, rakyat dan alam ciptaan Tuhan yang 
diamanahkan kepada kita untuk dijaga dan dikelo-
la dengan cermat, adil dan bijaksana.

Semoga Tema “Malaysia Prihatin” dalam men-
yambut Perayaan Hari Kebangsaan kali ini mem-
beri kita kesedaran, motivasi dan kemampuan un-
tuk sentiasa prihatin terhadap satu sama lain dan 
terhadap alam ciptaan Tuhan.

Selamat Hari Kebangsaan ke-58.

+Bishop Datuk Cornelius Piong
8 September 2021

KENINGAU: “Memang bukan 
mudah menanam sikap prihatin ... 
Hanya dengan adanya rasa keki-
taan, kita rakyat akan merasa aman 
dan ambil peduli terhadap kebaji-
kan sesama, pendek kata prihatin 
dan rela turut serta dalam usaha-
usaha membangun masyarakat 
dan negara untuk kebaikan bersa-
ma,” kata Uskup Cornelius Piong 
dalam perutusan Hari Malaysia 
ke-58 yang bakal dirayakan pada 
16 September 2021.

Selain itu, prelatus itu juga 
mengangkat isu alam ciptaan Tu-
han agar umat lebih menghargai, 
memulihkan dan berhenti me-
nyeleweng sumber bumi secara 
berlebihan atau tamak. 

“Selama kita hidup di bumi ini 
bersama sesama dan alam ciptaan 
Tuhan, kita akan diadili sejauh 
mana kita prihatin dan taat men-
jalankan tanggungjawab kita,” 
tegas Uskup Cornelius.

Berikut merupakan perutusan 
penuh Hari Malaysia ke-58 Uskup 
Cornelius Piong: 

Perutusan Hari Malaysia ke-58 Uskup Cornelius Piong



Keselamatan bagi mereka yang 
meninggal di luar pangkuan Gereja
Baru-baru ini di sebuah 

bengkel, seorang wanita 
berkongsi kegelisahannya 

mengenai kematian abangnya. 
Abangnya telah meninggal 

dunia akibat virus Covid sebelum 
vaksin sempat dicipta, dan telah 
meninggal kerana terdedah den-
gan serangan virus mematikan 
itu. Namun, punca si abang terde-
dah pada bahaya virus itu kerana 
alasan yang mulia .  Bel iau 
seorang veteran tentera, yang 
tinggal bersendirian, menggunak-
an sebahagian besar gaji dan 
simpanannya untuk memasak 
makanan dan membawa makanan 
itu untuk dibahagi-bahagikan 
kepada para gelandangan yang 
tinggal di bawah jambatan, di 
pekan kelahirannya, Austin, 
Texas.

Sudah tentu kematiannya san-
gat mulia, mati sebagai Kristian 
sejati, namun semasa menginjak 
usia dewasa, dia pernah kehilan-
gan kepercayaan yang jelas terha-
dap Tuhan dan Yesus, lalu mengi-
sytiharkan dirinya sebagai agnos-
tik (namun dia tidak membenci 
agama).  

Dia tidak lagi percaya kepada 
Tuhan atau  ke gereja. Si adik 
menceritakan bahawa dia sangat 
menyayangi abangnya, kagum 
melihat usaha abangnya yang 
memberi makan orang-orang 
kehilangan tempat tinggal, dan 
pada masa yang sama, bimbang 
akan kematiannya di luar keper-
cayaan dan gereja.

Kerisauan si adik ini meningkat 
kerana salah seorang abangnya, 

m e r u p a k a n  f u n d a m e n t a l i s 
Kristian, yang tegas dan sangat 
percaya bahawa mati di luar gere-
ja bermaksud tidak ada kesela-
matan; secara ringkas, mati di 
luar pangkuan gereja akan bera-
khir di neraka. 

Tetapi, si adik memahami baha-
wa ini mungkin tidak benar. 
Namun dia masih merasa bim-
bang akan hal itu dan ingin men-
gatakan bahawa saudara funda-
mentalisnya adalah salah dan ber-
harap agar rasa cemasnya tentang 
keselamatan abadi untuk abang-
nya yang sudah meninggal, hany-
alah kegelisahan yang sia-sia. 

Apa yang dapat kita katakan di 
sini? Beberapa perkara boleh 
diperkatakan. Pertama, bahawa 
Tuhan yang diinkarnasi dan ditu-
runkan oleh Yesus adalah Tuhan 
yang sangat bertentangan dengan 
fundamentalisme dan ketakutan 
tentang keselamatan itu adalah 
sia-sia. Yesus menegaskan kepada 
kita bahawa Tuhan membaca hati 
kita yang penuh rumit dan semua 
yang sukar. 

Seorang fundamentalis hanya 
membaca apa yang tertera pada 
teks atau dokumen, bukan kebai-
kan hati. Juga, kitab suci meng-
gambarkan Tuhan sebagai 'Tuhan 
yang cemburu' tetapi ini tidak 
bermaksud Tuhan menjadi cemb-
uru dan marah ketika kita sibuk 
dengan perkara kita sendiri atau 
ketika kita mengkhianati Tuhan 
kerana kelemahan dan dosa. 
Sebaliknya, ini bermaksud baha-
wa Tuhan, seperti ibu bapa yang 
bersungguh-sungguh, tidak per-

nah mahu kehilangan kita dan 
mencari dengan segala cara yang 
mungkin agar kita tidak jauh dari-
pada-Nya dan sekali-kali tidak 
mahu menyakiti kita. Lebih-lebih 
lagi, dalam bahasa abstrak teologi 
akademik, Tuhan mempunyai 
kehendak universal untuk kesela-
matan, dan ini ditujukan kepada 
semua orang, termasuk agnostik 
dan ateis.

Lebih khusus lagi, Yesus mem-
beri kita tiga perspektif yang sal-
ing mempengaruhi, yang mem-
perlihatkan betapa sempitnya 
semua pemikiran fundamentalis 
mengenai siapa yang dapat pergi 
ke syurga dan siapa yang masuk 
neraka.

Pertama, Dia memberi kita 
perumpamaan tentang seorang 
lelaki yang mempunyai dua anak 
lelaki dan dia meminta mereka 
berdua bekerja di ladangnya. 
Anak lelaki pertama mengatakan 
bahawa dia tidak akan melaku-
kannya, tetapi akhirnya dia 
melakukan pekerjaan itu. Anak 

kedua pula mengatakan bahawa 
dia akan melakukan kerja itu, 
tetapi akhirnya tidak melakukan-
nya. Jadi, mana satu anak lelaki 
yang bersikap benar? Jawapannya 
jelas, dan Yesus menjelaskan 
perumpamaan ini seperti beikut:  
Tidak semestinya mereka yang 
mengatakan 'Tuhan, Tuhan' akan 
memasuki kerajaan syurga, tetapi 
mereka yang melakukan kehen-
dak Tuhan di bumi.

Apa yang disoroti oleh perump-
amaan ini adalah apa yang telah 
diajarkan oleh para teologi (dari 
John Henry Newman hingga Karl 
Rahner), iaitu, bahawa seseorang 
dapat memiliki iman pengertian 
yang menjadi suluh atau terang 
iman sejati. 

Sebaliknya, seseorang secara 
terang-terangan menyangkal apa 
yang kita percaya dalam penger-
tian iman kita namun berdasarkan 
apa yang dituntut oleh iman seja-
ti, memiliki iman yang sebena-
rnya kerana ini tidak semestinya 
dimanifestasikan dalam konsep 
iman seseorang sebaliknya dalam 
hasil kehidupan seseorang.

Juga, kita dikejutkan dengan 
peringatan dalam Matius 25 ten-
tang bagaimana kita akhirnya 
akan dihakimi sama ada ke syur-
ga atau neraka, iaitu, apakah kita 
melayani orang miskin atau tidak. 

Peringatan ini tidak menunjuk-
kan bahawa iman dan kehadiran 
gereja di Gereja akan membawa 
ke syurga sebaliknya ia adalah 
peringatan. 

Meskipun iman dan menghadiri 
ibadat di Gereja itu penting, tetapi 

Yesus mengingatkan kita bahawa 
ada perkara lain yang lebih pent-
ing. 

Akhirnya, dan mungkin yang 
paling luas dalam hal ini, Yesus 
memberi kita kekuatan untuk 
mengikat  dan melepaskan. 
Sebagai bahagian Tubuh Kristus, 
kasih kita, seperti kasih Yesus, 
menjadikan orang yang dikasihi 
tetap terhubung dengan komuniti 
keselamatan.  Seper t i  yang 
dikatakan oleh Gabriel Marcel, 
untuk mencintai seseorang, anda 
tidak akan pernah tersesat. Kasih 
wanita ini terhadap abangnya 
memberi jaminan bahawa si 
abang tidak berada di neraka.

Ada banyak yang mahu saya 
katakan tetapi saya lebih suka 
merujuk kepada petikan indah 
dari Charles Peguy, seorang 
penyair dan penulis esei Perancis 
yang terkenal. Peguy pernah 
menyatakan bahawa ketika kita 
mati dan berdiri di hadapan 
Tuhan, kita masing-masing akan 
ditanya satu pertanyaan: "Di 
mana yang lain?" (Ou sont les 
autres?). 

Saya memberi jaminan kepada 
wanita yang cemas tadi, bahawa 
dia tidak perlu bimbang tentang 
keselamatan abangnya, walaupun 
dia mati di luar kepercayaan dan 
gereja yang jelas. Ketika dia 
berdiri di hadapan Tuhan dan dia-
jukan pertanyaan (Di mana yang 
lain?) Dia mempunyai jawapan 
yang sangat baik: Mereka berada 
di bawah jambatan di Austin. — 
Hakcipta Terpelihara 1999-
2021@Fr Ron Rolheiser 

Sri Paus Yohanes ke 23 per-
nah mempopularkan ekspre-
si, “membaca tanda-tanda 

zaman” sebagai salah satu cara 
untuk melihat campur tangan di 
alam maya ini. Berdasarkan kon-
sep ini, sebelum bercakap tentang 
Tuhan, seseorang harus terlebih 
dahulu mendengar dan melihat 
keadaan di persekitaran kita 
kemudian merenunginya lebih 
mendalam lagi untuk mengetahui 
apa mesej yang Tuhan mahu sam-
paikan kepada manusia.

Konsep “membaca tanda-tanda 
zaman” ini beranggapan bahawa 
Tuhan itu aktif berkarya di dunia 
dan di dalam manusia itu sendiri. 
Melalui renungan terhadap apa 
yang terjadi di dunia masa kini, 
kita diharapkan untuk dapat bela-
jar banyak tentang Tuhan.

Fahaman ini sangat bertentan-
gan dengan “takdir” di mana seg-
ala sesuatu di dunia ini dilihat 
sebagai sesuatu yang sudah diten-
tukan oleh Tuhan dan terpulan-
glah kepada orang-orang yang 
beriman untuk menerima apa 
adanya.

Konsep membaca “tanda 

zaman” ini digunakan juga oleh 
Yesus seperti yang kita dengar 
dalam Injil tadi. Yesus tertarik 
dengan apa yang terjadi dan apa 
yang difikirkan oleh orang-orang 
di sekeliling-Nya. Hal ini meru-
pakan sumber pengetahuan ten-
tang realiti yang pertama. Dia ber-
tanya kepada murid-murid-Nya, 
“Kata orang, siapakah Aku ini?” 
Lalu dijawab oleh murid-murid-
Nya secara rambang. Kemudian 
Yesus pergi ke tahap ke dua di 
mana pengetahuan tentang realiti 
itu, iaitu Tuhan sendiri ditemukan. 

Yesus bertanya, “Tetapi apa 
katamu, siapakah Aku ini?” Apa 
kata suara hatimu sendiri? Soalan 
Yesus ini bagaikan suatu ujian 
para katekumen yang hampir 
dibaptis. Petrus menjawab dengan 
singkat, padat dan berisi lalu 
mendapat markah A+ daripada 
Yesus, “Engkau adalah Mesias!”

Menurut Injil Matius 9:17-19 
sesudah Petrus memberi jawapan 
yang jitu itu, Yesus berkata 
kepadanya, “Berbahagialah eng-
kau Simon bin Yunus sebab 
bukan manusia yang mengatakan 
itu kepadamu, melainkan Bapa-

Ku yang dari syurga.” 
Dengan kata-kata ini Yesus 

menyatakan sumber pengetahuan 
Ilahi yang ketiga, iaitu Bapa di 
syurga. Oleh kerana jawapannya 
yang bijaksana itu, maka Petrus 
diberi kenaikan pangkat dengan 
serta merta, “Dan Aku pun berka-
ta kepadamu: Engkau adalah 
Petrus dan di atas batu karang ini 
Aku akan mendirikan jemaat-Ku 
dan alam maut tidak akan men-
guasainya.”

Melalui petikan Injil tadi, kita 
mendapat tiga sumber pengeta-
huan tentang Tuhan. Pertama, 
melalui kejadian-kejadian alam di 
sekitar kita. Kedua, dunia yang 
ada di dalam diri kita sendiri, keti-
ga, terdapat wahyu Tuhan, baha-
wa Tuhan telah menanamkan 
kebenaran-kebenaran-Nya di 
dalam setiap individu yang bersi-
fat misteri dan yang tidak akan 
pernah ditemui hanya melalui 
pengamalan atau mengkaji diri 
manusia itu sendiri.

Tempat-tempat di mana kita 
dapat menemui Tuhan, juga 
menyatakan tempat-tempat di 
mana kita harus memberi respons 

terhadap-Nya. Kita seharusnya 
memberi respons terhadap-Nya 
melalui penyembahan. Memberi 
respons dengan mendengar sabda-
Nya, melalui usaha sama dengan 
komuniti dan masyarakat setem-
pat untuk mewujudkan suasana 
hidup yang saling prihatin antara 
satu dengan yang lain, maka ini 
pun merupakan respons kita terh-
adap-Nya yang hidup di antara 
kita.

Namun kita semua mengalami, 
mengikut Yesus itu bukan susah 
tetapi bukan juga mudah. Kita 
boleh merenungi diri kita dengan 
m e m b a c a  “ t a n d a - t a n d a 
zaman”nya Petrus. 

Belum beberapa jam sesudah 
Petrus dinaikkan pangkat Yesus 
mulai berkata tentang pergi ke 
Yerusalem dan menghadapi pend-

eritaan. Seketika itu juga Petrus 
yang baru diberi kuasa itu melar-
ang Yesus dengan keras supaya 
menarik balik niat-Nya yang 
menurut Petrus, merugikan itu.

Tetapi Yesus dengan nada yang 
sangat marah lalu berkata, 
“Enyahlah Iblis, sebab engkau 
bukan memikirkan apa yang 
difikirkan Tuhan melainkan apa 
yang difikirkan manusia.”

‘Iblis’ bukanlah nama yang baik 
untuk Petrus, saya dan anda, Iblis 
bererti makhluk jahat yang ker-
janya menghasut manusia supaya 
berbuat jahat, berkelahi dan 
mengingkari perintah Tuhan. 
Mengapa perkara ini terjadi pada 
Petrus, dan kita juga? Sebabnya 
dia dan kita, gagal membaca “tan-
da-tanda zaman” tersebut! — 
santapan rohani 

Hari Minggu Biasa Ke-24
(TaHun B )

YesaYa 50:5-9     
 Yakobus 2:14-18    

injil Markus 8:27-35

Roh Kudus hadir di sepanjang jalan kita
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Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Email: 

editor1@herald.
com.my 

Tanya
Jawab

Soalan: Dalam Injil Yohanes disebutkan adanya 
murid yang dikasihi Yesus. Sebenarnya, siapakah 
murid itu? Mengapa namanya tidak pernah 
dikatakan? — Leya 

Jawaban: Pertama, predikat “murid yang dikasihi 
Yesus” muncul dalam Injil Yohanes. Dia adalah 
sahabat yang paling dekat dengan Yesus. 

Seringkali “murid yang dikasihi Yesus” ini dise-
but juga “murid yang lain” (Yoh 18:15-16; 20:4, 8). 
Menurut tradisi, dia menjadi sumber utama untuk 
iman Kristian bagi komuniti-komuniti Yohanes. 
Daripada dialah telah lahir Injil menurut Yohanes 
(Yoh 20:24: “yang memberi kesaksian tentang 
semuanya ini dan yang telah menuliskannya).

Kedua, dari Injil Yohanes dan dari surat-surat 
Yohanes, kita dapat mengetahui bahawa komuniti-
komuniti Yohanes ini mengalami krisis dan konflik 
dalaman serta luaran yang sangat berat. Injil 
Yohanes menunjukkan bahawa terjadi ketegangan 
yang memuncak antara orang-orang Kristian dan 
para pemimpin Yahudi.

  Dalam bab 9, kisah penyembuhan orang yang 
lahir buta, nampak jelas adanya konflik antara mere-
ka yang percaya pada Yesus sebagai Mesias dan 
orang-orang Yahudi lainnya. Petikan ini menunjuk-
kan secara eksplisit peristiwa besar perpisahan akhir 
dari orang-orang Kristiani Yohanes ini dari komuniti 
Yahudi majoriti.  

Perpisahan ini adalah keputusan dari Yudaisme, 

pada sekitar tahun 90-an, untuk memulaukan sesia-
pa sahaja yang mengakui Yesus sebagai Mesias 
(bdk. Yoh 9:22). dari memasuki  sinagoga.  Yesus 
sebagai Mesias (bdk. Yoh 9:22). Juga ada ketegan-
gan-ketegangan lain yang berkembang di dalam 
komuniti  itu sendiri. 

Dalam surat pertama Yohanes kita menemui ter-
jadinya kelompok-kelompok yang saling mencela 
secara kasar, yang tidak dapa ditemui dalam 
Perjanjian Baru. Dalam konteks inilah, komuniti 
Yohanes menggambarkan secara keras apa saja 
yang harus dipercayai oleh para pengikut sejati dari 
Yesus Kristus dan bagaimana mereka harus berting-
kah-laku. Dalam situasi inilah, “murid yang dikasihi 
Tuhan” ini menjadi sumber inspirasi dan otoritas. 
Bahkan sesudah kematiannya (21:23), ajaran-aja-
rannya terus mengilhami perkembangan teologi 
tinggi tentang Yesus, yang membuat Injil keempat 
ini menjadi unik. Barangkali yang paling menarik 
ialah bahawa murid ini muncul dengan predikat 
“murid yang dikasihi Tuhan” baru pada hari-hari 
terakhir hidup Yesus di dunia, iaitu pada perjamuan 
malam terakhir (13:23), di Kalvari (19:26), ketika 
menjenguk makam Yesus (20:2) dan di Galilea ses-
udah kebangkitan (21:20).

Ketiga, kemunculan murid yang dikasihi Yesus 
selalu dikaitkan dengan Petrus yang adalah 
pemimpin pertama Gereja Kristus. Pada perjamuan 
malam terakhir, rasul Petrus meminta kepada murid 
itu untuk bertanya kepada Yesus (13:23-24). Di hal-

aman istana Imam Agung, murid yang lain ini bers-
ama Simon Petrus masuk mengikuti Yesus (18:15-
16). Juga ketika mengunjungi makam Yesus, murid 
yang lain ini berlari bersama Petrus. Meskipun dia 
tiba di makam terlebih dahulu, dia tidak masuk. 
Justeru yang masuk terlebih dahulu ialah Petrus 
tetapi dia-lah menjadi yang pertama yang percaya 
pada kebangkitan Kristus (20:1-10). 

Demikian pula di pantai danau Tiberias, dialah 
yang pertama mengenali Yesus dan memberitahu 
Petrus (21:20-24). Akhir Injil Yohanes juga 
menampilkan dialog Yesus yang menanyai Petrus 
tiga kali tentang cintanya (21:15-19) dan langsung 
disusuli dengan komentar tentang “murid yang 
dikasihi” (21:20-23).

Keempat, menurut Raymond Brown, ada tiga 
kemungkinan siapa “murid yang dikasihi Yesus 
itu.”A) Individu yang sudah dikenal dalam 
Perjanjian Baru, iaitu Yohanes, putera Zabedeus. B) 
Dia hanyalah seorang simbolis, seorang contoh 
murid yang sempurna. Penafsiran ini diteguhkan 
oleh kenyataan bahawa namanya tidak pernah 
dikatakan secara eksplisit. C) Seorang murid yang 
sederhana pada tradisi sinoptik awal, sangat tidak 
penting untuk diingat pada tiga Injil pertama, tetapi 
kemudian menjadi seorang tokoh penting dalam 
komuniti  Yohanes dan Injil keempat. 

Penafsiran ketiga inilah yang banyak dipegang 
oleh para ahli. — Fr Dr Petrus Maria Handoko 
CM, hidupkatolik.com

Yesus miliki murid yang paling dikasihi?
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Malaysia dilahirkan lima puluh lapan 
tahun yang lalu pada 16 September 

1963. Kita bersyukur kepada Tuhan selama 
bertahun-tahun, negara ini telah membuk-
tikan bahawa pembangunan negara dapat 
dilakukan dalam lingkungan yang terdiri 
daripada pelbagai etnik dan agama.

Tidak dapat dinafikan, kewujudan pel-
bagai budaya, tuntutan dan aspirasi 32.7 
juta penduduknya telah memberi tekanan 
kepada hubungan antara etnik dan antara 
agama, dan kadang-kala, ini telah menim-
bulkan ketegangan. 

Tetapi, puji Tuhan, akal budi dan seman-
gat toleransi telah membuat kita terus maju 
ke hadapan. Marilah kita berdoa agar ke-
harmonian yang kita alami diteruskan sam-
bil kita menuju ke arah status negara maju 
sepenuhnya.

Ini adalah tahun kedua Hari Malaysia dis-
ambut dengan cara sederhana, kebanyakan-
nya dilakukan secara maya. Pandemik ini 
telah menghalang kita daripada perayaan 
sebenar yang dapat dinyatakan melalui per-
temuan dan interaksi sosial.

Dengan kenaikan kes positif dan korban 
jiwa, COVID-19 telah mengalihkan dan 
menguras banyak tenaga, sumber daya dan 
perhatian kita. Sistem kesihatan awam kita 
telah mencapai batasnya dan barisan ha-
dapan sangat lelah dan kepenatan. Sektor 
ekonomi sangat terkesan dan ramai orang 
kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Sa-
tu-satunya bentuk komunikasi yang sangat 

bergantung pada teknologi media, jurang 
digital di kalangan rakyat semakin me-
luas, terutama antara kawasan luar bandar 
dan bandar. Pertengkaran politik juga tidak 
membantu kepada keadaan yang sudah ter-
tekan.

Pandemik yang berpanjangan ini men-
gakibatkan hidup menjadi terumbang-amb-
ing. Terdapat ketidakpastian dalam setiap 
dimensi kehidupan. Bagi kebanyakan 
orang, norma-norma baharu adalah “tidak 
normal” kerana ianya sangat asing kepada 
sifat manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam suasana seperti inilah Hari Malay-
sia akan disambut tahun ini. Akan tetapi, 
kita perlu bangkit dari semua ini dan men-
cari jalan alternatif untuk menyatakan rasa 
kebangsaan kita terutama ke arah pemuli-
han dan perpaduan nasional.

Sebagai kaum beriman, marilah kita 
berpaling kepada Tuhan memohon peng-
hiburan dan kebijaksanaan-Nya. Teks 
Kitab Suci 1 Korintus 2:9-12; Santo Paulus 
mengingatkan kita untuk membaca tanda-
tanda zaman dengan beralih kepada Roh 
Tuhan, yang “menyelidiki segala sesuatu, 
bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam 
diri Tuhan” 

Percubaan dan penderitaan yang kita la-
lui sebagai individu, keluarga atau bangsa 

kadang-kala berada di luar pemahaman 
kita. 

Dalam keadaan tertentu, analisis sosial 
kita mungkin mendorong kita untuk men-
genal pasti punca-punca keadaan. Tetapi 
melainkan jika kita menjangkau fikiran dan 
menggunakan iman kita untuk menolong 
kita pada saat yang sukar ini, ‘permainan 
menyalahkan’ tidak akan membawa kita ke 
mana-mana.

Sebagai murid-murid Kristus, kita di-
panggil untuk menjadi “garam dan terang 
dunia”. Daripada mengutuk kegelapan, 
mari kita masing-masing menyalakan lilin 
kita sendiri dan bersama-sama mencari ja-
lan keluar.

Saya berdoa agar dengan bantuan Roh 
Kudus, Hari Malaysia dapat menjadi kes-
empatan untuk membuat perbezaan. Di 
mana ada pembohongan dan tipu daya, 
marilah kita menegakkan kebenaran dan 
integriti. 

Di mana ada kebencian dan dendam, 
marilah kita menunjukkan pengampunan. 
Di mana ada pembuli dan eksploitasi, 
marilah kita berdiri teguh dan memperta-
hankan maruah setiap orang tanpa mengi-
ra warna kulit dan kepercayaan. Di mana 
terdapat kuasa negatif yang beroperasi, 
marilah kita mengalahkannya dengan kuasa 
kasih.

Semoga cinta kasih kita terhadap negara 
kita menghasilkan yang terbaik dalam diri 
kita sambil kita bergerak maju dan melepa-
si wabak COVID-19.

Semoga Tuhan memberkati Malaysia!

Uskup Agung John Wong
Keuskupan Agung Kota Kinabalu

31 Ogos 2021

Hari Malaysia: Kesempatan untuk 
menegakkan keadilan, intergriti 

Novena 
Sembilan 

Hari untuk 
Malaysia 

KUALA LUMPUR: Novena sembi-
lan hari ini telah bermula pada 7 Sept 
hingga 15 Sept. Setiap malam, Novena 
ini dipimpin oleh sembilan Keuskupan/
Agung Malaysia, bermula Keuskupan 
Agung Kota Kinabalu.

Novena ini akan berakhir pada 16 
Sept dengan Perayaan Ekaristi pada 
jam 8.00 malam oleh Uskup Cornelius 
Piong dari Keuskupan Keningau.

Program Novena to the Holy Spirit 
ini disokong sepenuhnya oleh semua 
Uskup/Agung dan Uskup Persidangan 
Uskup Katolik Malaysia (CBCM).

Tema Novena ini ialah: “Lalu umat-
Ku yang memakai nama-Ku itu meren-
dahkan diri, dan berdoa serta datang ke-
pada-Ku dan meninggalkan perbuatan 
mereka yang jahat, maka dari syurga 
Aku akan mendengar doa mereka. Aku 
akan mengampuni dosa-dosa mereka 
dan menjadikan negeri mereka makmur 
kembali.” (2 Tawarikh 7:14) 
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Sahabat kecil Yesus
Hello adik-adik,

Apa khabar? Beberapa hari lagi, 
iaitu pada 16 September, kita akan 
menyambut Hari Malaysia ke-58. 
Auntie faham, suasana pandemik 

pada masa sekarang menyebabkan 

perayaan ini pudar dan muram. Na-
mun, marilah kita bersyukur kerana 
Tuhan memberkati kita dengan kea-
manan dan kemakmuran. 
Mari kita terus berdoa agar para 

pemimpin kita diberkati dengan ke-
bijaksanaan dan ketelusan dalam 

mentadbir negara. 
Adik-adik, sempena keluaran ru-

angan kanak-kanak kali ini, auntie 
menyiarkan gambar adik-adik yang 
dengan cara mereka sendiri, mer-
ayakan Hari Malaysia. 
Akhir kata, auntie doakan adik-

adik menjadi ‘garam dan terang du-
nia', yang selalu prihatin terhadap 
orang-orang yang memerlukan, pri-
hatin kepada alam sekitar dan te-
tangga kita.

Salam Hari Malaysia
Auntie Melly

Walaupun baru berusia tiga tahun, Adik Gwen 
Bozoso Gary St Thomas Kepayan, sangat kre-
atif melukis logo tema Hari Malaysia iaitu 
"Malaysia Prihatin".  Auntie bangga dengan 
kamu adik Gwen! 

Adik Hollymercy Ly-
eonie Runy, 5 ta-
hun, dari Katedral 
St Francis Xavier 
Keningau, membuat 
sendiri topi, pelitup 
muka dan bendera 
Malaysia.  
Auntie doakan, 

adik Hollymercy 
membesar menja-
di warga “Malaysia 
prihatin” dan anak 
Katolik yang mem-
banggakan ibu bap-
anya. 

Puisi di atas ditulis oleh adik Joshua Zach-
ery Gilbert, 6 Tahun dari Katedral St Fran-
cis Xavier, Keningau. 

Puisi itu meskipun singkat tetapi auntie 
tahu, adik Joshua sangat bangga dilahirkan 
di Malaysia dan auntie percaya, adik Josh-
ua sangat menghargai keamanan dan ke-
makmuran yang kita nikmati sekarang ini. 

Semoga puisi adik Joshua memberi kita 
inspirasi untuk menjadi umat Katolik 
yang prihatin terhadap sesama dan alam 
ciptaan Tuhan.  

Adik Mercy Rozario Zeter, 6,  dari KKD St Leo (St 
Sabina, Papar) melukis tapak tangan yang kemu-
diannya diwarnakan mengikut warna Bendera 
Malaysia.

Lima jari menandakan Lima prinsip dalam Rukun 
Negara. Rukun Negara adalah ideologi kebangsaan 
Malaysia. Ia telah dibentuk pada 31 Ogos 1970.

Mercy turut menulis tema Hari Kebangsaan dan 
hari Malaysia: "Malaysia Prihatin".

Bersama adik Mercy dan seluruh kanak-kanak 
di Malaysia, mari kita mendoakan negara kita 
agar sentiasa memilih untuk prihatin, hormat 
menghormati dan bertoleransi antara satu den-
gan yang lain. 

Gambar kanak-kanak di atas ini belajar mengenal Jalur Gemilang dan 
bendera 14 negeri di Malaysia sejak kecil lagi.

Adik beradik ceria dan pintar ini ialah (dari kiri) Neadezhda Reina 
9,Nicholete Richael 5, Nichole Rachael 5 dan Nickelly Roszell 7, be-
rasal dari KKD St Michael Kg Kituntul di bawah naungan Gereja St 
Monica Moindang, Papar. 

Malaysia, tempat saya lahir, bulan Mac 
2015, bangga keamanan negara, saya 

anak merdeka, di bumi Malaysia Prihatin. 

Christa Elisha 12, dan Christella 
Angelina 6, adik beradik dari Zon 
Bulu Silou sangat membangga-
kan auntie. 

Mereka mengungkapkan se-
mangat Hari Malaysia dengan 
membuat bendera dan topeng 
wajah bertema "Hari Malaysia". 

Auntie sangat suka melihat 
hasil kerja tangan mereka yang 
sangat unik!

Berikut adalah ucapan dari 
Christa dan Christella:

Selamat menyambut 
Hari Malaysia ke-58.  

Semoga pandemik Covid-19 
segera berlalu agar kita dapat 

menikmati kemerdekaan 
dengan lebih gembira.  

Mari bersama menghidupkan 
semangat “Malaysia Prihatin" 

kerana Kebahagiaan 
adalah Kekitaan.
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YERUSALEM: Ketika Ahmad Mutaseb 
yang berusia 15 tahun mengunjungi 
Muzium Terra Sancta di Kota Tua, inilah 
kali pertama dia melihat dan mempela-
jari peninggalan arkeologi dari kawasan 
itu.

“Saya telah melihat artifak arkeologi 
di Turki, tetapi di muzium ini, ia mem-
beri saya pencerahan dan pengeta-
huan yang lebih baik,” ujar Mutaseb, 
yang beragama Islam. Dia mengunjun-
gi muzium itu dengan sekumpulan pela-
jar sekolah menengah yang mengambil 
bahagian dalam program musim panas 
Palestin. 

Monica Valley, ketua pendidikan yang 
bertanggungjawab dalam menerima la-
watan berkumpulan. Monica, bertugas 
di Terra Sancta Museum setelah 12 ta-
hun terlibat dalam  pendidikan muzium 
di New York. 

“Itulah matlamat Muzium Terra Sanc-
ta - menjangkau masyarakat - mem-

bawa tetangga dan penduduk kota 
untuk menikmati dan belajar melalui 
koleksi harta karun muzium yang beru-
sia berabad-abad lamanya, tinggalan 
yang banyak digali oleh arkeologi friar 

dari Institut Alkitab Franciscan,” kata 
Monica. 

Monica menganjurkan program khas 
bagi kumpulan remaja,  memfokuskan 
pada artifak berusia hampir 2.000 ta-

hun.  Pelajar yang datang ke muzium ini 
akan dapat berfikir secara kreatif, khu-
susnya mereka yang sedang mencari-
cari karier yang sesuai dengan mereka. 

Monica menjelaskan kepada para 
pelajar bahawa, “Muzium melindungi 
peninggalan-peninggalan bersejarah 
yang indah. Ini adalah warisan anda.”

Eyad Handal, seorang Katolik dari 
Bethlehem yang belajar dalam kursus 
pengurusan warisan budaya, mengata-
kan bahawa adalah  penting bagi beliau 
mengetahui apa yang telah dilakukan 
oleh orang-orang zaman dahulu yang 
menyumbang kepada kemajuan masa 
kini. 

Taleen Sharawneh, 14, berkongsi di 
media sosialnya, “Lawatan singkat ini 
sangat menarik untuk melihat bagaima-
na kehidupan di sini suatu ketika daulu. 
Terdapat banyak keluarga yang tinggal 
di sini - Muslim, Kristian, Yahudi!” — 
CNS 

Gereja bergantung pada kaum muda 
Katolik untuk menyebarkan iman 

Muzium Katolik didik pelajar “kita semua bersaudara”

HO CHI MINH: Ramai belia Kato-
lik yang berminat dalam penginjilan 
bertanya bagaimana cara Gereja un-
tuk menyebarkan iman di kalangan 
kaum muda bukan Kristian? Soalan 
ini  mencerminkan keprihatinan dan 
minat belia terhadap Gereja. 

Umat   Katolik hanyalah minoriti ke-
cil di Vietnam, kaum mdua Katolik 
bekerja dengan kebanyakan orang 
yang tidak seiman. Maka, mereka di-
galakkan untuk bersaksi dan menginjil 
kaum muda yang masih belum men-
genal Kristus." 

Dalam karya penginjilan, masih ra-
mai belia yang menggambarkan hi-
erarki Gereja yang terdiri daripada 
klerus dan religius. 

Pada hakikatnya, gambaran ini perlu 
diperluas lagi. Klerus dan religius han-
yalah minoriti dalam Gereja. Sebilan-
gan besar anggota yang membentuk 
Gereja adalah komuniti umat Tuhan - 
orang awam yang bekerja di kalangan 
masyarakat.

Belia yang telah dibaptis dan did-
idik dalam iman Katolik mempunyai 
tanggungjawab untuk memberitakan 
Injil. Mereka boleh menganjurkan atau 
merancang aktiviti serta menjalankan 
program-program yang dapat men-
transformasi iman rakan-rakan mere-
ka. 

Orang tidak akan dapat mengasihi 
Gereja hanya kerana ajarannya yang 
baik sebaliknya orang akan tertarik 
dengan Gereja oleh kerana teladan-te-
ladan hidupnya yang memberi inspi-
rasi. Ramai belia yang berminat dalam 
Gereja hanya kerana mereka menga-
gumi belia lain, mencari keindahan 
atau keperibadian, ini tidak akan ber-
tahan lama. 

Gereja memerlukan belia Katolik 

yang berani mempraktikkan keper-
cayaan mereka di tengah-tengah du-
nia. Gereja memerlukan belia Katolik 
yang berani berbicara dengan mereka 
yang masih belum mengenal Yesus 
tentang iman Katolik. 

Walaupun Vietnam mengalami ke-
merosotan dan kejatuhan moral dalam 
arus kemodenan, tidak ada yang lebih 
berharga daripada iman kaum muda. 
Dalam ajaran iman Katolik, banyak  

pelajaran moral yang tak terhitung 
jumlahnya, mengajar para remaja 
bagaimana hidup dengan baik dan 
berperikemanusiaan. 

Memiliki iman yang kuat dapat 
membantu para belia mengatasi masa-
masa belia yang mencabar. Iman, jika 
dikongsi dengan baik, dapat diterima 
dengan baik dan pastinya mendorong 
anak muda untuk hidup dengan lebih 
damai dan bahagia.

Belia adalah harapan bagi Gereja untuk memperkenalkan Kristus di kalangan mereka yang belum dibaptis. (Gambar Ucanews)



BM 6 HERALD September 12, 2021BAHASA MALAYSIA

Menerima Ekaristi harus bebas 
dari dosa berat

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus, 
Uskup Agung Justin Welby, dan 
Patriark Bartholomew I mengelu-
arkan pesan bersama pada 7 Sept 
yang menyebut krisis iklim seba-
gai “ketidakadilan yang menghan-
curkan.” Ini merupakan kenyataan 
bersama perdana mereka. 

Ketiga-tiga pemimpin Kristian 
itu mengatakan bahawa akan ada 
‘akibat bencana’ bagi generasi 
mendatang, kecuali kalau dunia 
mengambil tanggung jawab atas 
kerosakan alam sekarang.

“Krisis iklim saat ini berbic-
ara banyak tentang siapa kita dan 
perlakuan kita terhadap ciptaan 
Tuhan. Kita berhadapan dengan 
kenyataan pahit. 

"Hilangnya kelestarian hayati, 
degradasi alam, dan perubahan 
iklim adalah akibat dari tindakan 
kita, kerana  rakus menghabiskan 
banyak sumber daya bumi," kata 
para pemimpin itu. dalam pernyat-
aan yang dikeluarkan pada 7 Sep-
tember.

“Tetapi kita juga menghadapi 
ketidakadilan yang mendalam. 
Orang-orang yang menanggung 
akibat paling parah dari pelang-

garan ini adalah yang termiskin di 
planet ini, meskipun mereka sama 
sekali tidak bertanggung jawab 
atas apa menyebabkan kehancuran 
ini.”

“Kita melayani Tuhan, yang sen-
ang dengan ciptaan dan mencipta-
kan setiap orang menurut gambar-
Nya,  serta mendengar tangisan 
orang miskin. Oleh itu, kita di-
panggil untuk menyahut dengan 
kesedihan dan kesedaran ketika 
melihat ketidakadilan yang meng-
hancurkan ini.”

Pesan tersebut menyatukan 
Gereja Katolik, Gereja Ortodoks 

Timur, dan Persekutuan Anglikan, 
“Sebagai pemimpin Gereja, kami 

menyeru kepada semua orang, apa 
pun kepercayaan mereka, untuk 
berusaha mendengarkan seruan 
bumi dan orang-orang miskin, me-
meriksa perilaku mereka dan men-
janjikan pengorbanan yang bererti 
demi bumi yang Tuhan diberikan 
kepada kita,” tulis mereka. 

Pernyataan bersama tersebut 
menyoroti Konferensi Perubahan 
Iklim PBB (COP26) yang akan 
berlangsung di Glasgow, Scotland 
pada 1-12 November. — LiCAS-
news

BUDAPEST: Para paderi berke-
wajiban untuk mengingatkan umat 
Katolik agar tidak menerima Eka-
risti dalam keadaan berdosa serius 
dan memberi pengakuan sekerap 
mungkin, kata seorang kardinal 
Nigeria di Kongres Ekaristi Anta-
rabangsa pada 9 Sept. 

“Doktrin Gereja menyatakan ba-
hawa setiap orang yang mengeta-
hui dirinya berada dalam keadaan 
berdosa serius, di mana dosa itu  
menjauhkannya dari kasih Tuhan, 
seharusnya tidak menerima Komu-
ni Suci hanya kerana semua orang 
pergi menyambut,” kata Kardinal 
John Onaiyekan sempena Kongres 
Ekaristi baru-baru ini. 

“Dia harus terlebih dahulu mel-
akukan Sakramen Pengakuan 
untuk berdamai dengan Tuhan. 
Malangnya, apa yang kita lihat 
sekarang ini, umat tidak lagi peduli 
sama ada mereka berada dalam 

keadaan rohani yang tepat untuk 
menerima Tubuh Yesus.”

Adalah tugas paderi untuk meng-
ingatkan umat beriman tentang hal 
ini, tanpa menokok tambah. Kar-
dinal Onaiyekan menyampaikan 
katekesis selama satu jam menge-
nai doktrin Katolik mengenai Eka-
risti, di Kongres Ekaristi Antara-
bangsa ke-52 yang berlangsung di 
Hungary pada 5-12 September. 

“Mengenai perbahasan apakah 
seorang ahli politik yang memilih 
undang-undang tidak bermoral 
harus dihentikan dari menerima 
Komuni Suci, kardinal  Onaiyekan 
mengatakan, "Jika memilih un-
dang-undang yang tidak bermoral, 
bahkan dalam keadaan sekular, be-
rerti ia membantu kejahatan, maka 
kita akan berurusan dengan kepu-
tusan moral iaitu tidak sesuai men-
erima Komuni Suci.”

“Tetapi dari sudut pandang pas-

toral, tidak begitu jelas apakah 
jika orang seperti itu benar-benar 
hadir untuk menerima Komuni, 
kemudian ditolak untuk memberi-
kan komuni, sehingga menimbul-
kan keributan dan skandal besar. 
Dalam hal ini, St Augustine dan 
St Thomas Aquinas mencadang-
kan agar perkara ini diteliti dengan 
berhati-hati.”

Kardinal Afrika itu menambah, 
“seorang ahli politik Katolik yang 
tidak setuju secara terbuka den-
gan Gereja tentang masalah moral 
lebih baik, mengelakkan diri dari 
sengaja menimbulkan kontroversi 
mengenai  Ekaristi.”

Onaiyekan mengatakan bahawa 
sebagai uskup, beliau telah beru-
saha sedaya upaya untuk men-
dorong para ahli politik Katolik 
untuk “selalu memperlihatkan 
dengan jelas dan menentang un-
dang-undang yang bertentangan 

dengan hukum Tuhan.” 
“Baru-baru ini, timbul banyak 

perbincangan berkaitan dengan 
tanggungjawab ahli politik Kato-
lik untuk menegakkan undang-un-

dang Gereja dalam pilihan politik 
dan keputusan mereka khususnya 
yang berkaitan dengan dosa besar 
pengguguran,” kata kardinal itu. — 
CNA

KOTA VATIKAN: Sri Paus Fran-
siskus mengirim 15,000 ais krim 
kepada tahanan di Roma ketika 
Kota Abadi itu mengalami cuaca 
terik di musim panas, lapor Takhta 
Suci pada 7 September. 

Ais krim dibawa ke penjara 
Regina Coeli dan Rebibbia oleh 
almoner kepausan, Kardinal Kon-
rad Krajewski, demikian laporan 
Pejabat Amal Kepausan dalam si-
aran akhbar 7 September. Jabatan 
Vatikan yang melaksanakan karya 
amal atas nama Bapa Suci menga-
takan bahawa pada musim panas 
ini, ia berusaha “melakukan peng-
injilan kecil untuk membantu dan 

memberi harapan kepada ribuan 
orang di penjara Rom.”

Jabatan itu menjelaskan bahawa 
ia menumpukan pada karya-karya 
amal belas kasihan pada musim 
panas, ketika kantin dan badan 
amal di Roma terpaksa membatasi 
kegiatan mereka.

“Oleh itu, seperti tahun-tahun 
lalu, sekumpulan kecil orang tidak 
berumah, dibawa ke laut atau ta-
sik, dekat Castel Gandolfo, un-
tuk berehat dan makan malam di 
restoran,” katanya. 

Jabatan itu juga turut menye-
diakan ubat-ubatan dan perala-
tan perubatan ke negara-negara 

sedang membangun.
Misalnya, pada bulan Ogos lalu, 

badan amal Sri Paus itu telah me-
nyumbang tomograf bernilai $ 
600,000 disumbangkan kepada 
Madagascar serta membina dan 
mengubah suai klinik-klinik peru-
batan yang berharga hampir ham-
pir dua juta euro [$ 2.4 juta] di tiga 
buah negari termiskin di Afrika. 

Sri Paus Fransiskus mencuci 
kaki para banduan di penjara Re-
bibbia pada Khamis Suci pada ta-
hun 2015 dan tahanan di penjara 
Regina Coeli tiga tahun kemudi-
an, merupakan antara karya belas 
kasihan Bapa Suci yang masih di-

ingati oleh dunia. 
Pada bulan Jun tahun ini, Sri 

Paus telah menerima lebih kurang 
20 orang banduan di kediamannya 
yang diiringi pengarah penjara, 
pegawai dan pemimpin agama. 
Para banduan ini juga  dibawa 
melawat Muzium Vatikan. 

Musim panas tahun ini adalah 
salah satu musim terpanas di Itali, 
dengan kebakaran berlaku di sela-
tan negara ini. Pulau Mediterania 
di Sicily mencatat suhu 119.84 
darjah Fahrenheit (48.8 darjah 
Celsius) pada 11 Ogos, dipercayai 
tertinggi yang pernah dicatat di 
Eropah. — CNA 

Bapa Suci belanja 15,000 ais krim kepada tahanan di Roma

WUHAN: Gereja Katolik di Wu-
han, China mentahbis seorang 
uskup baharu pada 8 September, 
bertepatan dengan Pesta Kelahiran 
Maria.

AsiaNews melaporkan bahawa 
Father Giuseppe Cui Qingqi di-
tahbiskan menjadi uskup pada jam 
8:08 pagi di Katedral St. Yoseph.

Wuhan berada di bawah jag-
aan Keuskupan Agung Hankou 
dan uskup agungnya bertakhta di 
Katedral St. Yoseph, di Hankou, 
Wuhan. Sejak 1961, keuskupan 
agung tersebut menjadi keuskupan 
“bawah tanah” tanpa administrator 
apostolik. Kota itu menyaksikan 
pentahbisan dua orang uskup per-
tama, pada 13 April 1958, tanpa 

persetujuan Takhta Suci. Tahbisan 
seorang uskup untuk Wuhan “telah 
lama dinantikan.”

Pada tahun 2007, pihak berkua-
sa China mengumumkan bahawa 
mereka telah memilih Father Jo-
seph Shen Guo’an sebagai calon 
Uskup tetapi pentahbisan itu di-
batalkan pada 9 Jun 2011.

Fr Shen terus bertindak sebagai 
pemimpin keuskupan sehingga be-
liau dipindahkan pada Disember 
2012 dan digantikan oleh Fr Cui,  
sebagai administrator keuskupan.

Uskup Cui, seorang paderi Fran-
siskan, lahir pada tahun 1964 di 
Changzhi (Shanxi) dan ditahbiskan  
pada tahun 1991. — LiCASnews.
com

Pentahbisan uskup baharu di WuhanPemimpin Katolik, Ortodoks, Anglikan: 
Krisis iklim disebabkan oleh ketidakadilan

Sri Paus Fransiskus, Uskup Agung Canterbury Justin Welby (kanan) dan 
Patriark Ortodoks Konstantinopel Bartholomew I berdoa bersama di di 
Assisi pada 20 September 2016. (Foto oleh Tiziana Fabi/AFP)

Pentahbisan Uskup Wuhan, Msgr Cui Qingqi di Katedral Keuskupan 
Wuhan, 8 September 2021. (Foto chinacatholic.cn/licasnews)



Kenali 
Santo Anda 
St. Kornelius & 
St. Siprianus

~ 16 September ~

Yosef dilahirkan pada tanggal 
17 Jun 1603 di sebuah desa 

kecil di Itali. Beliau berasal dari 
keluarga miskin. Semasa kanak-
kanak dan remaja, hidupnya sangat sukar malah ibunya 
juga menganggap Yosef menyusahkannya sahaja.

Yosef membesar sebagai remaja yang lembap dan pe-
lupa.

Pada suatu hari, Yosef memohon untuk menyertai bi-
ara Fransiskan, tetapi ditolak. Kemudian, Yosef berga-
bung dengan Ordo Kapusin, namun selepas lapan bulan, 
Yosef diminta untuk meninggalkan tempat itu kerana dia 
sukar untuk menumpukan perhatian dan sering lupa apa 
yang diperintahkan kepadanya. 

Pada akhirnya, Yosef menjadi pesuruh di biara Fran-
siskan. Yosef diberi jubah Fransiskan dan diberi tugasan 
merawat kuda. 

Pada masa ini, Yosef mulai berubah, lebih lemah lem-
but dan berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. 

Pemimpin biara memutuskan bahawa Yosef dapat 
diterima menjadi anggota Ordo Fransiskan dan belajar 
menjadi paderi.

Tuhan mulai mengadakan mukjizat-mukjizat melalui 
Fr Yosef. Lebih 70 kali orang melihatnya terangkat dari 
tanah ketika sedang mempersembahkan Misa atau se-
dang berdoa. 

St. Yosef wafat pada tahun 1663 dalam usia enampu-
luh tahun. Dia dinyatakan kudus oleh Sri Paus Klemens 
XIII pada tahun 1767.

 St. Yosef dari Cupertino 
~ 18 September ~

Hari Malaysia ke-58: 
Harapan umat di 
tengah-tengah pandemik 
Biarpun pada musim pandemik, 
semangat Merdeka/Hari Malaysia harus 
disemarakkan. Dengan tema “Malaysia 
Prihatin”, beberapa orang religius dan umat 
awam menyatakan pandangan mereka: 

Syukur dan puji Tuhan atas 
berkat dan rahmat yang di-
curahkan-Nya sehingga Tanah 
Melayu mencapai Hari Ke-
merdekaan 64 tahun lalu dan 
merayakan pembentukan Ma-
laysia yang ke-58.

Ini merupakan tahun kedua 
perayaan-perayaan berseja-
rah ini dirayakan secara unik 
kerana dunia masih bergelut 
dengan Pandemik Covid- 19.

Meskipun sambutan berse-
jarah ini tidak dapat dijalan-
kan secara normal, sebagai 
rakyat Malaysia, sekaligus 
umat Kristiani, kita bersama 
Gereja perlu mengambil per-
anan dalam mempertahankan 
semangat "Malaysia Prihatin" 
di tengah-tengah pandemik. 

Apa yang boleh kita laku-
kan adalah mengadakan Misa 
khusus kesyukuran sempena 
Hari Kebangsaan dan Hari 
Malaysia serta mengangkat 
doa permohonan bagi kes-
ejahteraan negara agar bebas 
dari segala bentuk penjajahan, 

baik fizikal, mental ataupun 
secara rohani. Mengibarkan 
Jalur Gemilang sebagai tanda 
solidariti dengan para mangsa 
Covid-19 di rumah masing-
masing amatlah digalakkan.

Partisipasi Gereja seba-
gai rakyat Malaysia yang 
bertanggungjawab kepada 
negara merupakan suatu ben-
tuk pelayanan, seperti yang 
diteladankan oleh Yesus; 
“Berikanlah kepada Kaisar 
apa yang menjadi hak Kaisar, 
dan kepada Tuhan apa yang 
menjadi hak Tuhan” (Luk 20: 
25). Semoga melalui Hari Ke-
merdekaan Malaysia ini, kita 
semakin menyedari erti kesat-
uan dan tanggungjawab dalam 
mempertahankan semangat 
kemerdekaan di tengah pan-
demik ini. Merdeka!

 “We become what we love 
and who we love shapes what 

we become”
– St. Clare of Assisi

— Kongregasi Poor Clare, 
Keningau 

Sedari tanggungjawab kita sebagai 
umat pembawa damai 

Syukur  kerana sekali lagi kita 
pada tahun ini kita akan ber-
sama-sama menyambut Hari 
Malaysia ke-58 dalam masa 
beberapa hari ini.

Pandemik masih melanda 
maka perayaan bersejarah ini 
dirayakan dalam skala seder-
hana.

Bagi saya, tema Hari Ma-
laysia ke-58, "Malaysia Pri-
hatin" amat menarik tetapi 
pada masa yang sama, men-
cabar. 

Bagaimana menjadi “Ma-
laysia Prihatin” pada masa 
yang pandemik ini sedang-
kan pergerakan kita terbatas 
dan harus mematuhi pelbagai 
SOP yang ketat?

Pandemik bukan 
penghalang kita untuk men-
jadi warga dan umat Katolik 
yang prihatin. Berdoa atau 

melakukan Novena bagi 
keamanan negara dan men-
doakan negara-negara yang 
sedang mengalami konflik 
merupakan antara yang dapat 
kita lakukan.

Atau mengibarkan bendera 
Sabah dan Jalur Gemilang se-
bagai tanda solidariti dengan 
mereka yang terkesan dengan 
pandemik Covid-19. — Con-
stantine Olot, Pusat Pem-
bentukan Pra-Seminari St 
Joseph, Keningau 

Merdekakan diri dari sikap 
mementingkan diri sendiri 

Perayaan Hari Malaysia  pada 
tahun ini agak unik disebabkan 
oleh situasi perintah kawalan 
pergerakan akibat pandemik.

Namun, tema yang dibawa-
kan oleh Hari Malaysia amat 
menarik dan sesuai dengan 
kita, umat Katolik.

Meskipun kita dibelenggu 
oleh pandemik pada masa ini, 
jangan kalah semangat, kita 
teruskan semangat “Malaysia 
Prihatin” dengan memperhati-
kan sesama terutamanya mere-
ka yang sangat terkesan akibat 
pandemik, mendoakan para 
pesakit Covid-19  dan para 
barisan hadapan serta berdoa 
rosari untuk negara dan para 
pemimpin.

Semoga kita dapat men-
jalani hidup dengan penuh 
iman, harapan dan kasih dalam 
Yesus Kristus, merdeka dari  

tekanan hidup,  merdeka dari 
perasaan putus asa disebabkan 
oleh pandemik ini.

Percayalah Yesus sentiasa 
hadir dalam setiap perjalanan 
hidup kita ... pandemik akan 
berlalu, namun semangat “Ma-
laysia prihatin” akan hilang 
jika kita tidak memerdekakan 
diri dari sikap mementing-
kan diri! —  Sr Dariah Ajap 
FSIC, Keuskupan Agung 
Kota Kinabalu 

Novena untuk Negara kita 

Bersama dan 
berkumpul den-
gan yang lain 
seperti dahulu 
kala pasti men-
jadi kerinduan 
kita semua. 

Persahabatan 
dan pergaulan 
dalam Kristus 
mengajar kita, 
apa itu ertinya cinta yang se-
benar dan itu kita kongsikan 
sesama. Maka, meskipun 
kini kita terpisah dan ter-
paksa berjauhan, cinta kasih 
Kristus itulah yang terus 

mengikat jali-
nan kita sesama. 

Semangat dan 
cinta inilah yang 
menyemarak-
kan lagi seman-
gat “Malaysia 
Prihatin”, tema 
Hari Malaysia 
ke-58 tahun ini. 
Ke manapun 

kita, apapun situasi yang 
kita alami, ingatlah, kitalah 
bangsa yang merdeka dan 
bersemangat prihatin. — 
Alexander anak Demong, 
Sibu,Sarawak 

Gerakkan “Malaysia Prihatin” 
di mana sahaja kita berada 

Pada pertengahan abad ketiga, Gereja masih men-
galami penganiayaan. Penganiayaan yang kejam se-

masa pemerintahan Kaisar Decius telah meragut nyawa 
Paus St. Fabianus. Gereja tidak memiliki Sri Paus selama 
hampir setahun.

Seorang imam kudus dari Roma, Kornelius, dipilih 
menjadi Bapa Suci pada tahun 251. Kornelius menerima 
tugas tersebut kerana amat mencintai Kristus.

Dia rela melayani Gereja sebagai seorang Sri Paus, 
meskipun pelayanannya itu membahayakan jiwanya. 
Kerana keberaniannya, Sri Paus Kornelius amat dika-
gumi di seluruh dunia lebih-lebih lagi di kalangan para 
Uskup Afrika yang secara terang-terangan menyatakan 
kesetiaan mereka kepada Bapa Suci.

Uskup Siprianus dari Kartago mengirimkan surat-
surat yang membangkitkan semangat serta menyatakan 
sokongan kepada Bapa Suci.

Siprianus dibaptis sebagai pengikut Kristus pada usia 
45 tahun. Beberapa waktu kemudian, Siprianus ditahbis-
kan sebagai imam dan pada tahun 249 sebagai uskup.

Dengan penuh semangat, Siprianus meneguhkan se-
mangat Paus Kornelius dengan mengingatkannya ba-
hawa semasa penganiayaan yang sedang berlangsung di 
Roma, tidak ada seorang umat Kristian pun yang menin-
ggalkan imannya.

Siprianus juga menulis tesis tentang persatuan Gereja. 
Topik yang diangkatnya itu menjadi topik penting pada 
sepanjang masa, sehinggalah sekarang. 

Sri Paus St. Kornelius wafat dalam pengasingan di 
pelabuhan Roma pada bulan September tahun 253. 

Kerana menanggung penderitaan yang luar biasa se-
bagai seorang Sri Paus maka beliau diwartakan sebagai 
martir. 

St. Siprianus wafat dengan kepalanya dipenggal di 
Kartago semasa penganiayaan Valerianus iaitu lima ta-
hun selepas Sri Paus Kornelis meninggal dunia.

Pesta kedua-dua orang kudus ini dirayakan bersama 
untuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan 
Gereja. 

Persatuan Gereja adalah tanda kehadiran Yesus yang 
adalah Ketua Gereja.

Bantu para migran dapatkan vaksin 
Mari kita men-
gungkapkan kes-
yukuran kepada 
Tuhan kerana 
masih berpelu-
ang menyambut 
Hari Malaysia 
ke-58 meskipun 
dalam suasana 
'suram' pande-
mik.

Selama 18 bulan pande-
mik, kerajaan telah memberi 
banyak bantuan pemulihan 
kepada rakyat tempatan. 
Sebagai warga Malaysia 
dan Katolik yang prihatin, 
marilah kita mengingati 
para migran yang mungkin 
terpinggir dan hidup men-
derita sepanjang kawalan 
pergerakan ini. 

Kita perlu 
membantu para 
migran ini untuk 
mendapat vaksin 
secepat mungkin 
bagi mengekang 
penularan Cov-
id-19. 

Kini, terdapat 
banyak pusat 
yang menawar-

kan pemberian vaksin tanpa 
janji temu dan untuk para 
pendatang. 

Tetapi masih migran yang 
tidak mengetahuinya. Oleh 
itu, bukalah hati kita un-
tuk menyebarkan hal ini 
dan membantu mereka ke 
pusat-pusat pemberian vak-
sin tersebut. — Theresa                     
Joseph, Papar, Sabah 
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MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(SEPTEMBER)    

UNIVERSAL: Gaya hidup yang lestari dengan 
persekitaran — Kita berdoa agar kita semua 
membuat pilihan yang berani untuk gaya hidup 
yang sederhana dan lestari secara lingkungan, 
memberi sokongan kepada kaum muda yang 
komited dalam memperjuangkan alam.

September 12, 2021 

KUALA LUMPUR: Conversa-
tion Hour, sebuah siaran langsung 
dalam talian yang memaparkan 
beberapa orang paderi, religius 
dan umat awam, membicarakan 
beberapa siri topik rohani, setia 
bersiaran sejak tahun lalu, untuk 
memantapkan iman Katolik khu-
susnya pada masa pandemik ini.

Bermula bulan Julai lalu, Con-
versation Hour Edisi Bahasa Ma-
laysia  membicarakan tentang siri 
perumpamaan-perumpamaan yang 
digunakan Yesus dalam Injil.

Pada 5 September, beberapa 
orang panelis dijemput untuk 
membincangkan "Perumpamaan 
tentang Orang Samaria yang Baik 
Hati" dalam Injil Lukas 10:30-37.

Para panelis jemputan dalam 
siri ini ialah Fr Valentine Gompok 
OFM, Sdri Jessica dari Kuching 
Sarawak dan Sdra Walton yang be-
rasal dari Inanam Sabah dan meru-
pakan pensyarah kanan di Kolej 
Antarabangsa INTI, Seremban dan 
Sdr Gabriel dari Beaufort Sabah, 
yang kini melayani di Gereja Good 
Shepherd, Setapak, bertindak seba-
gai moderator.

Fr Valentine memberikan 
perkongsiannya bahawa teladan 
Orang Samaria yang baik hati, 
harus menjadi inspirasi dalam bagi 
sikap orang beriman.

Katanya, perumpamaan itu men-
dorong umat agar “dekat” kepada 
saudara dan saudarinya yang men-
derita tanpa mengira latar bela-
kang, agama dan budaya.

Sdri Jessica pula menyatakan, 
perumpamaan dalam Injil Lukas 

10:30-37 itu merupakan “panggi-
lan untuk bertindak”. Katanya, kita 
perlu bertindak proaktif memba-
hagikan kasih Tuhan dan kita akan 
memperoleh suka cita.

“Pada zaman ini,” kata Jessica, 
“ramai orang yang terkapar di 
pinggir jalan” kerana pandemik.  
Sangat diperlukan “Orang Sama-
ria Yang Baik hati” pada masa ini, 
yang berani mahu dan rela  meno-
long dengan hati dan kasih. 

“Bukan sekadar melihat atau 
melintas sebaliknya berani bertin-
dak menghulurkan tangan.”

Melalui pengalamannya, Sdra 
Walton berhadapan dengan situasi 
xenofobia dan prejudis terutama 
ketika beliau bersama dengan para 
pelajar dari China. Menurut Wal-
ton, diskriminasi terhadap orang 
China tercetus kerana mereka di-
anggap pembawa coronavirus.

Sdra Walton mengatakan walau-

pun beliau memahami timbulnya 
prejudis itu namun berharap, sikap 
itu dapat dilenyapkan dengan me-
milih berbelas kasihan dan prihatin. 

Menurut Sdra Walton, ramai 
yang prihatin terhadap sesama 
misalnya semasa kempen bendera 
putih, ada di kalangan pelajar yang 
mahu membantu tetapi kekurangan 
material. 

Bagi Walton, meskipun tidak 
mampu, kita masih dapat menggu-
nakan kaedah lain misalnya  meng-
gunakan media sosial bagi menga-
jak mereka yang berkemampuan 
untuk membantu orang-orang yang 
memerlukan. 

Mula bersiaran dalam talian 
pada 7 Jun 2020, Conversation 
Hour Edisi Bahasa Malaysia telah 
membicarakan banyak topik me-
narik setiap malam Ahad, melalui 
platform Facebook Conversation 
Hour. 

Menjadi ‘barisan hadapan’ 
membantu yang memerlukan 

lSambungan dari BM 7

Sebagai rakyat Malay-
sia, semoga kita meng-
hindari ungkapan-
ungkapan yang boleh 
memecah belahkan 
masyarakat atau preju-
dis. 

Pandemik Covid-19 
yang melanda kita dan 
menyebabkan banyak 
kesukaran dalam rutin 
harian kita, harus ditan-
gani bersama, bukannya saling menyalahkan 
atau bersikap mementingkan diri sendiri.

Sempena Hari Malaysia ke-58, mari kita se-
marakkan semangat Malaysia prihatin. Kibar-
kan Jalur Gemilang dan bendera negeri kita 
masing-masing dengan semangat perpaduan. 

Berdiri teguhlah oh Malaysiaku. Selamat 
hari jadi buat mu Malaysia. Semoga sentiasa 
diberkati dan dilindungi Tuhan Yesus Kristus. 
Amen. — Joanne Lau Yee Ting, Bintangor, 
Sarawak 

Usah tuduh menuduh 
“Malaysia prihatin” mer-
upakan tema Hari Ke-
bangsaan ke-64 dan Hari 
Malaysia ke-58 pada ta-
hun ini. 

Pada zaman moden ini, 
kita tidak lagi berjuang 
untuk membebaskan ne-
gara dari penjajahan kua-
sa asing tetapi kita ber-
juang untuk memerangi pandemik Covid-19 yang 
melanda dunia sejak tahun 2019. 

Pandemik Covid-19 telah menjejaskan kehidupan 
seharian rakyat dari segi ekonomi, sosial, sistem 
pendidikan dan sebagainya. 

Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang Prihatin 
dan sayang akan negara kita Malaysia marilah kita 
bersama-sama berganding bahu memerangi pan-
demik Covid-19 tanpa mengira status sosial, kaum 
mahupun ideologi politik.

“Malaysia Prihatin” kita mampu memerangi Cov-
id-19. Salam Kemerdekaan dan salam Hari Malay-
sia — Olivia Dimna Simon, Papar, Sabah 

Dengan sikap prihatin, Covid-19 
mampu dikalahkan 

Empati dengan kesusahan orang lain dan 
kelestarian alam ciptaan Tuhan 

Makan bersama, memuat turun 
profil gambar kita di media sosial 
dengan tema Hari Malaysia dan 
menyanyikan lagu-lagu patriotik 
— antara aktiviti yang dapat kita 
lakukan bersama keluarga pada 
Hari Malaysia. 

Tema Hari Malaysia, “Malaysia 
Prihatin” menggamit kita untuk 
merenung kehidupan kita lebih-
lebih lagi pada musim pandemik 
ini. Adakah pandemik telah memu-
darkan semangat prihatin kerana 
kemurungan dan kesuraman rutin 
kehidupan akibat kawalan pergera-
kan?

Inilah masanya untuk kita seba-
gai “Malaysia prihatin”, menjaga 
alam ciptaan Tuhan. 

Pada awal PKP, ramai yang 
berkebun malah tular di media-me-
dia sosial khususnya di kalangan 
wanita tentang 'bunga keladi'. Usa-

ha ini sangat baik untuk diteruskan. 
Diharapkan juga, umat Katolik 
segera menyedari tentang peruba-
han iklim yang semakin kritikal.

Kita mungkin masih ‘selamat’ 
tetapi bagaimana nasib anak cucu 
dan generasi akan datang? Jika 
kita tidak prihatin mulai sekarang, 
tidak mengubah sikap, anak cucu 
dan generasi yang akan datanglah 
yang menghadapi padahnya.  —                     
Florence Liangkim, St Patrick     
Kinuta, Papar, Sabah 

Kelompok doa komuniti 
Emaus perkasakan iman 
pada musim pandemik 

KUCHING:   Komuniti Emmaus 
Servant di Paroki Gereja Blessed 
Sacrament tetap setia dan komit-
ed terhadap misi "Mengasihi dan 
Melayani" mereka. 

Walaupun berhadapan dengan 
pelbagai kesukaran disebabkan 
pandemik COVID-19 sejak Mac 
2020, pertemuan doa mingguan 
komuniti Emmaus tetap disam-
bung semula dalam beberapa bu-
lan terakhir tahun 2020, melalui 
platform Zoom. 

Sesi ‘berdoa’ dalam talian se-
lepas pertemuan ini, dimulakan 
beberapa bulan yang lalu, den-
gan ‘malam pelayanan’ yang 
diadakan pada bulan April yang 
lalu.

Sudah menjadi kebiasaan bagi 
Komuniti untuk mengundang 
rektor paroki selaku Ketua Gem-
bala  Komuniti Emmaus, untuk 
memberi renungan pada perte-
muan-pertemuan doa. 

Komuniti Emmaus berterima 
kasih kepada gembala barunya, 
Fr Patrick Heng yang selama 
tiga bulan ini sangat komited 
dalam penyertaannya bersama 

komuniti tersebut dengan meny-
ampaikan beberapa siri refleksi 
menarik tentang Orang Farisi 
dan Pemungut Cukai; mengenai 
Sto Yosef sempena Tahun Sto 
Yosef serta pencerahan tentang 
Surat Apostolik Sri Paus Fransis-
kus, Patris Corde (Dengan Hati 
Seorang Bapa).

Fr Patrick menjelaskan ba-
hawa “Tuhan tidak menghakimi 
atau mendengar mereka yang 
dapat mengucapkan doa mereka 
dengan baik.”

Paderi itu menerangkan baha-
wa, “Tuhan mendengar dan men-
jawab mereka yang berdoa den-
gan tulus dari hati, bahkan Dia 
juga mendengar doa yang paling 
sederhana atau ringkas. Doa bu-
kan sahaja diucapkan di Gereja 
tetapi juga di luar kawasan Ger-
eja dan di mana sahaja.” 

Fr Patrick mengatakan, “Doa 
adalah tanggapan manusia ke-
pada Tuhan. Doa adalah gerakan 
iman yang meneguhkan hubun-
gan dengan Bapa di Syurga. Doa 
yang jujur   dari hati boleh men-
jadi doa yang paling mendalam.” 


