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Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri  di situ 
ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 

Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima  apa-apa, 
kerana kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak 
kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.

Yakobus 3:  16-4,3

 

EDARAN DALAMAN SAHAJA

KENINGAU: Presiden Episkopal CHAR-
IS Malaysia, Uskup Sebastian Francis 
menyampaikan perutusan sempena Hari 
Malaysia ke-58 selepas Misa Kudus yang 
dirayakan dalam talian di Katedral St Fran-
cis Xavier, Keningau. 

Ketua Keuskupan Pulau Pinang itu me-
mulakan ucapannya dengan petikan Ester 
4:14: "Justeru untuk saat-saat seperti inilah 
engkau telah dipilih..” 

“Sudah hampir dua tahun, pandemik 
telah menggemparkan seluruh dunia. Dan 
ini pasti memberi pengaruh negatif ter-
hadap pandangan kita tentang cara Tuhan 
bekerja. Namun, sebagai umat Kristus kita 
dipanggil untuk  tetap teguh semakin ber-
sandar kepada-Nya.

Prelatus itu memetik Kejadian 50:20 
yang menyatakan tentang iblis yang ber-
niat jahat melalui pandemik ini tetapi Tu-

han mengizinkan dan mengubah kejahatan 
menjadi baik bagi manusia. Benar, banyak 
percubaan dan penderitaan yang dialami 
semasa pandemik tetapi kita juga telah 
menyaksikan rahmat dan belas kasihan 
Tuhan yang melimpah. Kalau semua umat 
manusia memahami, menyedari kehendak 
dan pergerakan Tuhan, saya berharap, le-
kaslah kembali kepada Tuhan!

“Bagi kita yang menyedari Roh Kudus 

sedang bekerja, mari terus berkarya agar 
semua orang menyedari keajaiban dan 
karya Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, 
seperti satu pentakosta baharu. Dengan 
pentakosta baharu, datanglah penginjilan 
baharu. Oleh itu, inilah masanya, bagi kita 
semua umat di Malaysia, bangkitlah seper-
ti kata Rasul Paulus, “Berdirilah saya telah 
menetapkan kamu untuk perkara yang tel-
ah kamu lihat (Kis 26:16).

Tuhan mengkehendaki kita mengubah kejahatan kepada kebaikan 

Bangkitlah, kita dipilih 
untuk membangunkan 

“Malaysia Prihatin”
KENINGAU: “Kepelbagaian 

atau kemajmukan agama, 
budaya dan bangsa bukan-

lah ancaman, sebaliknya berkat,” 
kata Uskup Cornelius Piong semasa 
memimpin Misa Kudus Hari Ma-
laysia ke-58 pada 16 Sept 2021 di 
Katedral St Francis Xavier.

Pandemik Covid-19, meskipun mencetuskan 
kebimbangan dan kesukaran namun ia menjadi 
berkat apabila semua Keuskupan di Malaysia, 
buat pertama kalinya bergabung merayakan 
Hari Malaysia ke-58 yang dimulakan dengan 
Novena Sembilan Hari bermula 7-15 Sept lalu.

Novena ini dianjurkan oleh CHARIS Ma-
laysia dan disokong oleh Persidangan para 
Uskup Katolik Malaysia membawa tema yang 
dipetik dari 2 Tawarikh 7:14 “Lalu umat-Ku 
yang memakai nama-Ku itu merendahkan diri, 
dan berdoa serta datang kepada-Ku dan men-
inggalkan perbuatan mereka yang jahat, maka 
dari syurga Aku akan mendengar doa mereka. 
Aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dan 
menjadikan negeri mereka makmur kembali.”

Lebih tiga ribu umat menonton siaran lang-
sung Misa Kudus dalam talian itu. Turut mem-
bantu Uskup Cornelius di altar ialah Fr David 
Gasikol, Fr Lazarus Uhin, Fr Joseph Gapitang 
Fr Bonaventure Unting dan Fr David Mamat. 

“Lima puluh lapan tahun sejak Borneo me-
nyertai Tanah Melayu dan membentuk Negara 
Malaysia, banyak perkara yang menyenang-
kan dan kurang menyenangkan telah berlaku. 
Walau apa pun, tetaplah menaruh harapan dan 
keyakinan bahawa perjalanan hidup ini di to-
pang oleh tangan Tuhan. Maka, pilihlah jalan 
iman yang boleh membawa kesatuan dan ke-
harmonian di Malaysia,” ungkap Uskup Cor-
nelius. 

Gembala Keuskupan Keningau itu meru-
juk kepada tema Hari Malaysia, “Malaysia 

Prihatin” yang juga adalah misi umat Katolik 
dalam membangun kerajaan Tuhan di dunia 
ini.  

“Prihatin, atau ambil peduli adalah satu sikap 
yang penting. Saya percaya kita semua meny-
edari, sikap tidak peduli akan menyebabkan 
rasa tidak selesa dan tidak bersemangat untuk 
hidup dengan masyarakat lain. Sikap tidak pri-
hatin bermakna kita tidak bertanggungjawab 
dan tidak ada cinta kasih terhadap sesama.”

“Sebagai bangsa Malaysia, lebih-lebih lagi 
sebagai seorang Katolik, sikap prihatin harus 
dipupuk dan dikekalkan dalam diri kita kerana 
kita akan diadili berdasarkan karya-karya belas 
kasihan dan keprihatinan kita.

“Jika kita berseru ‘alleluia …alleluia” setiap 
hari tetapi tidak ambil peduli terhadap orang-
orang yang lemah dan memerlukan, ia adalah 
doa yang sia-sia,” pesan Bapa Uskup. 

“Dari sikap prihatin, ia akan menerbitkan se-
mangat kesatuan dan keharmonian di kalangan 
penduduk berbilang bangsa di negara kita. Kita 
semua dilahirkan tidak seragam. Kita dilahir-
kan berbeza-beza. Oleh itu, hormati perbezaan 
kerana ini adalah misteri kebesaran Tuhan,” 
kata Uskup Cornelius.

Beliau juga menegur sikap ibu bapa yang 
menghalang anak-anak mereka daripada 
bergaul dengan penganut agama lain kerana 
ia boleh membawa kemudaratan dan sikap 
perkauman yang membahayakan. 

“Bagaimana merealisasikan tema “Malaysia 
Prihatin” ini? Adakah slogan ini hanya berta-
han pada hari ini dan dilupakan pada keesok-
kan harinya?”

Cornelius mengatakan, “Caranya, kita harus 
kembali kepada Tuhan kerana Dialah sumber 
keprihatinan sejati. Tuhan menjadikan kita ma-

nusia menurut rupa-Nya maka benih prihatin 
itu ada di dasar hati kita. Ibu bapa dapat mem-
bantu perkembangan dan memperkasakan se-
mangat prihatin ini dengan memberi teladan 
melalui tindakan dan kata-kata. Jangan meng-
hasut anak-anak untuk membenci atau men-
jauhkan diri dari mereka yang berlainan iman 
atau bangsa.”

Semasa menyampaikan ucapannya pada 
akhir perayaan Ekaristi, Bapa Uskup menga-
takan, “Apa pun perancangan yang direncana-
kan, sama ada politik, ekonomi dan sebagainya, 
Tuhan harus dilibatkan agar semua perancan-
gan kita menjadi berkat dan membawa kebai-
kan serta kesejahteraan untuk negara kita,” kata 
Uskup Cornelius.

Dan prelatus itu seterusnya memberi pem-
berkatan akhir dan pengutusan, “marilah kita 
berjalan dan senantiasa prihatin.”

Uskup Cornelius Piong, para paderi dan umat bergambar sempena Hari Malaysia ke-58 di Katedral St Francis Xavier, Keningau, 16 September 2021. 



Keunggulan dunia tidak dapat 
mengatasi kebenaran Tuhan

Seorang rakan pernah men-
cabar Pierre Teilhard de 
Chardin dengan soalan ini. 

“Anda percaya bahawa kebaikan 
akhirnya akan mengatasi kejahat-
an; baiklah, tetapi bagaimana jika 
kita meletupkan dunia dengan 
bom atom, apa yang terjadi pada 
kebaikan itu?” 

Teilhard menjawab soalan itu 
seperti berikut:  Sekiranya kita 
meletupkan dunia dengan bom 
atom, itu akan menyebabkan 
kemunduran selama dua juta 
tahun; tetapi kebaikan akan 
menang atas kejahatan, bukan 
kerana saya menginginkannya, 
tetapi kerana Tuhan menjanjikan-
nya dan, melalui kebangkitan-
Nya, Tuhan menunjukkan bahawa 
Tuhan mempunyai kuasa untuk 
menepati janji itu. 

Kata-kata Teilhard memang 
benar. Tanpa kebangkitan Tuhan,  
kita tidak mempunyai jaminan 
mengenai apa-apa. Pembohongan, 
ketidakadilan, dan keganasan 
mungkin akan menang pada akh-
irnya. Inilah situasinya pada hari 
Yesus mati.

Yesus adalah seorang guru 
moral yang hebat dan jika ajaran-
ajaran-Nya diikuti, akan men-
gubah dunia. Ringkasnya, jika 
kita semua menuruti seperti apa 
yang diucapkan dalam Khutbah 
Bahagia, dunia kita akan penuh 
kasih, damai, dan adil; tetapi 
kepentingan diri memang sering 
mengatasi apa yang diajarkan oleh 

moral. Dari Injil, kita melihat 
bahawa bukan ajaran Yesus yang 
lemah kerana kekuatan kejahatan 
dan mengungkapkan kekuatan 
Tuhan pada akhirnya. Bukan itu.

Kemenangan atas kebaikan dan 
kuasa muktamad Tuhan din-
yatakan melalui kematian-Nya, 
oleh sebutir gandum yang jatuh di 
tanah dan mati dan menghasilkan 
banyak buah. Yesus memperoleh 
kemenangan atas kuasa-kuasa 
dunia dengan cara yang bertentan-
gan dengan semua kuasa. Dia 
tidak mengalahkan seseorang den-
gan kekuatan intelektual yang 
unggul atau dengan pujukan duni-
awi. 

Tidak, Dia mengungkapkan 
kekuatan unggul Tuhan hanya 
dengan berpegang teguh pada 
kebenaran dan cinta walaupun 
berhadapan dengan pelbagai 
kebohongan, kebencian, dan 
godaan untuk minta dilayani, 
sehingga Dia disalibkan.  

Kekuatan dunia membunuhnya, 
tetapi Dia percaya bahawa  Tuhan 
pasti akan datang, bahawa Tuhan 
akan mempunyai kata terakhir. 
Tuhan telah melakukannya den-
gan membangkitkan-Nya dari 
kematian sebagai kesaksian baha-
wa Dia adalah Kebenaran, baha-
wa kuasa-kuasa dunia itu salah, 
dan kebenaran dan cinta itu akan 
selalu memiliki kuasa kata terakh-
ir dan muktamad. 

Itulah pelajarannya. Kita juga 
harus percaya bahawa Tuhan akan 

memberikan kebenaran dan kasih 
sebagai kata pasti dan muktamad, 
tanpa mengira apa yang kelihatan 
di dunia. Penghakiman Tuhan 
mengenai kekuatan dunia ini tidak 
d i m a i n k a n  s e p e r t i  f i l e m 
Hollywood di mana orang jahat 
akhirnya ditembak oleh orang 
yang lebih kuat yang memberikan 
kita kegembiraan kerana si jahat 
dikalahkan oleh seseorang yang 
lebih kuat. Khutbah di Gunung 
juga berfungsi seperti ini tetapi ia 
menolak sikap mementingkan 
diri, penghakiman yang men-
gatakan perbuatan jahat harus 
diberi hukuman berat. 

Namun, ada penghakiman 
kedua yang mendorong semua 
orang tunduk pada kebangkitan. 
Pada penghujung hari, tidak sep-
erti pengakhiran dalam filem 
Hollywood, Tuhan mengangkat 
kebenaran dan cinta dari kubur 
mereka dan memberi mereka kata 

terakhir. Pada akhirnya, semua 
kekuatan dunia akan tunduk pada 
penilaian yang pasti.

Tanpa kebangkitan, tidak ada 
jaminan untuk semua perkara.  
Itulah sebabnya St. Paul men-
gatakan bahawa jika Yesus tidak 
dibangkitkan maka kita adalah 
orang yang paling tertipu dari 
s e m u a  o r a n g .  D i a  b e t u l . 
Mempercayai sumber yang tidak 
pasti, sikap mementingkan diri, 
ketidakadilan, dan keganasan akh-
irnya akan berubah dan melepas-
kan penguasaan duniawi mereka 
kadang-kadang kelihatan seperti 
kemungkinan pada hari tertentu 
ketika berita dunia terlihat lebih 
baik.

Namun, seperti yang berlaku 
dengan Yesus, tidak ada jaminan 
bahawa kekuatan ini akan meny-
alibkan segala sesuatu yang jujur, 
penuh kasih, adil, dan damai di 
dunia kita. Sejarah Yesus dan 
sejarah dunia membuktikan fakta 
bahawa kita tidak dapat memper-
cayai kuasa duniawi walaupun 
ada ketikanya atau dalam tempoh 
tertentu, mereka kelihatan dapat 
dipercayai. Kepentingan diri dan 
keganasan telah menyalibkan 
Yesus. 

Sikap-sikap ini sudah lama dan 
terus berlaku hingga sekarang. 
Kuasa-kuasa ini tidak akan dika-
lahkan oleh beberapa ketegasan 
moral yang unggul, tetapi dengan 
menjalani Khutbah di Gunung dan 
mempercayai bahawa Tuhan akan 

mengembalikan batu dari kubur di 
mana pun mereka menguburkan 
kita.

Ramai orang, mungkin keban-
yakan daripada kita, percaya ada 
gerbang moral menuju kenyataan, 
kenyataan itu cenderung ke arah 
kebaikan mengatasi kejahatan, 
cinta mengatasi  kebencian, 
kebenaran atas kebohongan, dan 
keadilan mengatasi ketidakadilan, 
dan mereka sejarah menunjukkan, 
semasa kejahatan berkuasa, ia 
tidak kekal, akhirnya realiti akan 
kembali bertakhta dan selalu akan 
menang pada akhirnya. Ada yang 
menyebutnya hukum karma. 

Terdapat banyak kebenaran 
dalam kepercayaan itu, bukan 
hanya kerana sejarah seolah-olah 
memikulnya, tetapi kerana ketika 
Tuhan menjadikan alam semesta, 
Tuhan menjadikan alam semesta 
yang berorientasi cinta dan oleh 
itu Tuhan menulis Khutbah di 
Gunung keduanya ke dalam hati 
manusia dan ke dalam DNA alam 
semesta itu sendiri. 

P e n c i p t a a n  f i z i k a l  t a h u 
bagaimana menyembuhkan dirin-
ya sendiri, begitu juga penciptaan 
moral. Oleh itu, kebaikan harus 
selalu menang atas kejahatan — 
tetapi, berikutan kebebasan manu-
sia, ini tidak ada jaminan  melain-
kan janji yang diberikan kepada 
kita bahawa kebangkitan-Nya 
adalah benar dan tidak berubah. 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2019 @ Fr Ron Rolheiser 

Bagi kebanyakan orang istilah 
pemimpin itu mereka kait 

rapatkan dengan kekuasaan, men-
guasai, pangkat, kedudukan, 
kekayaan atau kepentingan periba-
di. Sebab itulah ramai orang yang 
berebut-rebut dan berlawan-lawan 
mahu menjadi pemimpin politik, 
pemimpin dalam syarikat, pertubu-
han dan masyarakat.

Dalam konteks Kristian, menjadi 
pemimpin bererti seseorang itu rela 
dengan segenap hati mahu melay-
ani semua orang. Pelayanan sejati 
merupakan kunci utama dalam 
kepimpinan Kristian.

Pelayanan kepimpinan Kristian 
yang sebenar merupakan suatu 
kesaksian, perjalanan, perjuangan, 
dan usaha bersama untuk kepentin-
gan Gereja, komuniti atau 
masyarakat dan bukannya kesem-
patan untuk mencari kedudukan, 
kepentingan diri, mahu menjadi 
berkuasa dan kaya. 

Dalam erti kata yang lain, 
kepimpinan Kristian itu bererti 
melakukan kehendak Tuhan untuk 
melayani-Nya dan sesama manu-
sia.

Sebagai manusia biasa kita lebih 
suka dilayani oleh orang lain dari-
pada melayani orang lain. Tetapi 
sebagai pengikut Kristus kita 
semua dituntut untuk melayani 

semua orang. Inilah cara hidup 
yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus 
kepada para pengikut-Nya. Tanpa 
pelayanan, hidup Kristian tidak 
bererti dan tidak akan menghasilk-
an buah yang baik.

Sebagai umat Kristian kita 
semua dituntut untuk saling melay-
ani di dalam keluarga, komuniti, 
KKD dan masyarakat demi untuk 
menghadirkan kerajaan Tuhan di 
dalam dunia ini. Maka marilah kita 
mohon Roh Kudus agar sentiasa Ia 
membimbing dan membantu kita 
untuk saling melayani sesama kita.

Di dalam pembacaan Injil 
Minggu ini menyatakan bahawa 
para murid Tuhan Yesus kurang 
memahami tujuan utama hidup- 
Nya. Bahawa Tuhan Yesus datang 
ke dunia untuk mengorbankan 
seluruh hidup-Nya untuk kesela-
matan semua orang.

Tetapi mereka beranggapan 
bahawa Yesus diutus untuk men-
jadi pemimpin politik yang akan 
membebaskan orang Israel daripa-
da penjajahan pemerintahan Roma. 
Sebab itulah mereka bertengkar 
soal siapakah yang terbesar atau 
berkuasa di antara mereka.

Tuhan Yesus memberi jawaban 
pada persoalan mereka dengan 
memberi penekanan kepada mere-
ka bahawa orang yang ingin men-

jadi pemimpin atau terkemuka 
hendaklah menjadi yang terakhir 
dari semua dan menjadi pelayan 
semua orang.

Ajaran Tuhan Yesus ini memang 
jauh bezanya dari ajaran duniawi. 
Dalam konteks duniawi dalam 
politik, perdagangan atau syarikat 
istilah pelayanan itu nampaknya 
tidak sesuai digunakan. Ini dise-
babkan banyak orang termasuk 
kita sendiri sebenarnya tidak 
mengerti konsep sebenar kepimpi-
nan sejati sebagai suatu pelayanan 
kepada Tuhan dan sesama. Inilah 
kepimpinan yang diajar dan 
dihidupi oleh Tuhan Yesus sendiri 
dan dia mengehendaki supaya kita 
pun mengikutinya juga.

Sering kali terjadi apabila 
seorang pemimpin itu melayani 
dengan baik dan jujur, dia akan 
menghadapi banyak tentangan atau 
berhadapan dengan orang-orang 
yang suka membangkangnya atau 
mereka yang mahu menjatuhkan-
nya.

Seorang pemimpin yang baik 
tetapi tidak disenangi oleh semua 
orang sebab ada yang iri hati, 
mengkritik dan benci atas kebai-
kan, kejujuran dan kejayaannya.

Di situlah pemimpin itu harus 
mengamalkan kekentalan iman, 
pengorbanan dan kesabaran den-

gan berharap pada bantuan dan 
belas kasihan Tuhan. Inilah yang 
dinyatakan di dalam pembacaan 
pertama dari Kitab Kebijaksanaan.

Di mana orang yang tidak men-
genali Tuhan mempunyai rencana 
yang jahat untuk menganiaya dan 
membunuh mereka yang baik dan 
jujur. 

Inilah juga yang telah dihadapi 
oleh Tuhan Yesus sendiri sehingga 
Dia dihukum mati disalibkan kera-
na Dia memperjuangkan kebena-
ran dan cinta kasih Tuhan.

Di dalam pembacaan kedua 
rasul Yakobus menyatakan bahawa 
iri hati dan mementingkan diri 
sendiri akan mengakibatkan keka-
cauan dan segala perbuatan jahat di 
dalam masyarakat dan dunia.

Persengketaan dan pertengkaran 
datang daripada hawa nafsu untuk 
mahu berkuasa dan mencari 
kepentingan atau keuntungan diri 
sendiri sahaja. Akibatnya orang 

akan saling membenci, menentang 
dan membunuh satu sama lain. 
Masalah inilah yang sering kali 
kita dengar di sana sini di seluruh 
dunia dan termasuklah di negara 
kita Malaysia.

Semua masalah ini dapat kita 
atasi jika kita berusaha untuk sal-
ing melayani dengan kemurnian 
hati, penuh belas kasih, keadilan 
dan kebenaran seperti yang din-
yatakan oleh St Yakobus. 

Dengan ini, barulah kedamaian 
sebenar dapat dinikmati oleh 
semua orang. Usaha ini haruslah 
disertai dengan doa yang sebenar, 
sentiasa memohon pimpinan dan 
dorongan Roh Kudus setiap hari.

Sebagai para pelayan di dalam 
Gereja atau masyarakat, marilah 
kita mengambil serius serta men-
gamalkan ajaran Tuhan Yesus serta 
nasihat St Yakobus ini supaya kita 
menjadi garam dan terang bagi 
dunia ini. —  santapan rohani

Pelayanan memerlukan pertobatan sikap
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Hari Minggu Biasa Ke-25
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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: Apa yang dimaksud dosa 

turunan? Apakah dosa besar dari 
orangtua kita akan menghalangi 
kehidupan anak-anaknya untuk 
meraih hidup yang bahagia? 

Jawaban: Dalam ajaran Gereja 
Katolik tidak digunakan istilah dosa 
turunan, melainkan dosa asal. Kata 
“asal” merujuk kepada dosa pertama 
manusia sesudah Tuhan mencip-
takannya, iaitu manusia tidak mema-
tuhi perintah Tuhan dan mendahulu-
kan diri sendiri daripada Tuhan (bdk. 
KGK 397-398). 

Dosa pertama itu berakibat mem-
bawa malapetaka, merosakkan kese-
larasan dan diri manusia sendiri, 
serta melahirkan dosa-dosa lain yang 
membanjiri dunia (bdk. KGK 399-
401). Keadaan berdosa ini mengena 
kepada semua manusia (Rm 5:19), 
dan membawa serta penderitaan, 
kecondongan kepada yang jahat, 
dengan kematian sebagai puncak. 

Keadaan berdosa inilah yang dise-
but sebagai dosa asal, dan diturunkan 
kepada seluruh umat manusia 
melalui kudrat manusia (bdk. KGK 
402-404). 

Kedua, agar dapat mengerti secara 

benar, perlu diteliti bahawa hal-hal 
yang diturunkan dari dosa asal itu. 
Meskipun mengena setiap manusia, 
perbuatan dosa pertama dan huku-
man dosa tidak ditanggungkan kepa-
da manusia lain sebagai “kesalahan 
peribadi”.

Jadi, kata “dosa” dalam istilah 
dosa asal, difahami secara analogi, 
iaitu sebagai keadaan dosa dan 
bukan sebagai perbuatan dosa.

 Yang diturunkan akibat-akibat 
dosa, iaitu kelemahan fikiran, kesen-
gsaraan dan kekuasaan maut, serta 
kecondongan kepada  dosa . 
Kecondongan kepada yang jahat ini 
dinamakan concupiscentia. Akibat-
akibat dosa ini mengharuskan manu-
sia berjuang secara rohani (KGK 
405). 

Ketiga, dalam pengertian tersebut 
itulah kita harus mengerti Kel 20:5, 
“Aku, Tuhan ... adalah Tuhan yang 
cemburu, yang membalaskan kesala-
han bapa kepada anak-anaknya, 
kepada keturunan yang ketiga dan 
keempat dari orang-orang yang 
membenci Aku” (bdk. Kel 34:6-7; 
Bil 14:17-18). 

Yang diwariskan di sini bukanlah 
dosa peribadi, tetapi keadaan berdosa 

atau akibat-akibat dosa. Dosa dan 
hukuman dosa adalah tanggungjaw-
ab masing-masing. 

Hal ini ditegaskan para nabi. 
Kepada bangsa Israel yang dibuang 
ke Babel, Nabi Yehezkiel menjelas-
kan bahawa situasi malang mereka 
bukanlah warisan dosa leluhur, tetapi 
kerana kesalahan mereka. 

Setiap orang harus bertanggung 
jawab atas perbuatan sendiri. “Pada 
waktu itu orang tidak akan berkata 
lagi: Ayah-ayah makan buah mentah, 
dan gigi anak-anaknya menjadi 
ngilu, melainkan: setiap orang akan 
mati kerana kesalahannya sendiri; 
setiap manusia yang makan buah 
mentah, giginya sendiri menjadi 
ngilu” (Yer 31:29-30; bdk. 18:20). 

Yesus juga menolak gagasan baha-
wa dosa orang tua ditanggung atau 
diperturunkan kepada anaknya. 
Ajaran Yesus ini ditegaskan ketika 
menjawab pertanyaan para murid 
tentang orang yang buta sejak lahir. 
“Bukan dia dan bukan juga orang 
tuanya, tetapi kerana pekerjaan-
pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di 
dalam dia” (Yoh 9:3). 

Keempat, meskipun setiap perbua-
tan dosa adalah tanggung jawab 

peribadi setiap orang yang memiliki 
kehendak bebas, namun tetap perlu 
dicermati adanya, dalam diri setiap 
orang, pewarisan kelemahan fikiran 
dan kecondongan kepada yang jahat 
(concupiscentia). 

Secara ilmiah, sudah diakui baha-
wa orang tua mewariskan kepada 
anaknya ciri-ciri perawakan fizikal, 
kecenderungan kepada penyakit, dan 
kecondongan tertentu dalam karak-
ter. 

Tetapi, dengan kehendak bebas 
dan dibantu lingkungan, anak-anak 
dapat menjaga dan menghindarkan 
diri dari penyakit dan kecondongan 
karakter yang dimiliki orang tuanya, 
sehingga menjadi sihat dan memben-
tuk peribadi ideal. 

Jika dengan kehendak bebasnya, 
anak mengikuti kecondongan kepada 
yang jahat, maka dosa itu adalah 
tanggung jawab peribadinya. Aspek 
“peribadi” inilah yang seringkali dia-
baikan. 

Ketika orang melemparkan tang-
gung jawab atas keadaan buruk yang 
dialami dengan “mengkambinghi-
tamkan” dosa leluhur sebagai penye-
bab kemalangan.— Fr Petrus Maria 
Handoko CM, hidupkatolik.com

Dosa ibu bapa “turun” pada anak-anak?

Ziarah menelusuri 
hidup Sto Joseph

KENINGAU: Selepas Bapa Suci Francis 
mengumumkan bahawa 8 Disember 2020 
sehingga 8 Disember 2021, merupakan Tahun 
Sto.Joseph

Baru-baru ini, seramai 24 orang 
Kakitangan Katedral St.Francis Xavier 
Keningau telah melakukan inisiatif melaku-
kan Ziarah Sto.Joseph secara berkumpulan.

Kali ini mereka telah memilih satu tempat 
yang tidak asing lagi bagi penziarah yang 
ingin mengenal Sto.Joseph, iaitu Pusat Ziarah 
Keluarga Kudus, Nulu Sosopon.

Pusat Ziarah ini terletak di bukit Nulu 
Sosopan, di barisan Jalan Keningau-Kimanis, 
dan lebih kurang 10 minit perjalanan dari 
Katedral St. Francis Xavier, Keningau dengan 
menaiki kenderaan.

Kakitangan tersebut memulakan ziarah 
dengan mendengar taklimat singkat, menge-
nai sejarah dan aturan perjalanan Ziarah Sto.
Joseph yang dijelaskan oleh Sdra.Patrick 
Marius, selaku salah seorang Tim Ziarah di 
Pusat Ziarah Keuskupan tersebut. 

“Ziarah Sto.Joseph ini dibuka sejak 20 
April tahun ini, demi menyahut seruan Bapa 
Uskup Cornelius,” kata Sdra.Patrick Marius.

Selesai taklimat, para kakitangan diba-
wa pula menuju ke Dewan Sto Joseph di 
mana letaknya pameran mengenai kehidu-

pan Sto.Jospeh. 
Sebelum itu, para penziarah dapat melihat 

arca Bonda Maria yang berketinggian lebih 
15 kaki dan Menara Salib Keuskupan 
Keningau.

Memasuki muka pintu Dewan Sto Joseph,  
para penziarah melewati sebuah gerbang 
yang bertulis “Menelusuri Kehidupan Sto.
Joseph” dengan di sebelahnya adalah figura 
Bapa Uskup Cornelius Piong yang seolah-
olah sedang menanti kedatangan para penzi-
arah. 

Di hadapannya pula, terdapat sebuah kolam 
kecil, dengan ukiran sekumpulan patung sang 
bangau seperti sedang mencari mangsanya, 
iaitu ikan hidup sebenar yang pasti mencuri 
tumpuan penziarah. Namun apa yang terpent-
ing di dalam Dewan tersebut adalah paparan 
mengenai kisah kehidupan Sto.Joseph. 

Di sini, penziarah dapat menyelami Tujuh 
Peristiwa Dukacita Sto. Joseph, seperti Derita 
melihat Yesus disunat, Yesus lahir ditempat 
yang hina, Pulang dari Mesir namun tidak 
sampai ke Nazareth, Maria mengandung 
sebelum mereka bergelar suami isteri, 
Kehilangan Yesus selama tiga hari, Hati 
Sedih apabila mendengar ramalan tentang 
Yesus dan harus membawa Maria dan Yesus 
pergi dari Mesir. 

Selain itu, ada juga dipamerkan Tujuh 
Peristiwa Sukacita Sto.Joseph dan Tujuh isi 
penting dari Surat Apostolik Bapa Suci 
Fransiskus Patris Corde.

Lebih menarik, setiap maklumat penting ini 
dipersembahkan dalam bentuk ilustrasi gam-
bar, model dan dan statue-statue kecil. 

Tambahan kepada pengetahuan dan pen-
galaman rohani di Dewan Sto Joseph, ziarah 
pada hari tersebut diteruskan dengan tayan-
gan video mengenai Sto.Joseph. 

Melalui video ini, penziarah mempelajari 
bagaimana Sto.Joseph yang lebih banyak 
melakukan tindakan berbanding kata-kata. 
Disebabkan inilah, orang kudus itu sering 
dilabelkan sebagai Santo Tanpa Suara. 

Misa kudus menjadi penutup ziarah pada 
hari tersebut yang dipimpin oleh Rev.Fr 
Bonaventure Unting, selaku paderi pembimb-
ing Kakitangan Katedral St.Francis Xavier, 
Keningau.

Bagi mana-mana komuniti di Keuskupan 
Keningau atau di luar keuskupan ini, yang  
ingin melakukan ziarah di Pusat Ziarah 
Keluarga Kudus Keuskupan Keningau, Nulu 
Sosopon ini bolehlah menghubungi Puan 
Mathilda Nain (013-870 8773) ataupun Sdra.
Patrick Marius (016-561 0167). — Juanis 
bin Marcus

KOTA KINABALU: Paroki Katedral Sa-
cred Heart (SHC) mendedikasikan Hari 
Doa Sedunia untuk Penjagaan Penciptaan 
pada 1 September lalu dengan Adorasi 
dan Ibadat Senja yang disiarkan secara 
langsung di Facebook SHC.

Paderi Paroki Katedral Hati Kudus, Fr 
Paul Lo dalam homilinya mengatakan ba-
hawa kita semua bertanggung jawab un-
tuk memusatkan perhatian pada ciptaan 
Tuhan, Bumi kita yang merupakan rumah 
bagi kita semua, lebih-lebih lagi pada 
masa ini, kita semua berada di bawah an-
caman coronavirus. 

Paderi itu menekankan bahawa misi 
kita bersama adalah untuk menjaga 
ciptaan Tuhan. Dalam Kitab Kejadian, 
Tuhan mencipta semua perkara yang baik 
dan indah dan kita semua adalah milik 
Tuhan. Dia memberi kita perintah untuk 
menjaga dan mengawas bumi, mencintai 
dan menghargai ciptaan dan persekitaran.

Fr Paul mengharapkan Adorasi dan 
Ibadat Senja itu menjadi kesempatan bagi 
semua orang untuk berdoa bersama den-
gan Gereja. Semasa hening di hadapan 
Sakramen Mahakudus, umat dapat mem-
benamkan diri kepada Tuhan kita, Pen-
cipta demi mendorong kita untuk berdoa 
selalu untuk Penciptaan.

Darurat iklim: 
umat harus 
sepakat rawat 
ciptaan Tuhan 
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Sahabat kecil Yesus
Isikan tempat kosong dan baca 

ayat ini dengan kuat. 

mulutmu
kepadamu

dilakukan
hatimu 

Dapatkah adik-adik mengenal sifat-sifat 
KASIH? Bulatkan kata-kata yang ada 
hubung kait dengan KASIH. 

Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan 
jawaban yang sesuai. Rujuk Markus 9: 35-37. 

Terdahulu
Pelayan 

Terakhir
Anak kecil

Memeluk
Menyambut

Mengutus 

Cari objek tersembunyi: 
buku, topi badut, garfu, tali leher, cincin, lencana sheriff, sibut babi, stoking 
dan permaidani kecil.  
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KOTA KINABALU: Selepas meny-
ertai beberapa siri ceramah men-
genai Moral Kristian yang tentang 
hubungan antara lelaki dan perem-
puan, seksualiti Kristian dan nilai 
kemurnian oleh Dr Pauline Wong, 
sekumpulan pelajar dengan berani 
mengikuti “Upacara Ikrar Kemur-
nian” yang diadakan secara maya.

Pada mulanya, para guru tidak 
yakin sama ada pelajar akan be-
rani menyertai upacara itu kerana 
memilih kemurnian adalah berten-
tangan dengan arus sekularisasi 
dan persekitaran yang semakin 
sukar untuk menjaga kekudusan. 

Walaupun begitu, ramai pela-
jar yang menandatangani untuk 
menyertai upacara tersebut tanpa 

dipaksa. 15 pelajar (daripada 34) 
telah menulis ikrar mereka sendiri, 
dibaca dan ditandatangani semasa 
upacara maya.

Ibu bapa mereka begitu gembira 
dan menyokong anak-anak mere-
ka dengan menghadiahkan mere-
ka “cincin kekudusan” atau gelang 
sebagai peringatan akan hari itu. 
Dalam 15 orang itu, dua orang dar-
ipada mereka dijangkiti Covid-19. 
Salah seorangnya dari Kota Belud 
tidak dapat menyertai disebab-
kan masalah Internet manakala 
seorang lagi, Andy Samuel, mela-
fazkan “ikrar kudus”nya dari wad 
Hospital. Ia merupakan saat yang 
sangat menyentuh perasaan bagi 
para peserta.

Kemurnian, pemberian diri yang 
tidak mementingkan diri sendiri
Berikut merupakan beberapa perkong-
sian daripada mereka yang telah mela-
fazkan “Ikrar Kekudusan” pada 20 
Ogos lalu. 

Fontaine Hiew: Saya merasa diberka-
ti dan dihargai oleh kehadiran Tuhan 
ketika menyertai Sekolah Minggu dan 
semasa mendengar tentang Moral 
Kristian. Ia adalah firman Tuhan yang 
benar-benar menusuk ke dalam hati 
dan jiwa saya. Saya merasakan kegem-
biraan ketika mendengar perkongsian 
tentang Moral Kristian dan ia adalah 
satu langkah untuk lebih dekat kepada 
Tuhan. Saya merasa selamat, suci dan 
kudus ketika melafazkan Ikrar Kesu-
cian di mana saya tekad untuk tetap 
suci dan setia kepada Firman Tuhan.

Fay Morgana Samson: Beberapa 
bulan kebelakangan ini, saya telah 
mempelajari banyak topik di Sekolah 
Minggu yang tidak saya ketahui se-
belum ini. Antaranya tentang dating 
dan seksualiti Kristian. Sekarang, saya 
gembira kerana belajar tentang hal ini  
secara mendalam dan saya tidak akan 
keliru dengan isu-isu ini di kemudian 
hari. Saya mempelajari bahawa dat-
ing yang tidak sesuai dengan remaja 
kerana ia akan mengalihkan perhatian 
kita dari tanggungjawab utama kita 
dalam mempersiapkan masa depan. 

Saya juga belajar bahawa seks bukan-
lah sesuatu yang buruk sebaliknya ia 
adalah anugerah dari Tuhan dan harus 
tetap suci. Inilah sebabnya kita harus 
mengamalkan kesucian agar kita tidak 
menyalahgunakan pemberian Tuhan.

Kaylee Sarah Foh: Pembelajaran 
mengenai Moral Kristian telah mem-
perluas perspektif saya tentang perka-

ra-perkara nyata di dunia yang tidak 
pernah diberitahu kepada saya sebel-
umnya. Saya benar-benar bersyukur 
atas pengetahuan ini dan saya berusa-
ha untuk hidup suci kerana tubuh kita 
adalah bait Tuhan. 

Andrew Soon: Beberapa minggu 
kebelakangan ini saya gembira dapat 
mendengar taklimat tentang “Moral 

Kristian” yang sangat menarik dan 
bermaklumat. Saya telah belajar ban-
yak perkara yang harus dihindari, 
perkara betul yang seharusnya dilaku-
kan sebagai orang Kristian. 

Banyak perbincangan telah berlang-
sung selama beberapa minggu terse-
but dan saya yakin ramai di antara 
pelajar yang telah menemui jawapan 
akan persoalan-pesoalan mereka. 

Saya telah membuat banyak refleksi 
selepas dan mengambil kesempatan 
pada upacara “Ikrar Kesucian” se-
bagai pernyataan bahawa saya akan 
menjaga kemurnian tubuh, minda dan 
jiwa saya. Saya juga belajar bahawa 
hala tuju kita bukan bergantung kepa-
da  pendapat umum melainkan terus 
berada di landasan dan mengikuti ja-
lan Kristian yang sebenarnya.

Chantelle Venantius: Sekolah Min-
ggu, bagi saya,  berfungsi sebagai 
tempat yang selamat di tengah-tengah 
dunia yang penuh dengan dosa dan 
pengaruh buruk.  Saya berterima kasih 
kepada Tuhan untuk guru-guru yang 
telah membantu  dalam pertumbuhan 
rohani saya, bimbingan mereka dalam 
perkongsian Alkitab telah membina 
saya ikatan yang kuat dengan Yesus 
dan memperdalam pengetahuan saya 
tentang Alkitab.

Remaja berikrar jaga kemurnian di 
tengah-tengah arus sekularisasi 
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Ekaristi antidot kepada sikap 
mementingkan diri 

BUDAPEST, Hungary: Semasa menghadiri 
Kongres Ekaristi Antarabangsa di Budaept, 
Sri Paus Fransiskus meminta umat Kato-
lik untuk meluangkan lebih banyak waktu 
melakukan adorasi Sakramen Mahakudus 
untuk menjadi lebih seperti Kristus.

“Saudara dan saudari yang terkasih, 
marilah kita membuka diri untuk pertemuan 
kita dengan Yesus dalam Ekaristi untuk 
mentransformasi kita,” kata Sri Paus Fran-
siskus dalam homilinya di Hungary pada 12 
September.

Bapa Suci Fransiskus melakukan perjala-
nan apostolik kali ke-34 ke Budapest, Hun-
gary, Bratislava dan Slovakio pada 12-15 
Sept lalu.

Ketibaan Sri Paus di Budapest disambut 
oleh Timbalan Perdana Menteri Hungary,  
Zsolt Semjén. Beliau mengiringi Bapa suci 
ke Muzium Fine Arts yang dekat dengan 
lokasi Misa Kudus penutup Kongres Eka-
risti Antarabangsa. 

“Kita harus menghabiskan waktu dalam 
adorasi sebelum Ekaristi untuk merenung-
kan keagungan Tuhan. Mari luangkan wak-
tu untuk adorasi,” ajak Sri Paus. 

Sri Paus Fransiskus adalah Bapa Suci 
pertama yang menghadiri Kongres Eka-
risti Antarabangsa sejak tahun 2000. Uskup 
Roma itu mempersembahkan Misa penutup 
Kongres Ekaristi yang dihadiri puluhan ribu 
orang yang di Dataran Pahlawan, Budapest.

Sri Paus Fransiskus mengatakan bahawa 
doa dalam adorasi di hadapan Sakramen 
Mahakudus dapat bersifat transformatif.

“Mari kita membenarkan Yesus Sang 
Roti Hidup menyembuhkan kita dari keego-
isan kita, membuka hati kita untuk memberi 
diri, membebaskan kita dari kekakuan dan 
perhatian pada diri kita, membebaskan kita 
dari perhambaan yang melumpuhkan dalam 
mempertahankan citra kita, dan mengilha-
mi kita untuk mengikuti Dia ke mana pun 
Dia akan memimpin kita,” katanya.

Sri Paus datang ke Misa penutupan den-
gan mobil Kepausan. Dia mencium bayi-
bayi dan melambai kepada kerumunan, 
yang bersorak-sorai kepadanya.  

“Perjalanan seorang Kristian bukanlah 
perlumbaan atau pertandingan menuju 
kesuksesan. Kita harus belajar berjalan di 
belakang Yesus, jangan berlumba-lumba, 
biarlah Yesus yang memimpin kita, berada 
di hadapan kita," kata Sri Paus Fransiskus.

Dengan ini, kata Bapa Suci, kita juga da-
pat belajar untuk mengikuti jejak langkah 
Kristus, yang melayani dengan rendah hati 
bukan minta dilayani. 

“Kita didorong untuk melangkah keluar 
setiap hari … untuk bertemu dengan sau-
dara dan saudari kita. Ekaristi mendorong 
kita pada perjumpaan ini, dengan meny-
edari bahawa kita adalah satu Tubuh, ber-
sedia untuk membiarkan diri kita dipecah-
kan untuk dibahagikan kepada orang lain,” 
katanya.

Sangti Papa juga memuji teladan Kardi-
nal Stefan Wyszyński dan Elizabeth Czacka 
yang dibeatifikasi pada hari Minggu di War-
sawa, Poland.

“Semoga teladan para Beato baharu ini 
mendorong kita untuk mengubah kegelapan 
menjadi terang dengan kekuatan cinta,” ka-
tanya.

Sebelum memimpin Misa Kudus penu-
tupan Kongres Ekaristi Antarabangsa, Sri 
Paus terlebih dahulu bertemu dengan Pres-
iden dan Perdana Menteri, para Uskup dan 
perwakilan dari pelbagai Gereja Kristian 
serta komuniti Yahudi. 

Selepas Budapest, Sri Paus kemudian 
melanjutkan kunjungannya ke Slokavia di 
mana prelatus itu mengunjungi empat buah 
kota dari 12 hingga 15 Sept. Bapa Suci 
juga bertemu dengan Presiden, para Uskup, 
religius, seminarian dan perwakilan Maj-
lis Ekumenikal  Gereja-gereja. — Media                    
Vatikan/LiCASnews.com 

Pertemuan Sri Paus Fransiskus dengan para Uskup, religius, 
seminarian dan katekis di Katedral St. Martin, Bratislava. 
Gambar: Media Vatikan 

Sri Paus Fransiskus melawat tugu peringatan Holocaust, 
mendoakan para mangsa Holocaust Slovakia yang 
dibunuh kejam oleh rejim komunis pada tahun 1960-an. 
(Gambar AP /Gregorio Borgia)

Pesta Salib Suci, 14 Sept 2021, dirayakan dengan Misa Bizantium di Presov, kota terbesar 
kedua di Slovakia selepas Kosice, sebagai pengiktirafan ke atas umat Katolik Yunani di 
negara tersebut. Gambar AFP. 

Komuniti Roma di 
Slovakia mengalu-
alukan kedatangan 
Sri Paus Fransikus 
Kosice, Slovakia. 

Bapa Suci mem-
berikan mereka 
penghiburan kerana 
mereka adalah kum-
pulan minoriti yang 
selalu dipinggirkan 
dan telah lama men-
galami diskriminasi. 
Gambar AFP .

Pesan Sri Paus kepada kaum muda di Slovakia, semasa memimpin Misa di Stadium 
Lokomotiva Košice, “Kasih sangat besar dan tidak mudah. Kasih bukan emosi tetapi 
kesetiaan, anugerah dan tanggungjawab. Prelatus itu juga mengingatkan kaum muda 
bahawa Sakramen Pengakuan adalah Sakramen Sukacita”. Gambar: Media Vatikan. 

Pada hari terakhir kunjungan apostolik Sri Paus Fransiskus mempersembahkan 
Santa Perawan Maria  yang Terberkati untuk Slovakia adalah model iman yang 
memperlihatkan perjalanan rohani melibatkan pengabdian dan ziarah berterusan 
untuk mencari Tuhan. Gambar: Media Vatikan. 

Berita bergambar kunjungan apostolik Sri Paus Fransiskus ke Hungary dan Slovakia 

Sri Paus Fransiskus berada selama tujuh jam 
di Budapest, Hungary sempena Misa Kudus 
penutupan Kongres Ekaristi. Perjalanan apostolik 
ini merupakan yang pertama selepas prelatus itu 
menjalani pembedahan usus pada bulan Julai lalu. 
Gambar CNA. 
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Penganiayaan terhadap Kristian di India 
semakin membimbangkan 
NEW DELHI: Serangan terhadap orang 
Kristian di seluruh India terus meningkat 
dan sudah mencapai tahap yang sangat 
membimbangkan. 

Sajan K George, presiden Dewan Global 
Kristian India, mengatakan terjadi pening-
katan jumlah insiden kekerasan dan pen-
angkapan para pendeta evangelis dalam 
beberapa minggu terakhir ini.

AsiaNews melaporkan bahawa pada 10 
September, sekumpulan ekstremis Hindu 
dari Jagaran Vedike Hindu masuk ke Pra-
gathi Center, sebuah rumah ibadat Kris-
tian peribadi di daerah Udupi, Karnataka, 

semasa pertemuan doa sedang berlang-
sung. Kumpulan ekstremis itu menuduh 
penganjur pertemuan doa yang dikenali 
sebagai Benediktus, melakukan “kegiatan 
menukar agama.”

Para penyerang yang diidentifikasikan 
sebagai fundamentalis Hindu, menghan-
curkan dewan dan mengancam umat yang 
hadir, kata laporan itu.

Beberapa hari sebelumnya, para pendeta 
Protestan juga dilaporkan telah ditang-
kap di Uttar Pradesh atas tuduhan yang 
di bawah undang-undang anti-penistaan 
agama, sebuah undang-undang yang kon-

troversi di India. Kumpulan penganut 
agama minoriti sentiasa menjadi mangsa 
akibat disabitkan dengan undang-undang 
tersebut. 

“Para penyerang ini mengganggu per-
temuan doa yang sedang berlangsung, 
pendeta yang tidak bersalah dipukul oleh 
fanatik nasionalis kanan dan kemudian di-
tangkap … menjadi norma di negeri-neg-
eri India, khususnya yang dikuasai parti 
nasionalis Hindu,” kata George.

Beliau mengatakan komuniti kecil Kris-
tian hanya menjalankan haknya yang di-
jamin oleh Konstitusi, tanpa melanggar 
hukum apa pun.

“Tuduhan menukar agama paksa 
itu salah dan direka untuk mencip-
ta perselisihan. Bahkan wanita dan 
kanak-kanak juga tidak terhindar dari 
kekerasan,” kata George.

“Apakah orang Kristian di India, negara 
sekular, menjadi warga negara kelas dua?” 
soalnya.

Penganiayaan terhadap umat Kristian di 
India telah meningkat sejak Parti Bharati-
ya Janata yang pro-Hindu berkuasa pada 
tahun 2014. Pada tahun 2019 terjadi 527 
kejadian dan empat orang terbunuh kerana 
iman mereka, meningkat dari 477 kejaha-
tan perkauman tahun sebelumnya. Antara 
Januari 2016 hingga Mac 2020 terdapat 
1,961 kejadian di seluruh India, menurut 
Persecution Relief. — LiCASnews.com

Jangan perguna Salib 
untuk manfaat politik

PREŠOV, Slovakia: Sri Paus Fransiskus 
memperingatkan umat beriman akan pen-
yalahgunaan agama untuk tujuan partisan, 
serta menegaskan agar tidak menggunakan 
salib sebagai simbol politik.

“Janganlah kita merendahkan salib yang 
seharusnya adalah tanda agama dan sosial, 
diperlakukan sebagai simbol politik,” kata 
Sri Paus Fransiskus semasa menyampaikan 
homilinya dalam Misa Kudus ritus Bizan-
tium di Slovakia pada 14 September.

Berbicara tentang identiti Kristian, Sri 
Paus menyatakan bahawa salib dan aksesori 
salib sering digunakan secara dangkal oleh 
orang Kristian. Salib dipakai di leher mere-
ka, di dinding mereka, di dalam kenderaan 
dan di saku mereka — secara suka-suka.

“Apa gunanya ini semua? Tidak guna me-
makai salib tanpa menghormati dan mema-
haminya. 

“Kita harus belajar melihat kemuliaan 
salib dengan memikul salib setiap hari 
dalam kehidupan kita, dengan melihat 
Yesus yang sengsara demi menyelamatkan 
kita dan membukakan hati kita kepada-
Nya,” kata Sri Paus. 

Dalam homilinya, Bapa Suci mengajukan 
pertanyaan: “Mengapa Yesus mati di kayu 
Salib?”

“Kenapa Dia melakukan ini? Dia boleh 
sahaja menyelamatkan hidup-Nya, men-
jauhi  kesengsaraan dan kebrutalan sejarah 
manusia,” katanya.

“Tetapi, Dia memilih untuk masuk ke 
dalam sejarah itu, menyerahkan diri-Nya. 
Dia memilih jalan yang paling sukar: Salib. 
Agar semua orang yang berdosa, putus asa, 
sengsara dapat menemui-Nya. Di sana, ke 
tempat yang kita fikir Tuhan tidak hadir, di 
sanalah Dia datang. Untuk menyelamatkan 
mereka yang putus asa, Dia sendiri memilih 

untuk merasakan keputusasaan, menang-
gung penderitaan kita yang paling pahit,” 
katanya.

“Kita mewartakan Kristus yang disalib-
kan … kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan sep-
erti yang diseru oleh Sto Paulus.

Rasul besar itu juga tidak menyembunyi-
kan fakta bahawa, dalam hal hikmat ma-
nusia, Salib tampak sebagai sesuatu yang 
berbeza, bodoh dan menentang arus,” jelas 
Sri Paus. 

“Salib adalah alat kematian, namun ia 
menjadi sumber kehidupan. Salib adalah 
pemandangan yang mengerikan, namun 
mengungkapkan kepada kita keindahan 
kasih Tuhan. Itulah sebabnya, dalam pesta 
hari ini, umat Tuhan memuliakan Salib dan 
dirayakan dalam Liturgi.”

Gereja Katolik merayakan hari raya Pen-

inggian Salib Suci pada 13 September. Per-
ayaan itu dimulai pada abad ke-4, ketika 
dedikasi Gereja Makam Suci berlangsung 
pada 13 September 335, di lokasi penyali-
ban Kristus di Yerusalem.

“Kita gagal untuk menerima Tuhan yang 
lemah dan tersalib, kecuali mungkin dengan 
kata-kata, dan lebih memilih untuk mem-
impikan Tuhan yang berkuasa dan menang. 
Ini adalah godaan besar,” kata Paus Fransis-
kus.

“Seberapa sering kita merindukan kekris-
tianan sebagai pemenang, kekristianan yang 
menjadi juara, yang penting dan berpen-
garuh, yang menerima kemuliaan dan ke-
hormatan? Namun kekristianan tanpa salib 
adalah kekristianan duniawi, dan memperli-
hatkan dirinya tidak tersentuh.” — LiCAS-
news.com

Ya n u a r i u s 
hidup pada 

abad keempat . 
Kemungkinan dia 
d i l a h i r k a n  d i 
Benevento atau 
N a p l e s ,  I t a l i . 
Yanuarius adalah  
seorang Uskup 
yang dianiaya oleh 
Diocletian. 

Beliau digelar 
“San Gennaro” amat prihatin terhadap umat-
nya serta selalu ke penjara untuk mengunjungi 
orang-orang Kristian yang ditahan.

Petugas penjara melaporkan hal ini kepada 
gabenor, lalu San Gennaro ditangkap dan 
dipenjarakan bersama seorang diakon dan 
seorang lektor.

Akhirnya, San Gennaro bersama enam 
orang lainnya maut sebagai martir iman. 
Mereka dibunuh dekat Naples pada tahun 305. 

Ada sesuatu yang sangat istimewa mengenai 
San Gennaro: darahnya yang tercurah sebagai 
martir disimpan dalam sebuah bejana sejak 
berabad-abad yang lalu. Darah yang kering 
itu, pada waktu-waktu tertentu akan menjadi 
cair dan berwarna merah.

Bejana berisi darah itu disimpan, diperton-
tonkan dan dihormati secara umum pada hari 
Sabtu pertama bulan Mei, 19 September (pesta 
San Gennaro), dalam oktaf (atau hari ke lapan 
setelah pesta), atau pada 16 Disember. 

Tidak guna memakai salib jika kita tidak membuka hati kepada Sang Penebus - Sri 
Paus Fransiskus, 14 Sept, 2021. Gambar: CNA. 
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Kenali 
Santo Anda 
Sto Yanuarius
~ 19 September ~

Sto Matius
~ 21 September ~ 

Matius merupakan 
seorang pemun-

gut cukai di kota Ka-
pernaum, kota di mana 
Yesus tinggal. Matius 
seorang Yahudi, tetapi 
bekerja untuk kepent-
ingan bangsa Romawi 
yang menjajah bangsa 
Yahudi.

Oleh itu, orang-orang 
sebangsanya tidak me-
nyukai Matius. Mereka 
tidak mahu berhubungan dengan “orang-orang 
berdosa” seperti Matius si pemungut cukai.

Namun Yesus tidak berfikir demikian terha-
dap Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat Ma-
tius duduk di rumah cukai dan berkata, “Ikutlah 
Aku.”

Ketika itu juga Matius meninggalkan wang 
serta pekerjaannya untuk mengikuti Yesus.

Baginya, Yesus kelihatan demikian kudus 
dan bagaikan seorang raja. Matius mengadakan 
sebuah perjamuan besar bagi-Nya. Dia men-
gundang teman-teman lain yang seperti dirinya 
untuk bertemu dengan Yesus serta mendengar 
ajaran Yesus.

Sebahagian orang Yahudi menyalahkan Yesus 
kerana makan bersama dengan orang-orang 
yang mereka anggap sebagai orang berdosa.

Tetapi, Yesus sudah siap dengan suatu jawa-
ban. “Bukan orang sihat yang memerlukan ta-
bib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk 
memanggil orang benar, melainkan orang ber-
dosa.’

Ketika Yesus kembali ke syurga, St Matius 
tinggal di Palestin untuk mewartakan Kristus. 
St. Matius mewartakan Yesus kepada kaum 
sebangsanya. Setelah mewartakan Injil kepada 
ramai orang, hidup St. Matius berakhir sebagai 
seorang martir iman yang jaya.

Gambar file para demonstran India Kristian sedang menunjuk perasaan di luar Kat-
edral Hati Kudus, New Delhi, selepas gereja itu diserang pada 5 Feb, 2015 (Gambar: 
Sajjad Hussain/AFP)



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 19, 2021 

Anak Negeri dipanggil untuk 
lindungi hak kelahiran yang 
dianugerahkan Tuhan

“Isnin tanpa daging” kembalikan 
martabatkan masakan tradisional 
KENINGAU: Komisi Keharmonian Alam 
Ciptaan Tuhan Keuskupan Keningau, men-
gajak umat untuk menyahut seruan Kem-
pen Lindungi Bumi Kita, Lindungi Anak-
anak Kita (PROTEC) bagi Tahun Kedua 
yang bertema “Kurangkan Daging, Tenusu 
dan Pembaziran Makanan.”

Seruan KKACT untuk berpuasa daging 
setiap hari Isnin sepanjang Musim Pen-
ciptaan 2021 mendapat sambutan meng-
galakkan daripada umat di pelbagai Paroki.

Misalnya pada minggu pertama Musim 
Penciptaan, Paroki St Theresa Tambu-
nan mengongsikan beberapa menu ma-
kanan tanpa daging di laman media sosial 
KKACT. 

Selain itu, umat dari Paroki Roh Kudus 

Sook, St Patrick Membakut dan individu-
individu tertentu telah berkongsi video dan 
resipi masakan tanpa daging yang bukan 
sahaja menyelerakan, tetapi menyihatkan, 
kurang minyak dan seimbang.

“Isnin tanpa daging” ini juga mengemba-
likan martabat masakan tradisional Sabah 
yang banyak menggunakan sayuran dan 
buah-buahan tempatan. 

Bagi umat yang mungkin sukar ‘ber-
pisah’ dengan daging, Paroki St Theresa 
Tambunan menjual beberapa jenis sambal 
yang sedia untuk dimakan misalnya sam-
bal buah liposu dan sambal belacan Lindos 
yang bertujuan menggalakkan umat terus 
mengurangkan pengambilan daging. Di-
harapkan amalan ini diteruskan bukan han-

ya pada Musim Penciptaan tetapi sepan-
jang masa.

Ajakan mengurangkan pengambilan ma-
kanan berasaskan daging ini tercetus dari 
kesedaran bahawa penghasilan makanan 
berasaskan daging  membawa kesan ke-
pada perubahan iklim.

Intensi Bapa Suci Fransiskus untuk bulan 
September 2021,  menggesa umat Katolik 
untuk mengambil tindakan berani dan aktif 
untuk melindungi bumi.

Uskup Cornelius Piong, dalam perutu-
sannya sempena Hari Malaysia ke-58 tu-
rut mendorong umat agar memeriksa cara 
hidup kita, dan beralih kepada “gaya hidup 
yang lebih sederhana dan lebih menghor-
mati alam ciptaan Tuhan.”

KENINGAU: Istilah anak neg-
eri Sabah yang merujuk kepada 
penduduk asal Sabah dibincang-
kan dalam segmen Bual Bicara 
Radio Online KekitaanFM pada 
14 Sept lalu.

Dua orang tetamu jemputan 
iaitu Pn Esther Golingi selaku 
Pengerusi Perpaduan Anak Neg-
eri (PAN) dan Uskup Cornelius 
Piong, telah dijemput bagi mem-
bincangkan perkara ini.

Bual Bicara tentang “Kesedar-
an Mengenai Anak Negeri" ini 
adalah  bersempena Hari Malay-
sia 2021 untuk menyemai rasa 
cinta akan negeri Sabah, menge-
nal identiti, budaya dan bangsa 
anak Negeri. 

Dalam Bual Bicara yang 
dikendalikan oleh DJ Uji, Pn 
Esther mengatakan Orang Asal 
di negeri ini ingin dikenali se-
bagai anak sulung, “anak yang 
lahir pertama di negara yang kita 
cintai dan akan berusaha untuk 
memelihara hak kelahiran kami 
yang diberikan oleh Tuhan.”

PAN merupakan pertubuhan 
NGO Kristian yang didaftar-
kan pada 15 September 2015 di 
bawah Trustees (Incorporation) 
Ordinance Cap. 146 Sabah. Na-
mun sebelum mendaftar sebagai 
NGO, pertubuhan ini sebenarnya 
telah bergiat aktif pada tahun 
2009 atas nama Gereja-gereja 
Kristian di Sabah. 

Setelah melawat dan mengun-
jungi beberapa buah kampung, 
mereka mendapati ramai anak 
Negeri yang mengalami masalah 
seperti kad pengenalan, tanah 
pusaka serta ketinggalan dari 
segi ekonomi, pembangunan 

serta akademik. 
Visi PAN ialah mahu men-

transformasi anak Negeri men-
jadi orang-orang yang berpen-
garuh dalam masyarakat. 

Empat misi PAN ialah mem-
promosi kesatuan di kalangan 
anak Negeri, meningkatkan 
kualiti hidup anak Negeri, mem-
perkasa pemimpin-pemimpin 
muda di kalangan anak Negeri 
serta menegakkan hak-hak anak 
Negeri, seperti yang termaktub 
dalam Pembentukan Malaysia 
1963.

Ditanya apakah tanggung-
jawab anak sulung Sabah, Pn 
Esther mengatakan, “Sebelum 
kita menentukan kedudukan atau 
keistimewaan kita sebagai anak 
sulung Sabah, terlebih dahulu 
kita harus memainkan peranan 
kita sebagai umat Tuhan.”

“Kita adalah sangat berharga 
di mata Tuhan. Dia telah men-
empatkan kita di tempat ini 
untuk membawa kasih dan im-
ej-Nya. Cari dan bangunkan da-
hulu kerajaan Tuhan di dunia ini. 
Bagaimana kita dapat menjadi 
rakyat atau anak Negeri yang 
baik jika kita sendiri lemah atau 

gagal menjadi garam dan terang 
Tuhan di dunia?”

Selepas Pn. Esther, DJ Uji 
menemu bual Uskup Cornelius 
Piong tentang harapannya terha-
dap anak Negeri khususnya umat 
Kristian. Bapa Uskup Cornelius 
mengatakan pertama-tama ialah 
harus bangga dengan identiti kita 
sebagai anak Negeri. 

Prelatus itu juga mengingat-
kan anak Negeri yang beragama 
Kristian tentang misi mereka 
menyebarkan Khabar Gembira 
Tuhan. Beliau juga menyokong 
dengan usaha-usaha NGO Kris-
tian seperti PAN yang membawa 
kesedaran dan memperjuangkan 
hak anak-anak Negeri.

Ketua Keuskupan Keningau 
itu menyeru anak Negeri yang 
beragama Kristian bahawa desti-
nasi kita adalah untuk berada di 
rumah Bapa di Syurga. 

“Kita akan diadili berdasarkan 
sikap atau layanan kita terhadap 
sesama,” kata Uskup Cornelius 
yang juga senada dengan Pn Es-
ther bahawa kalau Tuhan tidak 
diutamakan, segala-gala yang 
kita lakukan adalah sia-sia dan 
tidak membawa berkat.

TAMBUNAN: Paroki St Theresa, 
Tambunan melancarkan Kempen 
Lindungi Bumi Kita, Lindungi 
Anak-anak Kita (PROTEC) untuk 
tahun kedua pada 12 September 
lalu.

Kempen ini dilancarkan dalam 
perayaan Ekaristi yang dipimpin 
oleh Father Rudolp Joanes.  

Semasa menyampaikan homili, 
Fr Rudolp mengatakan, "Sebagai 
Katolik, mungkin kita tidak sedar 
bahawa kita mempunyai ramai 
“ibu.” 

“Ibu pertama kita ialah ibu 
kandung, bagi yang berkahwin 
anda mempunyai ibu mertua, bon-
da Maria sebagai ibu Tuhan dan 
ibu kita semua dan yang keempat, 
ibu bumi atau mother earth.

“Ibu bumi kita memberikan kita 
banyak kebaikan. Malangnya, 
bumi ini diperas dan dibinasakan, 
spesies-spesies pupus, virus ber-
bahaya menular di bumi dan pe-
rubahan iklim mengancam setiap 
kehidupan dan generasi masa ha-
dapan.”

“Kesan aktiviti melampau ma-
nusia terhadap hasil bumi me-
nyebabkan pelbagai bencana 
alam.”

“Kita tidak mahu, suatu hari 
nanti, anak-anak kita terpaksa 
tinggal dalam perahu kerana paras 
laut meningkat, risiko kebuluran 
dan penyakit.”

Paderi Paroki itu juga menggal-
akkan umat untuk mengamalkan 
hari “Isnin tanpa daging”. 

Katanya, hari Jumaat juga ada-

lah hari pantang makan daging 
seperti yang ditetapkan oleh un-
dang-undang Gereja bagi meng-
hormati kesengsaraan dan pe-
nyelamatan Yesus.

Hari Isnin pula dicadangkan 
untuk berpuasa daging sempena 
kempen PROTEC. Ia juga meru-
pakan latihan rohani yang baik 
bagi umat.

Paderi itu juga mengungkapkan 
bahawa Ketua Keuskupan Kenin-
gau, Uskup Cornelius Piong ada-
lah gembala yang harus diteladani 
dalam hal memelihara alam seki-
tar.

Salah satu usaha ‘hijau’ Uskup 
Cornelius dapat dilihat di Rumah 
Retret Keuskupan Keningau Kg 
Tatal di mana prelatus itu telah 
menanam lebih 300 jenis tumbuh-
tumbuhan. 

Malah Bapa Uskup juga men-
jadi penasihat rohani bagi Komisi 
Alam Sekitar Keuskupan Ken-
ingau yang berjuang membawa 
umat untuk merawat kelestarian 
alam ciptaan Tuhan.

Fr Rudolp juga menyeru kepada 
ibu bapa, ketua-ketua KKD dan 
Majlis Pastoral Paroki agar beru-
lang kali mengingatkan tema dan 
pesan kempen PROTEC di media-
media sosial. 

“Biarpun usaha kita mungkin 
kecil tetapi lakukannya dengan 
bangga dan penuh tanggungjawab 
demi menyelamatkan bumi. Jan-
gan wariskan kualiti bumi yang 
sakit kepada generasi muda,” seru 
Fr Rudolp. 

Ubah cara hidup demi 
kelestarian alam 


