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Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kris-
tus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan den-
gan memandang muka. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang 
kukasihi! Bukankah Tuhan memilih orang-orang yang dianggap 
miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi 
ahli waris Kerajaan yang telah dijanjikan-Nya kepada barangsiapa 
yang mengasihi Dia?                                                               Yakobus 2:1, 5

 

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 

Sri Paus gesa Katolik buat 
‘pilihan berani’ lindungi 
alam ciptaan Tuhan 
KOTA VATIKAN: Sri Paus 

Fransiskus menggesa umat 
Katolik untuk mengambil 

tindakan melindungi planet kita 
bersama pada Musim Penciptaan. 
Sempena video Intensi Sri Paus un-
tuk bulan September, prelatus itu 
mendorong semua orang untuk me-
meriksa cara hidup kita, dan beralih 
ke “gaya hidup yang lebih sederhana 
dan lebih menghormati alam ciptaan 
Tuhan.”

Sangti Papa Fransiskus menekankan bahawa 
“tangisan bumi dan tangisan orang miskin sudah  
semakin serius dan membimbangkan,” seraya 
mendesak umat Katolik untuk “bertindak tegas 
dan mengubah krisis ini menjadi peluang.”

“Bersama saudara-saudari kita yang berlainan 
denominasi Kristian, marilah kita berdoa dan 
bekerja untuk rumah bersama kita pada masa-
masa krisis planet yang dahsyat ini,” kata Sri 
Paus.

Musim Penciptaan 2021 dirayakan beberapa 
minggu sebelum Persidangan Perubahan Iklim 
PBB (COP26), yang dijadualkan berlangsung 
pada 1-12 November di Glasgow, Scotland. 

Laporan dari PBB baru-baru ini menyatakan 
perubahan iklim pada masa ini sudah di tahap 
kritikal dan kita sudah kesuntukan masa bagi 
mengelakkan kesan terburuk dari krisis ekologi 
dan keadaan darurat iklim.

Orang Kristian membentuk lebih dari 25 
peratus penduduk dunia, dan “mereka sesung-
guhnya berpotensi untuk mengubah komuniti 
dan dunia mereka selama lima minggu akan 
datang.”

Oleh itu, Sri Paus Fransiskus mengajak se-
mua orang Kristian agar dapat membuat pilihan, 

yang lebih sederhana dan lestari demi menjaga 
alam sekitar. 

Sri Paus juga bangga dan gembira dengan us-
aha kaum muda yang berani melakukan projek 
demi peningkatan persekitaran dan sosial. 

Beliau merujuk kepada Persidangan Peruba-
han Iklim PBB (COP26) yang disertai ramai 
kaum muda yang berani bersuara agar pem-
impin dunia masa kini mengambil tindakan 
konkrit, bukan berjanji kosong. 

Sri Paus Fransiskus mengatakan, “Kita orang 
dewasa dapat belajar banyak daripada para ak-
tivis muda ini kerana dalam semua hal yang 
berkaitan dengan menjaga planet ini, mereka 
berada di barisan depan.” Mari kita meneladani 
mereka dan merenungkan gaya hidup kita, teru-
tama pada saat-saat krisis kesihatan, sosial dan 
persekitaran.

“Mari kita memanfaatkan teladan mereka dan 
merenungkan gaya hidup kita, terutama pada 
saat-saat krisis kesihatan, sosial dan persekita-
ran.”

“Mari kita memeriksa kembali bagaimana 
cara kita makan, membeli, bagaimana kita mel-
akukan perjalanan, atau cara kita menggunakan 
air, tenaga, plastik, dan banyak barang material 
lain yang sering membahayakan bumi.”

“Mari kita memilih untuk berubah! Marilah 
kita maju bersama kaum muda menuju gaya 
hidup yang lebih sederhana dan lebih menghor-
mati alam sekitar.”

Mengulas Intensi Sri Paus untuk bulan Sep-
tember, Fr Frédéric Fornos, S.J., pengarah 
antarabangsa Jaringan Doa Seluruh Dunia 
Bapa Suci mengatakan: “Sekali lagi, kata-kata 
Bapa Suci Fransiskus tidak boleh diabaikan. 
Dalam menghadapi krisis ekologi, adalah san-
gat mendesak untuk kita mengubah gaya hidup 
yang lebih sederhana dan mencerminkan soli-
dariti.” — media Vatikan 

Kanak-kanak menyertai Sri Paus Fransiskus menanam pokok sebagai salah satu 
galakan memelihara alam sekitar. Gambar (Aletia) diambil sebelum pandemik. 

Tangisan bumi dan orang miskin semakin serius



Bahaya hidup sendirian 
Tidak ada yang lebih hampir 

dengan bahasa Tuhan seperti 
hening atau diam, kata 

Meister Eckhart. 
Antara lain, beliau menyatakan 

bahawa ada beberapa karya dala-
man yang hanya dapat dilakukan 
dalam diam, sendirian, secara tertut-
up.

Kata-kata Meister Eckhart  
memang tepat tetapi masih perlu 
diberi pencerahan. Walaupun ada 
beberapa pekerjaan batin yang 
hanya dapat dilakukan dalam diam, 
ada juga pekerjaan dalam jiwa yang 
mendalam dan kritis yang hanya 
dapat dilakukan dengan orang lain, 
melalui hubungan, keluarga, gereja, 
dan masyarakat. Diam boleh men-
jadi jalan istimewa untuk mendala-
mi jiwa tetapi ia juga boleh memba-
hayakan.

Ted Kaczynski yang juga dikenali 
sebagai Unabomber, hidup dalam 
diam, sendirian, seperti ramai indi-
vidu lain yang mengalami masalah 
mental. 

Paka r  kes iha t an  men ta l 
menyatakan  bahawa kita memerlu-
kan interaksi dengan orang lain agar 
kita sentiasa waras. Interaksi sosial 
mendorong kita untuk selalu berpi-
jak di bumi nyata, mengimbangi 
kita, dan menopang kewarasan kita. 

Saya melihat beberapa orang 
muda kita hari ini yang berinteraksi 
dengan orang lain (secara peribadi 
dan melalui media sosial) setiap 
detik dalam kehidupan mereka, dan 
sentiasa prihatin akan mereka, tanpa 
mementingkan diri atau kepentin-
gan diri sendiri. 

Kita saling memerlukan.  Jean-
Paul Sartre pernah menyatakan pep-
atah yang terkenal, “neraka adalah 
orang lain”. Kenyataannya ini tidak 
salah. Pada akhirnya, ‘di sana’ 
adalah syurga, akhirnya kesela-
matan yang dianugerahkan kepada 
kita. 

Memilih untuk hidup sendirian 
dan mengasingkan diri adalah nera-
ka. Malah, kesepian jahat ini dapat 
menyelinap dalam diri kita dengan 
menyamar atas nama agama dan 
kononnya boleh memberi kelegaan 
atau kebaikan kepada kita. 

Sebagai contoh: Saya dibesarkan 
dalam keluarga yang sangat rapat di 
sebuah komuniti kecil di luar ban-
dar di mana keluarga, jiran, paroki, 
dan sentiasa bersama dengan orang 
lain sangat bermakna, di mana 
semuanya dikongsi bersama, dan 
anda jarang bersendirian. 

Saya takut bersendirian dan sela-
lu menghindarinya, dan hanya sele-
sa ketika bersama orang lain.
Sejurus selepas sekolah menengah, 
saya menyertai ordo religius, 
Oblates of Mary Immaculate, dan 
selama lapan tahun berikutnya ting-
gal di sebuah komuniti besar di 
mana, sekali lagi, hampir semua 
perkara dikongsi dan jarang dapat 
bersendirian. 

Menjelang upacara pelafazan 
kaul terakhir dan komitmen tetap 
dalam kehidupan religius dan 
imamat, apa yang paling saya takuti 
adalah lafaz selibat, saya takut akan 
akibat kesepian yang akan timbul. 
Tidak akan ada isteri, tidak ada 
anak, tidak ada keluarga, hidup seli-

bat bermakna sendirian, terasing. 
Tetapi apa yang ditakuti tidak ter-

jadi, sebaliknya yang tidak disangka 
berlaku. 

Selibat memang ada harganya, ini 
memang diakui, dan diakui itu 
bukan kehidupan normal yang 
Tuhan tetapkan untuk semua orang. 
Namun, kesunyian yang saya takuti 
akan dihadapi (tetapi untuk seketi-
ka) jarang berlaku. 

Saya mendapati hidup saya selalu 
diisi dengan hubungan, interaksi 
dengan orang lain, kesibukan, 
tekanan harian, dan komitmen 
menuntut setiap detik dalam 
kehidupan harian saya. Saya takut 
akan kesepian dalam hidup imamat 
namun ia tidak terjadi, sebaliknya 
saya merindui masa untuk bersend-
irian, masa yang sunyi dan merasa 
cukup selesa untuk bersendirian. 
Terlalu selesa sebenarnya. Selama 
tahun-tahun perjalanan imamat 
saya, saya telah tinggal dalam 
komuniti agama yang besar dan 
mereka, seperti keluarga lain, mem-
punyai tuntutan sendiri. 

Ketika saya menjadi presiden 
Sekolah Teologi, saya ditugaskan 
untuk tinggal di rumah yang 
ditetapkan untuk presiden dan 
rumah itu memang ditetapkan 
untuk seorang diri. 

Pada mulanya, saya merasa agak 
tidak menyenangkan, tidak pernah 
tinggal sendirian sebelum ini; tetapi 
selepas beberapa ketika, saya mulai 
menyukainya malah sangat menyu-
kainya. Saya menyukainya kerana 
tidak perlu bertanggungjawab kepa-
da sesiapa di rumah itu kecuali 
saya.

Tidak lama kemudian, saya mera-
sakan bahayanya. Selepas satu 
tahun saya menamatkan aturan 
sebegitu. 

Salah satu bahaya hidup bersend-
irian dan salah satu bahaya selibat, 
walaupun anda menjalani kaul atau 
komitmen anda dengan setia, anda 
tidak mempunyai orang lain untuk 
berinteraksi setiap hari dan mem-
buat menuntut pelbagai permintaan 
terhadap anda.  Anda boleh mem-
buat ruang anda sendiri dan dapat 
menghindari banyak yang disebut 
oleh Dorothy Day sebagai “pertapa 
hidup dalam keluarga”. 

Apabila anda tinggal bersend-
irian, anda boleh merancang dan 
menjalani kehidupan dengan 
mudah mengikut kehendak anda 
sendiri, memilih bahagian keluarga 
dan komuniti yang bermanfaat 
untuk anda dan mengelakkan baha-
gian yang sukar.

Ada perkara-perkara tertentu 
yang bermula sebagai kebajikan 
tetapi kemudian dengan mudah 

berubah menjadi keburukan. 
Contohnya kesibukan. 

Anda berkorban untuk keluarga 
demi menolong mereka dengan 
bekerja tetapi anda tidak akan dapat 
menyertai banyak kegiatan bersama 
keluarga.  

Pada mulanya, ia adalah pengor-
banan — akhirnya, ia menjadi 
ruang melarikan diri, menolak 
untuk bersama-sama keluarga keti-
ka menghadapi masalah tertentu 
dalam keluarga. Kaul selibat dan 
imamat juga menghadapi risiko 
bahaya yang sama. 

Kita semua pernah mengatakan 
atau mendengar ungkapan ini: Saya 
berdoa tetapi bukan beriman 
(golongan orang yang terbuka kepa-
da Tuhan tetapi tidak terbuka terha-
dap Gereja). 

Namun, kita banyak bergelut 
dengan cara ini daripada yang kita 
fikirkan. Sebagai seorang paderi 
religius berkaul, paderi selibat, saya 
boleh menjadi rohaniwan tetapi 
tidak warak, sebab utamanya ialah 
saya dapat menghindari banyak 
penyangkalan diri yang dituntut 
oleh seseorang yang tinggal dalam 
sebuah keluarga. 

Walau bagaimanapun, ini adalah 
bahaya bagi kita semua, selibat atau 
berkahwin. Apabila, untuk setiap 
jenis alasan yang baik, kita dapat 
memilih bahagian keluarga dan 
masyarakat yang kita suka dan 
mengelakkan bahagian-bahagian 
yang kita rasa sukar, kita beriman 
tetapi tidak rohaniah. — Hakcipta 
Terpelihara @ Fr Ron Rolheiser 
1999-2021

Injil  Markus  pada Har i 
Minggu Biasa ke-23 ini ber-
cerita tentang penyembuhan 

seorang yang bisu dan tuli. 
Sebelumnya (Mrk 7:24-30) 
Markus juga menceritakan pen-
gusiran roh jahat/syaitan daripa-
da seorang kanak-kanak.

Dalam kedua-dua kisah ini,  
Markus bukan hanya ingin 
menunjukkan bagaimana Yesus 
datang untuk menyelamatkan 
manusia dengan menyembuhkan 
orang sakit, mengusir roh jahat, 
namun pesan penting yang juga 
ingin disampaikan Markus 
dalam ceriteranya kepada kita 
ialah, bahawa Yesus mahu 
menyelamatkan semua orang, 
tanpa perbezaan! 

Orang yang diusir syaitan dar-
ipada tubuhnya dan orang  yang  
di sembuhkankan sebagai orang 
yang bisu dan tuli, adalah bukan 
orang Yahudi. 

Yesus adalah penyelamat bagi 
semua orang tanpa perbezaan. 

Tempat di mana Yesus mengu-
sir syaitan dan menyembuhkan 
orang yang bisu dan tuli, iaitu di 
Tirus, Sidon, daerah Dekapolis 
—  daerah orang-orang yang 
bukan-Yahudi. 

Memang Yesus sering tidak 
langsung mewartakan khabar 
gembira kepada orang-orang 
bukan-Yahudi, tetapi ternyata 

kehadiran, perjalanan dan per-
jumpan-Nya di antara orang-
orang bukan-Yahudi juga dike-
nal dan bergema dalam hati 
ramai orang! 

Pesan apa sebenarnya yang 
ingin disampaikan Markus kepa-
da kita dalam Injilnya? Tidak 
lain tak bukan: Yesus datang 
untuk menolong, menyelamat-
kan semua orang tanpa per-
bezaan. Yesus adalah orang 
Yahudi dan Dia hanya mew-
artakan Injil di daerah orang-
orang Yahudi. Tetapi di antara 
penduduknya ada juga orang-
orang bukan-Yahudi. 

Oleh itu, segala pekerjaan baik 
yang dilakukan-Nya ternyata 
tidak terbatas, dan dapat dialami 
oleh siapapun juga, baik Yahudi 
mahupun bukan-Yahudi. 

Apa yang dilakukan-Nya, iaitu 
berbuat baik kepada sesiapapun 
tanpa perbezaan. Kerana itu di 
kemudian hari, sesudah Dia mati 
dan bangkit kembali, Dia  mem-
beri perintah  kepada murid-
murid-Nya: “Pergilah ke seluruh 
dunia, beritakanlah Injil kepada 
segala makhluk” (Mrk 16:15).

Berbuat  baik  kepada  sesama 
tanpa melihat status dan ketu-
runan ternyata  merupakan pew-
artaan Injil (evangelisasi) yang 
paling baik dan berdaya guna! 
Sangat menarik catatan Injil 

yang dibuat oleh Markus ini di 
mana Yesus berpesan kepada 
orang-orang yang menyaksikan 
mukjizat penyembuhan yang 
dilakukan-Nya, supaya jangan 
menceritakannya kepada siapa 
pun juga. 

Tetapi mereka tetap memberi-
takannya kepada orang-orang 
dan berseru: “Dia, Yesus, menja-
dikan segala yang baik!”.

Masyarakat kita sekarang  
mengalami banyak  kemajuan, 
namun juga sekaligus kemun-
duran. Kita setiap hari melihat 
iklan-iklan tentang pembangu-
nan gedung-gedung pencakar 
langit, kompleks bangunan  
y a n g  i n d a h  s e r t a  h e b a t . 
Penjualan dan pembelian kend-
eraan berkualiti tinggi terus ber-
langsung meskipun dilaporkan 
ekonomi sedang merosot. 

Tetapi sekaligus juga selalu 
ada berita tentang bencana 
gempa bumi, kebakaran, nasib 
golongan migran dan pelarian, 
nasib kanak-kanak yang kurang 
gizi makanan dan  minumannya, 
dan tidak mampu meneruskan 
sekolahnya. Belum lagi berita 
negatif tentang korupsi dan 
adanya pengaruh dadah yang 
tidak kunjung henti. 

Inilah “pelbagai penyakit” di 
dunia masyarakat kita, yang 
harus disembuhkan. Seperti pada 

zaman Yesus dahulu, sekarang 
ini pun kita harus mewartakan 
Injil, bukan hanya melalui pew-
artaan sabda (ajaran, pendidikan, 
ibadat), tetapi juga melalui sege-
n a p  u s a h a  p e n y e m b u h a n 
“penyakit-penyakit masyarakat  
kita” yang banyak  dideritai  
oleh orang-orang kita sezaman 
dan semasyarakat. 

Bukan hanya bagi orang-orang 
yang seagama, sekeluarga, 
segolongan, sejabatan atau apa 
pun, melainkan kepada semua  
orang  secara tulus. 

Dahulu orang-orang  “takjub 
dan tercengang” melihat Yesus 
dan  berseru: “Dia menjadikan 
segala-galanya baik, yang tuli 
dijadikan-Nya mendengar, yang 
bisu dijadikan-Nya berkata-
kata.” 

Betapa kita  pun akan bersyu-
k u r  k e p a d a  Tu h a n  d a n 
bergembira,apabila ucapan 
orang-orang itu ditujukan juga 
kepada kita, murid-murid Yesus!

Sri Paus Paulus VI telah men-

ulis suatu seruan apostolik 
Evangelii  Nuntiandi ,  yang 
mengingatkan kita bahawa tugas 
hakiki kita sebagai Gereja ialah 
mewartakan khabar gembira. 

Dan Paus Fransiskus juga 
mengeluarkan seruan apostolik 
Evangelii Gaudium, yang juga 
mengingatkan lagi, bahawa kita 
harus sungguh bergembira 
menerima Injil Kristus sebagai 
khabar keselamatan rohani dan 
jasmani  kepada kita. 

Sri Paus Fransiskus juga men-
egaskan kegembiraan kita itu 
harus diteruskan kepada semua 
orang tanpa perbezaan, seperti 
yang dilaksanakan oleh Kristus 
sendiri. 

Dengan demikian kita akan 
dikenali oleh masyarakat seb-
agai Gereja Kristus yang sung-
guh Katolik, ertinya sebagai 
persekutuan umat beriman yang 
berbuat baik kepada semua 
orang tanpa membeza-bezakan, 
tanpa pilih kasih! — Msgr. F.X. 
Hadisumarta O.Carm

Hari Minggu Biasa Ke-23
(TaHun B )

YESAYA 35: 4-7A;  
YAKOBUS 2: 1-5.

INJIL MARKUS 7: 31-37.

Menemui terang dengan berseru kepada Tuhan!
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Adakah anda 
mempunyai 
persoalan 

agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Email: 

editor1@herald.
com.my 

Tanya
Jawab

Gereja Katolik, berpegang pada pengertian atau 
prinsip ‘predestination‘, bahawa Tuhan menghenda-
ki semua orang diselamatkan. Gereja tidak menga-
jar ‘double predestination‘ bahawa Tuhan dari awal 
sudah menentukan orang-orang yang akan masuk 
ke syurga (diselamatkan) dan orang-orang yang 
masuk neraka (tidak diselamatkan), seperti yang 
diajarkan oleh Calvinism (1509-1564)’

Calvinism mengatakan Tuhan yang menghendaki 
adanya kejahatan atau kemalangan, sehingga peng-
khianatan Yudas pun seolah-olah sudah ditentukan, 
atau ditakdirkan oleh Tuhan — pandangan seperti 
ini ditolak oleh Konsili Trente. 

Dalam Kitab Suci kita mendengar sabda, “… 
Bapa-Mu yang di Syurga, yang menerbitkan 
matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik 
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan 
bagi orang yang tidak benar” (Mat 5:45). Apa yang 
hendak diungkapkan dalam petikan ini adalah 
Tuhan mahu menyelamatkan semua orang dan 
Tuhan tidak pernah mengurangi atau memilih-milih 
untuk menyelamatkan. 

Tuhan juga tidak menghendaki atau menurunkan 
celaka atau kemalangan terhadap seseorang. Itulah 
yang sebenarnya ditentukan Tuhan: keselamatan! 
Semua keselamatan hanya ada melalui, dalam dan 
dari diri Yesus Kristus tetapi keselamatan ini juga  
menuntut sahutan bebas manusia. Tuhan selalu 
memberi ruang dan kebebasan pada manusia. Jika 
mereka berpaling daripada Tuhan, mereka tetap ada  

kesempatan lagi untuk kembali kepada tuhan. 
Sri Paus Leo IX dalam suratnya pada tahun 1053 

menulis, Tuhan hanya menentukan yang baik, biar 
pun Dia tahu ada yang jahat, tetapi yang tidak baik 
bukan berasal daripada-Nya.

Kalau Tuhan hanya menghendaki yang baik, 
mengapa ada di kalangan orang yang tidak berun-
tung atau malahan bernasib kurang baik? Ketika 
para murid melihat seorang yang buta sejak lahir, 
mereka bertanya siapa yang salah, orangnya sendiri 
atau orang tuanya, Yesus menjawab “.. kerana 
pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di 
dalam dia” (Yoh 9:2-3). Ini sebenarnya undangan 
kepada kita untuk melihat karya dan penyelenggara-
an Ilahi seperti yang dijelaskan oleh Konsili Trente 
tentang perseverantia (ketekunan, daya tahan).

Gereja mengakui bahawa kejahatan dan kemalan-
gan akan sentiasa berlaku dalam hidup manusia. 
Tidak ada orang yang selalu malang. Tuhan bukan 
penyebab 'malang'. Dalam Injil Matius 13:24-30 
Tuhan mengajak kita untuk membuat pilihan den-
gan bebas dan tekun.

Menilai bahawa segala-galanya telah ditakdirkan 
oleh Tuhan, bahkan mengaitkan kemalangan dan 
kejahatan adalah daripada Tuhan adalah bertentan-
gan dengan kenyataan bahawa Tuhan tidak mengh-
endaki celaka, sebaliknya Tuhan hanya menghenda-
ki keselamatan, kebaikan bagi semua. 

Demikian pula, menuduh nasib malang dan situa-
si celaka atau bencana sebagai tanggungjawab 

Tuhan merupakan perbuatan menolak untuk men-
gakui kehendak bebas manusia untuk bertanggung-
jawab dalam hidup ini. Kehendak bebas adalah rah-
mat, Tuhan mengurniakannya bukan kerana Tuhan 
melepaskan tanggungjawab, namun kerana Tuhan 
dalam kebesaran hati-Nya mengajak manusia ikut 
terlibat dalam karya keselamatan ini. Situasi yang 
tidak beruntung adalah undangan kepada kita untuk 
menghadapinya dengan sikap iman, membantu, 
menempatkan harapan, dan mewujudkan tindakan 
kasih yang nyata.

Kitab Suci ada menceritakan kisah Yusuf, yang 
dijual saudara-saudaranya, atau kisah Ayub, yang 
kehilangan segala-galanya, demikian pula kisah 
pengosongan diri Yesus sampai wafat di kayu Salib. 
Gereja dalam sejarahnya memuat pelbagai ragam 
kisah penganiayaan dan kemartiran, sejak dari 
Stefanus hingga kini, di mana kisah-kisah hebat itu 
menyatakan ia bukan menghancurkan seseorang 
sebaliknya memperkasakan lagi Gereja. Bahkan 
kisah-kisah itu juga mengajar kita bahawa khabar 
buruk pun mendatangkan kebaikan. 

Satu-satunya takdir yang dikehendaki Tuhan 
adalah keselamatan. Persoalannya, bagaimana kita 
menyikapinya? Jangan cepat menyalahkan Tuhan 
kerana nasib buruk menimpa kita sebaliknya datang 
dan membuka diri untuk mengenali misteri-Nya, 
dan be kerjasama untuk ikut memulihkan kehidu-
pan. — Father T. Krispurwana Cahyadi SJ, 
hidupkatolik.com 

Pandangan Gereja tentang soal ‘takdir’
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KUALA LUMPUR: Sempena 
Hari Kebangsaan ke-64 dan Hari 
Malaysia ke-58, Persekutuan Kris-
tian Malaysia (CFM) telah menge-
luarkan kenyataan akhbar yang 
mengajak rakyat Malaysia agar 
mengingati tarikh-tarikh penting 
kebangsaan yang menyatukan se-
mua bangsa, meskipun dalam sua-
sana suram pandemik Covid-19.

Kenyataan yang dikeluarkan 
pada 30 Ogos 2021 itu mengatakan 
meskipun Covid-19 telah melanda 
negara ini hampir 18 bulan namun 
rakyat Malaysia tetap berdiri teguh 
dan bekerjasama.

“Covid-19 telah mendekatkan 
kita dalam semua perbezaan un-
tuk menanggung kesakitan dan 
kerugian sesama. Kita sama-sama 
berdiri dengan petugas hadapan 
yang telah meletakkan diri mereka 
di barisan hadapan demi mengha-
dapi cabaran-cabaran getir. Ramai 
yang lain juga bekerja tanpa le-
lah untuk memberi kelegaan dan 
keselesaan kepada mereka yang 
memerlukan,” ujar CFM seraya 
mengucapkan syukur kepada Tu-
han dan terima kasih kepada semua 
rakyat Malaysia yang telah berkor-

ban pada masa yang kritikal ini. 
“Mengawal penyebaran virus 

yang mematikan harus menjadi 
keutamaan nasional, di samping 
mengimbangi kesan yang ditim-
bulkan oleh virus ini terhadap 
ekonomi kita secara keseluru-
han, bahkan terhadap kehidupan 
peribadi ramai orang. Kita harus 
komited untuk berwaspada dan 
bertahan terhadap kesejahteraan 
umum semua orang di negara kita. 
Usaha untuk memvaksin seluruh 
penduduk mesti disokong dengan 
bersungguh-sungguh,” tegas CFM.

Kenyataan yang ditandatan-
gani oleh Pengerusi CFM, Uskup 
Agung Melter Tais dan Naib-naib 
Pengerusi iaitu Uskup Agung Si-
mon Poh, Cor Episcopa Philip 
Thomas dan Dr Eu Hong Seng,  
juga berbangga dengan orang-
orang Kristian yang telah beker-
jasama dengan pelbagai penganut  
agama lain dan organisasi sekular, 
untuk memberikan bantuan, baik 
dalam bentuk dan kewangan, untuk 
mengurangkan beban yang diha-
dapi oleh sesama rakyat Malaysia 
kita pada tempoh yang belum per-
nah terjadi sebelum ini. 

“Sebagai Gereja, marilah kita 
terus memperluas kasih Tuhan, ter-
utama kepada mereka yang kurang 
bernasib baik, yang rapuh, migran, 
di kawasan dan di tengah-tengah 
masyarakat di mana kita berada 
(Yakobus 1:27; Markus 12: 30-
31),” seru CFM. 

“Kami juga mengenang ramai 
orang yang kehilangan orang ter-
sayang dan terutama anak-anak 
yang tiba-tiba kehilangan kedua ibu 
bapa mereka. Marilah kita teruskan 
dengan berdoa peribadi dan dalam 
komuniti kepada Tuhan yang Maha 
Esa agar Dia dapat campur tangan 
dan berbelas kasihan untuk mer-
ingankan penderitaan orang-orang 
yang terkesan dengan pandemik 
ini, semoga Dia memberkati kita 
dengan kesembuhan dan mengem-
balikan kehidupan normal dalam 
rutin kehidupan kita.”

CFM mengajak umat untuk terus 
mengangkat doa-doa kita untuk 
para pemimpin nasional, termasuk 
Perdana Menteri baharu semua 
anggota kesihatan, dan agensi-
agensi kerajaan, agar mereka se-
mua dibimbing dan dilindungi oleh 
Tuhan. 

Malaysia yang bersatu dan berdaya tahan

KOTA KINABALU: “Bila pande-
mik ini akan berakhir?” persoalan 
yang sering dipertanyakan pada hari 
ini. Pada 4-25 Ogos lalu, Kovenan 
Komuniti Light of Jesus Christ telah 
mengadakan Seminar Hidup Baru 
dalam Roh melalui platform Zoom. 

Seramai 450 orang peserta dari 
Malaysia dan luar negara telah 
menyertai seminar yang diada-
kan pada setiap malam Rabu dan 
Ahad. Ia diisi dengan sesi pujian 
dan penyembahan, kesaksian dan 
sesi-sesi tentang Ketuhanan Yesus 
dalam kehidupan kita, cinta kasih 
Tuhan, penyelamatan Tuhan terha-

dap manusia, hidup baharu dalam 
Roh dan pembaptisan Roh Kudus. 

Pada akhir seminar, para peserta 
diteguhkan dalam sesi “Bertumbuh 

dan Ditransformasi” yang meng-
galakkan mereka untuk menjalani 
kehidupan yang berpandu kepada 
Roh Kudus dan disemarakkan 
oleh Sakramen-sakramen Gereja. 

Seminar maya ini diakhiri 
dengan Perayaan Ekaristi yang 
dipimpin oleh Father Paul Lo, 
rektor Katedral Sacred Heart. 

Dalam homilinya, Fr Paul me-
nekankan kepentingan Roh Kudus 
dalam kehidupan umat. Paderi itu 
mengingatkan para peserta agar 
tidak bersikap seperti orang Farisi 
dan guru-guru Taurat yang taat kepa-
da perintah Tuhan tetapi hati mere-

ka tertutup terhadap kasih Tuhan. 
“Orang Farisi dan guru-guru 

Taurat adalah orang-orang alim. 
Mereka bukan orang yang jahat 
cuma mereka terlalu mementing-
kan peraturan dari perintah kasih 
Tuhan. Dengan menutup pintu 
hati kepada Tuhan, mustahil kita 
dapat diubah dan ditransformasi. 
Oleh itu, kita harus taat kepada 
perintah-perintah Tuhan dan pada 
masa yang sama, membenar-
kan kasih Tuhan menyentuh hati 
kita, agar kita juga dapat menye-
barkan belas kasihan Tuhan ke-
pada orang lain,” pesan Fr Paul. 

Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baharu 
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Sahabat kecil Yesus
Adik-adik, beberapa hari lagi kita akan menyambut 
Hari Malaysia ke-58. Baca bersama Rukun Negara di 
bawah bersama keluarga.  

Dapatkah adik-adik mencari objek-objek 
yang tersembunyi pada gambar di bawah?: 

buku, mahkota, ikan, jag, bulan, tali leher, jarum dan benang, 
siput babi, stoking dan bintang?

Adik-adik, tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Malaysia yang 
bertema “Malaysia Prihatin". Mari kita mohon bantuan doa daripada 
Bonda Maria agar kita dipandu oleh Roh Kudus untuk menjadi umat dan 
warga negara yang prihatin. Warnakan gambar di bawah. 

Lengkapkan perkataan berikut: 
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KUALA LUMPURL Pelayanan Belia 
Gereja Good Shepherd (GSC), men-
gadakan sesi “Hangout and Story 
Podcast” bertajuk COVID, Belia dan 
Iman melalui Zoom yang difasilitasi 
oleh para ketua, anggota jawatankua-
sa dan penasihat kaum muda. Topik 
ini diilhamkan oleh Diana Rose Rob-
ert, 23, penganjur/ahli jawatankuasa 
Belia GSC. 

Hashtag #YourStoryMatters dimas-
ukkan ke dalam poster, untuk men-
unjukkan fakta bahawa setiap kisah 
belia adalah penting. 

Sesi pertama dimulakan dengan 
acara berkenalan diikuti perkongsian 
oleh dua orang belia, Jesselton, 18, 
dan Yvonne Racheal Shanthi, 24. 

Jesselton mengongsikan bagaima-
na beliau menghadapi peperiksaan 
SPM yang ditangguhkan serta pen-

galamannya belajar di rumah yang 
banyak mengganggu perhatiannya. 
Untuk membantu keluarga, Jessel-
ton mahu mencari pekerjaan namun 
sukar kerana kebanyakan premis di-
tutup. 

Jesselton pada mulanya mahu 
memendamkan semua masalahnya 
namun ada seseorang yang telah 
memberikannya semangat dan jawa-
ban yang diperlukan. Ini memberi in-
spirasi pada Jesselton untuk terbuka 
hati berkongsi kerana ia memberi 
perasaan dan semangat yang lebih 
baik.

Yvonne pula mengongsikan pen-
galamannya menghabiskan semes-
ter terakhir di universiti. Disebabkan 
pandemik, dia tidak berpeluang men-
gucapkan selamat tinggal kepada ra-
kan-rakan universiti serta kepayahan 

mencari pekerjaan. Akhirnya beliau 
mendapat pekerjaan meskipun dia 
hanya melakukannya demi wang.

Judyanne Marie, 25 mengatakan 
pada masa yang sukar ini, beliau 
menghadapi pelbagai perasaan dan 
tertanya-tanya di mana Tuhan pada 

ketika ini? 
Namun beliau bertahan di dalam 

iman. “Sesi ini membantu saya untuk 
terus berakar dalam iman. Saya pasti 
Yesus mempunyai cara untuk men-
jawab semua masalah dan konflik 
yang kita hadapi,” katanya yakin. 

Tuhan menetapkan kita menjadi 
pelayan dan saksi-Nya

Hangout virtual belia bantu redakan kecelaruan, 
akrabkan persahabatan 

PULAU PINANG: Tema oleh Sri Paus 
Fransiskus untuk Hari Belia Sedunia 
2021 (WYD) memberi inspirasi kepada 
Penang Youth Diocesan Youth Network 
(PDYN) Youth Cafe mengadopsi tema: 
‘Bangun berdirilah. Aku menampak-
kan diri kepadamu untuk menetap-
kan engkau menjadi pelayan dan saksi 
tentang segala sesuatu yang telah kau 
lihat (lih. Kisah 26: 16). 

Idea ini tercetus untuk memupuk 
suasana perbincangan dan perkong-
sian yang santai. Lebih 60 orang ketua 
belia pelbagai paroki, kampus dan 
kumpulan belia eklesial  di Keuskupan 
Pulau Pinang turut hadir.

Segmen 'Youth Cafe' virtual dijalan-
kan dengan santai. Ia dimulakan den-
gan nyanyian lagu-lagu pujian oleh 
Jonathan D'Oliveiro dari Seeds Minis-
try. 

Kemudian, Uskup Sebastian Francis 
menyampaikan refleksi tentang peti-
kan Kis 26:16 yang menekankan pang-
gilan untuk menjadi saksi Tuhan. 

Bapa Uskup memberikan contoh ten-
tang semangat sekumpulan pemuda 
yang membantu tim multimedia sema-
sa perayaan Sta Anna pada bulan Julai 
lalu. Seperti yang diketahui, perayaan 
Sta Anna yang menarik ribuan penzia-

rah, 'menutup pintu' bagi menggelak-
kan penularan Covid-19. 

Bantuan dari sekumpulan belia itu 
memberikan kesempatan kepada para 
penziarah virtual, mengikuti setiap 
Misa Kudus, devosi dan Novena per-
ayaan Sta Anna. 

Ini disusuli oleh Fr Simon Anand 
yang memberikan penjelasan men-
genai perayaan Hari Belia Sedunia di 
peringkat paroki lokal. Hari Orang 
Muda Sedunia diusulkan oleh Sri Paus 
Yohanes Paulus II pada 1984 “untuk 
memperkuat mudika dengan mena-
warkan pendorongan untuk komit-
men, objektif yang mendorong keterli-
batan yang lebih dan partisipasi”.

Seterusnya, para ketua belia diba-
hagikan ke dalam kumpulan untuk 
berkongsi idea, harapan dan perancan-
gan mereka untuk merayakan WYD di 
peringkat paroki mereka. 

Sesi maya ini sungguh bermakna 
lebih-lebih lagi para ketua belia dapat 
mengungkapkan impian dan cita-cita 
mereka agar WYD dapat dirayakan 
secara fizikal serta membina hubun-
gan  berkekalan dengan orang lain dan 
Gereja, walaupun ini telah menjadi su-
kar kerana situasi pandemik masa kini, 
kata Penang Diocesan Youth Network.
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Bapa Suci: Saya tidak terfikir untuk bersara!

YANGON: Pemimpin Gereja Ka-
tolik Myanmar mengecam “pem-
impin yang menganggap mereka 
ketua pada masa itu” bahawa 
mereka “gagal dalam peranan 
dan tanggungjawab kepemimpi-
nan mereka”. 

Kardinal Charles Bo mengata-
kan demikian semasa menyam-
paikan homili pada 29 Ogos lalu 
di Katedral St. Mary. Kardinal Bo 
menggunakan pembacaan Kitab 
Suci pada hari tersebut untuk 
menegur “pemimpin” Myanmar 
serta mengatakan mereka telah 
menaburkan kematian dan putus 
asa di Myanmar dengan meletak-
kan undang-undang dan peratu-
ran ‘kejam’ terhadap rakyat. 

Selama 18 bulan Covid-19 
menjajah dunia dan merampas 
jutaan nyawa, selama tujuh bulan 
konflik, kekecewaan, kematian 
dan keputus asaan di Myanmar 
adalah “litani bencana alam bua-
tan manusia” yang telah meman-

jangkan kesengsaraan dan air 
mata rakyat Myanmar.

Presiden Konferensi Uskup 
Katolik Myanmar (CBCM) itu 
memuji warga Myanmar yang 
bersenjatakan moral dan kemura-
han hati pada masa yang getir ini. 

Kardinal Bo memetik Sto Ya-
kobus yang mendesak orang 

Kristian menjadi pelaku Firman, 
bukan hanya pendengar, dan Injil 
Markus, di mana Yesus menge-
cam pematuhan hukum membabi 
buta sehingga membelakangkan 
perintah cinta dan belas kasihan. 

Kardinal Bo mendesak umat 
untuk membangun kembali diri 
mereka dengan “membawa hati 
penyayang ke dalam kehidupan 
dan masyarakat kita”.

Kardinal Bo mendesak umat 
untuk membangun kembali diri 
mereka dengan “membawa hati 
penyayang ke dalam kehidupan 
dan masyarakat kita”.

Prelatus itu menegur junta ne-
gara yang membeli senjata dari 
“seluruh dunia” untuk menguku-
hkan posisi mereka sedangkan 
mereka lupa untuk mempersen-
jatai diri mereka dengan kasih, 
kerendahan hati dan adil. “Kep-
impinan yang sejati berasal dari 
ketulusan cinta,” tegas Kardinal 
Bo. — media Vatikan 

TAKTHA SUCI: Dalam sebuah 
wawancara dengan media baru-
baru ini, Sri Paus Fransiskus men-
gatakan bahawa seorang perawat 
telah menyelamatkan hidupnya. 
Bapa Suci merujuk pada rawatan 
kesihatan yang dilakukannya be-
berapa ketika lalu.

“Seorang perawat telah me-
nyelamatkan hidup saya,” kata 
Sri Paus Fransiskus kepada radio 
COPE Sepanyol, pada 1 Septem-
ber. 

Dalam segmen itu,  seorang ju-
rnalis bertanya kepada Sri Paus 
Fransiskus bagaimana kesihatann-
ya selepas pembedahan usus pada 
4 Julai lalu.

“Saya hidup,” jawab Sri Paus. 
“Seorang perawat lelaki yang 
banyak pengalaman, telah me-
nyelamatkan hidup saya.”

Surat khabar Itali, La Repubbli-
ca melaporkan pada 31 Ogos ba-
hawa perawat yang dimaksudkan 
oleh Bapa Suci ialah Massimil-
iano Strappetti, seorang perawat 

yang telah bekerja di Vatikan se-
jak 2002, setelah lapan tahun ber-
tugas di unit perawatan intensif di 
Rumah Sakit Gemelli Roma.

Radio COPE menulis bahawa 
Strappetti adalah seorang suami 

dan ayah yang dikenali dengan si-
kap murah hati dan mesra dengan 
orang lain. 

Menurut La Repubblica, Strap-
petti menyarankan Sri Paus Fran-
siskus untuk menjalani ujian 

setelah prelatus mengalami diver-
tikulitis pertamanya pada Febru-
ari.

Strappetti dan staf kesihatan ke-
pausan yang lain, mencadangkan 
agar Bapa Suci menjalani pembe-
dahan pada 4 Julai untuk menjaga 
situasi agar tidak menjadi lebih 
buruk.

Bapa Suci kembali ke Vatikan 
pada 14 Julai, setelah menjalani 
rawatan selama 11 hari di Hospi-
tal Gemelli untuk pemulihan dari 
pembedahan. 

“Ini kedua kalinya dalam hidup 
saya bahawa seorang perawat 
telah menyelamatkan hidup saya. 
Pertama semasa tahun 1957,” 
kata Sri Paus Fransiskus kepada 
COPE.

Sri Paus Fransiskus mencerita-
kan tentang seorang biarawati Itali 
yang menasihati dan membantu-
nya ketika dia sakit radang paru-
paru semasa belajar di seminari di 
Argentina.

Wawancara itu juga membicara-

kan khabar angin media bahawa 
Sri Paus Fransiskus sedang mem-
pertimbangkan untuk mengundur-
kan diri.

Bapa Suci dengan bercanda 
mengatakan, “ketika seorang 
Sri Paus sakit, angin atau badai 
konklaf akan muncul" sekaligus 
menafikan perkara itu. 

La Repubblica melaporkan ba-
hawa Fransiskus tidak terfikir un-
tuk bersara serta tidak menyusun 
atau memperisapkan dokumen un-
tuk mengatur pengunduran dirin-
ya sebagai Sri Paus, seperti yang 
dikhabarkan baru-baru ini.

Dalam wawancara selama satu 
setengah jam itu, Bapa Suci turut 
menyatakan kekhuatirannya ten-
tang situasi di Afghanistan. 

Wawancara dengan Carlos Her-
rera, seorang jurnalis, penyampai 
TV Sepanyol dan pernah meme-
nangi beberapa anugerah. Radio 
COPE ialah sebuah stesen radio 
yang dimiliki oleh konferensi para 
uskup Sepanyol. – LiCASnews 

KABUL: Caritas Pakistan sedang 
bersiap sedia untuk membantu 
para pelarian dari Afghanistan 
setelah pasukan Amerika Syarikat 
menarik diri dari  negara tersebut. 

Amjad Gulzar, direktur ekse-
kutif Caritas Pakistan, mengatakan 
kepada AsiaNews bahawa organ-
isasi tersebut sedang meneliti situ-
asi dan siap memberikan sokon-
gan terhadap mereka yang paling 
memerlukan . Amjad mengatakan 
bantuan akan diberikan sesuai den-
gan pedoman pemerintah Pakistan.

Pakistan dan Afghanistan ber-
bahagi sempadan sepanjang 2,670 
kilometer dan sebahagian besar 
pelarian menyeberang di dekat 
kota Chaman, Pakistan.

Pihak berwenang Pakistan telah 
mencatat adanya pergerakan ma-
nusia dari Afghanistan setelah Ka-
bul diambil alih oleh Taliban bulan 
lalu.

Pakistan saat ini menampung 
sekitar 1.5 juta pelarian Afghani-
stan.

Para pemimpin Pakistan telah 
menyatakan keprihatinan atas 
keamanan di Afghanistan setelah 
Taliban membentuk pemerintahan 
selepas AS dan pasukan asing lain-
nya meninggalkan negara itu.

Pemerintah di Islamabad sangat 

khuatir akan pejuang militan dari 
kelompok Taliban Pakistan dari 
Afghanistan dan melakukan seran-
gan mematikan di wilayah itu. 
Ribuan orang Pakistan terkorban 
dalam kekerasan kumpulan eks-
tremis itu dalam dua dekad tera-
khir.

Keamanan di Afghanistan juga 
huru-hara dalam beberapa hari 
terakhir di mana seorang pelaku 
bom bunuh diri yang didakwa di-
lakukan oleh afiliasi ISIS di Af-
ghanistan di luar bandara Kabul 
dan meragut nyawa lebih dari 100 
orang, termasuk 13 orang tentera 
AS.

“Dua hingga tiga bulan hada-
pan sangat penting,” kata seorang 
pegawai senior Pakistan. 

Katanya, Islamabad bimbang 
akan terjadinya peningkatan 
serangan militan di sepanjang 
perbatasan Afghanistan-Pakistan, 
saat Taliban cuba mengisi keko-
songan pasca runtuhnya pasukan 
Afghanistan dan administrasi yang 
disokong Barat. 

Meskipun pernah dituduh se-
bagai penyokong Taliban namun 
sebenarnya Pakistan menyokong 
pengusiran dan penggulingan 
kerajaan Taliban, 20 tahun lalu. —
LiCASnews/Media Vatikan 

Caritas Pakistan siap siaga 
bantu pelarian dari Afghanistan

MANILA: Kardinal Luis Anto-
nio Tagle mencabar para imam, 
religius dan kaum awam untuk 
menanggapi panggilan mereka di 
dalam Kristus dengan serius.

Merayakan 500 Tahun Kedata-
ngan Agama Kristian di Filipina, 
Kardinal itu mengungkapkan 
harapan bahawa tonggak sejarah 
itu akan mengarah pada “perayaan 
bahawa kita dipanggil” untuk 
membuat perbezaan demi Yesus.

“Kepada para imam, religius 
dan umat awam, semoga anda 
menjalani pembentukan anda den-
gan serius, belajar dengan serius,” 
kata Kardinal Tagle, yang berada 
di Manila pada awal Ogos. 

“Tolong lakukan misi anda den-

gan serius, bukan hanya untuk 
kebaikan Gereja di Filipina tetapi 
juga untuk menyumbang kepada 
Gereja universal,” katanya.

Prefek Kongregasi untuk Evan-
gelisasi Bangsa-Bangsa itu men-
gatakan bahawa beberapa orang 
mungkin tidak melihat atau meng-
hargai sumbangan mereka kepada 
Gereja, tetapi sebenarnya ada.

Kardinal itu berbicara dalam 
sebuah forum bincang-bincang 
online “The Jesuit Hour” oleh ko-
muniti Yesuit. 

Beliau menceritakan bahawa 
Misa kepausan di Basilika Santo 
Petrus pada 14 Mac lalu seharusn-
ya dipimpin oleh beliau. 

Namun apabila Sri Paus Fran-

siskus mengetahuinya, prelatus 
itu mengambil alih kerana beliau 
menghargai sumbangan pekerja 
Filipina di kebanyakan negara di 
dunia. — LiCASnews 

Kardinal Tagle cabar klerus, awam sahut 
panggilan dengan serius 

Sri Paus Fransiskus dalam salah satu siri audiensi bersama umat 
awam di Vatikan, 16 Sept 2020. Gambar: Media Vatikan. 

Kardinal Bo kecam pemimpin 
gagal terajui keamanan negara 



Kenali 
Santo Anda 
Kelahiran Sta 
Perawan Maria 
~ 8 September ~

Tidak seperti kita merayakan hari para kudus di 
mana kita merayakan hari mereka wafat kerana 

pada hari itulah mereka dilahirkan ke dalam sukacita 
syurgawi.

Namun, hari kelahiran Maria, Bonda Kita, meru-
pakan suatu pengecualian. Kita merayakan hari kela-
hirannya kerana dia datang ke dunia dalam keadaan 
penuh rahmat dan kerana dia akan menjadi Bonda 
Yesus.

Kelahiran Bonda Maria bagaikan fajar. Ketika pada 
waktu pagi cakrawala mulai berwarna merah, kita 
tahu bahawa matahari akan segera terbit. Demikian 
juga ketika Maria dilahirkan, dia membawa sukacita 
yang besar bagi dunia.

Kelahirannya bererti bahawa Yesus, Matahari 
Keadilan, akan segera datang. 

Maria adalah manusia mengagumkan yang mem-
peroleh hak istimewa untuk membawa Yesus kepada 
segenap umat manusia.

Pada hari ini, kita merayakan serta mewartakan 
dengan sukacita kepada seluruh dunia kelahiran 
Santa Perawan Maria. Kita selalu dapat datang 

kepada Maria untuk memohon pertolongannya. Ia 
amat dekat di hati Yesus. Ujud khusus apakah yang 
akan aku minta kepada Bonda Maria pada hari ini?

Peter Claver dilahirkan pada tahun 1580 merupa-
kan Paderi Serikat Yesus. 

Beliau digelar sebagai “rasul para hamba” kerana me-
layani di kalangan para hamba dari Afrika tanpa henti.

Peter akan sentiasa berada di pelabuhan, melihat 
para hamba yang datang, sakit, menderita dan dii-
kat, lalu merawat, memberi makan serta membaptis 
mereka yang mahu dibaptis dan membaptis bayi-bayi.

Sungguh suatu kerja keras sementara panas meny-
engat. Seorang yang pernah satu kali menemani St. 
Peter melakukan karyanya tidak tahan menyaksikan 
pemandangan yang memilukan itu. 

Tetapi Peter melakukannya selama empat puluh ta-
hun. Dia membaptis sekitar tiga ratus ribu orang. Pe-
ter selalu berada di sana ketika kapal-kapal itu datang. 
serta mencurahkan perhatian serta kasih sayangnya 
kepada mereka yang diperlakukan secara tidak adil 
oleh masyarakat.

Bantuan dan layanan Peter Claver kepada para 
hamba itu dipandang remeh oleh orang-orang kaya 
namun ia tidak pernah melemahkan semangatnya. 
Empat tahun terakhir dalam hidupnya, Pastor Claver 
menderita sakit yang demikian hebat hingga ia harus 
tinggal terus dalam kamarnya. 

Dia juga tidak dapat merayakan Misa. Sebahagian 
besar orang telah melupakannya, tetapi Fr Claver 
tidak pernah mengeluh. Kemudian, pada saat wa-
fatnya pada 8 September 1654, sekonyong-konyong 
seluruh kota terjaga. 

Mereka segera sadar bahawa mereka telah kehilan-
gan seorang kudus. Sejak saat itu, dia tidak pernah 
lagi dilupakan. St. Peter Claver dinyatakan kudus 
pada tahun 1888 oleh Paus Leo XIII.

St Peter Claver  
~ 9 September ~

Bangkitkan semangat 
‘Malaysia Prihatin’ 
pada musim pandemik 

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

Walaupun ketika ini negara 
kita sedang dilanda pande-
mik COVID-19, namun ia 
bukan penghalang bagi raky-
at Malaysia untuk terus ber-
syukur dan menjadi rakyat 
Malaysia yang prihatin.

Meskipun perayaan Hari 
Malaysia ini tidak tidak se-
meriah berbanding tahun-
tahun sebelumnya kerana 
pandemik COVID-19 tetapi 
marilah kita mengungkap-
kan kesyukuran  sebagai un-
gkapan hormat dan cinta kita 
kepada Tuhan Sang Pencipta 
dan kepada Malaysia sebagai 
tanah air. 

Sebagai pengikut Kris-
tus sekaligus sebagai warga 
Malaysia yang beriman kita 
hendaknya berusaha untuk 
tetap mempertahankan serta 
memelihara semangat Hari 
Malaysia dengan terus ber-
doa dan bersukacita meski-
pun di  tengah-tengah pan-
demik

Semangat dan sambutan 
Hari Malaysia hendaknya 
juga menjadi asas bagi kita 

untuk mendoakan negara 
tercinta ini agar ‘merdeka’ 
dari jajahan Covid-19.

Marilah kita dengan se-
mangat yang sama memupuk 
perpaduan dan kesatuan hati 
untuk membangun negara 
tercinta ini dengan penuh 
tanggungjawab seperti Sab-
da Yesus “berikanlah kepada 
Kaisar apa yang wajib kita 
berikan kepada Kaisar dan 
berikan kepada  Tuhan apa 
yang wajib kita berikan ke-
pada Tuhan” (Mrk 12:17). —         
Fr. Giovanni C. Sugau, CSE  
Pertapaan Karmel, Tambu-
nan, Sabah

Terus berdoa agar 
merdeka dari Covid-19 

Situasi Cov-
id-19 me-
n y e b a b k a n 
perayaan Hari 
Malaysia ke-58 
sungguh ber-
lainan.

Namun ia 
bukan alasan 
untuk me-
lunturkan se-
mangat mencin-
tai negara dan 
m e n g h a l a n g 
semangat Malaysia Prihatin.

Perjuangan menentang  
Covid-19 memerlukan kita 
semua bersatu tidak kira 
bangsa, agama, fahaman 
politik dan sebagainya. 

Merayakan Hari Malay-
sia adalah tidak mungkin 
secara fizikal tetapi dengan 
sarana teknologi digital, 
kita dapat memanfaatkan 
cara ini dengan berdialog, 
mengadakan aktiviti-aktiviti 
maya seperti bagaimana me-

mupuk seman-
gat 'Malay-
sia Prihatin", 
mempromosi 
p e r p a d u a n , 
m e m b u a t 
v i d e o - v i d e o 
kreatif bagi 
memupuk se-
mangat say-
angkan negara.

Jadikan pan-
demik ini kes-
empatan bagi 

semua  untuk bersatu dalam 
semangat keprihatinan den-
gan saling bantu membantu 
menghulurkan bantuan dan 
sokongan moral kepada 
mereka yang memerlukan.

Saya percaya dengan cara 
ini, semangat 'Malaysia Pri-
hatin' tetap semarak mekar 
di hati setiap individu wa-
laupun pada masa pande-
mik ini. — Sr M. Liza Au-
gustine FSIC, Keuskupan                              
Keningau

Anjurkan dialog untuk memupuk 
semangat perpaduan

Sambutan Hari Malaysia 
pada 16 September setiap ta-
hun perlu dijadikan asas un-
tuk mencintai Malaysia dan 
panggilan untuk memainkan 
peranan untuk memban-
gun Malaysia yang prihatin, 
saling hormat menghormati 
serta menggelakkan perkau-
man yang boleh membinasa-
kan perpaduan dalam negara.

Disebabkan pandemik dan 
pelbagai kesukaran, ramai 
yang tawar hati untuk men-
gibarkan Jalur Gemilang. 

Mengibarkan Jalur Gemi-
lang adalah sebagai tanda 
solidariti kita bagi mereka 
yang terkesan akan pandemik 
Covid-19 serta bangga men-

jadi warganegara yang baik.
Oleh itu, buanglah segala 

perasaan negatif untuk men-
gibarkan Jalur Gemilang. 

Semoga dengan mengibar-
kan Jalur Gemilang, dapat 
'mengibarkan' semangat Ma-
laysia Prihatin di dalam per-
buatan dan kata-kata kita. — 
Gerard Chong, Katedral St 
Mary Sandakan 

Kempen bendera putih salah satu 
tanda Malaysia Prihatin 

Kempen bend-
era putih adalah 
salah satu usa-
ha yang men-
gajak orang 
ramai memberi 
bantuan ke-
pada mereka 
yang memerlu-
kan, tanpa me-
mandang aga-
ma dan bangsa. 

Ramai yang 
menyahut usaha ini sekaligus 
membuktikan pandemik tidak 
melemahkan kesatuan, seba-
liknya menyuntik semangat 
prihatin; 

Selain itu, kita juga boleh  
menjadi ‘Malaysia/Katolik 
Prihatin’ dengan menjaga ke-

lestarian alam 
sekitar, berdoa 
rosari untuk 
keamanan ne-
gara, sentiasa 
m e n y o k o n g 
keadilan dan 
menghormati 
penganut pel-
bagai iman.

Daripada ter-
pengaruh den-
gan fahaman 

politik yang cuba menjauh-
kan kita, mari kita mengarah-
kan hati kita kepada Tuhan, 
mengungkapkan kesyukuran 
kerana Dia telah memberkati 
kita dengan kedamaian dan 
keharmonian. — Clare Rose, 
St Joseph Papar

Bersolidariti dengan 
para mangsa Covid-19 

Shalom. Semua rutin yang 
biasa kita lakukan teru-
tamanya menjelang Hari 
Malaysia, tidak lagi dapat di-
lakukan sejak tahun lalu.

Semangat patriotik  dira-
sakan semakin pudar kerana 
kesibukan dan kesuraman 
ekonomi.

Namun begitu, hal ini 
tidak menghalang saya un-
tuk berkongsi rasa berterima 
kasih saya terhadap negara 
tercinta, Malaysia. Tanpa 
jerih payah yang dilalui oleh 
pahlawan negara, saya tidak 
akan melihat kebiruan warna 
langit, kepelbagaian kaum 
dan perasaan hormat dan ke-
beranian sesama kita. 

Saya menghargai setiap 
detik kehidupan saya khu-
susnya dalam menyebar-
kan cinta kasih terhadap 
orang lain. — Karen Bulan                          
Jeffrey, Sibu

Syukur kerana masih dapat melihat 
langit yang biru 
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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 6, 2021 

KENINGAU: Pandemik bukan ‘cuti rehat’ 
dalam kehidupan rohani. Ada umat yang 
memberi komen bahawa pada musim pan-
demik ini, Gereja seharusnya tidak mem-
buat apa-apa aktiviti dan teruskan beriman 
sahaja.

Menjawab komen itu, Uskup Cornelius 
Piong, “Bagaimana beriman tanpa tinda-
kan atau aksi? Iman tanpa perbuatan adalah 
mati (Yak 2:14). Sebenarnya, ketika rumah 
ibadat bukan Islam dibenarkan dibuka be-
berapa bulan lalu, Gereja sentiasa mengiku-
ti SOP yang ketat dan ruang gereja sentiasa 
dinyahkuman.”

 Uskup Cornelius berkata dalam segmen 
khas Bual Bicara bersama DJ Endu di Radio 
Digital Keuskupan Keningau, KekitaanFM 
pada 27 Ogos lalu.

Prelatus itu menekankan peranan para 
klerus, ibu bapa, KKD dan umat awam se-
bagai pewarta Khabar Gembira Tuhan yang 
aktif pada musim pandemik ini. 

Uskup Cornelius mengatakan, “Kita jan-
gan kalah atau berdiam diri kerana Cov-
id-19. Tuhan memberikan kita sarana dan 
pelbagai inspirasi”. Misalnya melalui Inter-
net, kita masih dapat mengikuti Misa Ku-
dus online, pelbagai webinar, mendengar 
katekesis dan maklumat gereja universal 
melalui radio digital serta audio rohani. 

Begitu juga dengan misi-misi kebajikan. 
Pada musim pandemik ini, melalui be-
berapa badan Gereja misalnya Caritas dan 
Majlis Pastoral Paroki, ramai keluarga yang 
dalam kesukaran akibat pandemik serta 
mangsa bencana alam seperti di Sook dan 
Beaufort beberapa bulan lalu, menerima 
bantuan keperluan asas. 

“Gereja sentiasa aktif berkarya. Pokok 
pangkalnya adalah umat itu sendiri. Jika 
umat tidak mahu berbuat apa-apa, maka 
pertumbuhan iman itu juga akan terbantut,” 
ujar Uskup Cornelius.

Uskup Cornelius juga sempat berbicara 
tentang alam sekitar. Kempen Lindungi 

Bumi, Lindungi Anak-anak Kita (PRO-
TEC) telah memasuki tahun kedua yang 
juga dirayakan sempena Musim Ciptaan 
Tuhan. 

Bapa Uskup bersyukur kerana melalui 
Komisi Keharmonian Alam Ciptaan Tuhan 
yang ditubuhkan dua tahun lalu,  ia mem-
bantu Keuskupan Keningau untuk terus ak-
tif membangkitkan kesedaran umat tentang 
alam sekitar. 

Uskup Cornelius menyeru ‘pertobatan 
ekologi' di kalangan umat lebih-lebih lagi 
isu perubahan iklim sudah di tahap kritikal’.  
“Mungkin di sini, bencana alam yang betul-
betul dahsyat belum berlaku. Lihat di luar 

negara, bencana alam sekitar, ais di kutub 
semakin cair — lama kelamaan bencana 
mengerikan ini juga akan memberi kesan 
kepada kita.”

Sesi Bual Bicara ini turut menjemput 
Pengerusi Majlis Pastoral Paroki Katedral 
St Francis Xavier Keningau (KSFX), Cik 
Nancy Nelly Joneh mengenai SOP dan Vak-
sinasi.

Menurut Cik Nancy, bagi KSFX, mereka 
akan mengikuti SOP terbaharu seperti yang 
ditetapkan oleh Kementerian Perpaduan 
Negara yang menerima 50 orang umat 
untuk setiap kali Misa. Nancy juga men-
erangkan bahawa meskipun Gereja hanya 
dapat menerima kehadiran fizikal 50 orang 
umat, namun Misa Senja akan diadakan di 
beberapa tempat manakala Misa Hari Min-
ggu diadakan beberapa kali dalam pelbagai 
bahasa. 

Mengenai umat yang masih belum me-
nerima Vaksin, Cik Nancy menerangkan  
mereka masih boleh menyertai Misa Kudus 
fizikal asalkan mengikut SOP yang ketat. 
Ini adalah kerana masih ramai yang belum 
mendaftar atau menerima temujanji vaksi-
nasi. Di samping itu, ada pelayanan mis-
alnya Pelayan Altar yang berusia 18 tahun 
ke bawah, masih belum ada vaksin untuk 
mereka. 

Pandemik bukan ‘cuti rehat’ rohani

MAJODI: Para Uskup Katolik Malaysia, 
melalui Komisi Episkopal Keadilan Pen-
ciptaan Malaysia, Singapura dan Brunei 
(ECCJMSB) melancarkan Kempen Lind-
ungi Bumi Kita, Lindungi Anak-anak Kita 
(PROTEC) tahun kedua dan juga Musim 
Penciptaan pada 31 Ogos lalu.

Dengan tema, “Kurangi Daging, Tenusu 
dan Pembaziran Makanan”, kempen se-
lama lima tahun ini dirayakan dalam Misa 
Kudus dalam talian yang dipimpin oleh 
Uskup Bernard Paul, dari Keuskupan Mel-
aka-Johor.  

Semasa menyampaikan homilinya, 
Uskup Bernard mengaitkan tema Hari Ke-
bangsaan dan Hari Malaysia 2021, “Malay-
sia Prihatin” dengan sikap umat terhadap 
alam pada masa ini.

Katanya sebagai Malaysia Prihatin, kita 
harus ‘pergi jauh’. Berbelas kasihan, mel-
akukan karya kebajikan harus melangkaui 
sempadan.

Sebagai seorang yang prihatin, kita harus 
berjuang untuk menentang pembaziran, 
menentang ketamakan dan haloba yang 
meragut sumber alam. Tugas memelihara 
alam bukan di bahu NGO, kerajaan atau 
komisi sahaja tetapi harus digalas oleh ko-
muniti, keluarga dan individu. Kita harus 
berganding bahu untuk menyembuhkan 
planet kita. Kita harus berusaha memilih 
untuk mengurangi konsumerisme dan ma-
terialisme, baharulah kita dapat melihat 
peningkatan dalam pemulihan alam. 

Untuk menjadi warganegara yang benar-
benar peduli, harus ada keadilan, kebe-
naran, dan kedamaian. Ingat - Tanpa Kebe-
naran, Tanpa Keadilan; Tidak ada keadilan, 
tidak ada kedamaian. Apabila manusia 
mengutamakan damai baharulah dunia ini 
aman dan penyembuhan akan terjadi, jelas 
prelatus itu. 

Perayaan Ekaristi itu diakhiri dengan 
pelancaran PROTEC 2. Kempen PROTEC 
ini bermatlamat  melindungi semua kehidu-
pan di Bumi yang meliputi pengurangan 
penebangan hutan, pelepasan gas rumah 
kaca global, sisa, penggunaan air, peni-
pisan hidupan laut, dan kelaparan dunia. 
Kempen PROTEC 2 juga mengajak umat 
agar kurang memakan daging, melebihkan 
makan sayuran, berhenti pembaziran ma-
kanan dan berdoa setiap hari untuk alam 
ciptaan Tuhan. 

“Seruan untuk mendengar tangisan orang 
miskin, tangisan Bumi, menjadi perhatian 
semua orang — kita memakannya, jadi kita 
mesti belajar melindungi. Hanya peruba-
han gaya hidup yang dapat membuat per-
bezaan, dan perlahan tetapi pasti, kita akan 
terbuka untuk kerohanian menjadi seder-
hana,” kata Uskup Bernard.

Sebagai sokongan kempen PROTEC 
pada tahun ini, Uskup Agung Kuala Lum-
pur,  Julian Leow, Uskup Bernard, Uskup 
Keuskupan Pulau Pinang, Sebastian Fran-
cis, Uskup Keuskupan Miri, Richard Ng 
bertekad untuk tidak mengambil daging 

selama dua hari atau lebih setiap minggu, 
dan mereka mengajak umat beriman untuk 
mengurangkan pengambilan daging, tenu-
su serta menggelakkan pembaziran ma-
kanan demi kesihatan dan menyelamatkan 
bumi serta sumbernya. 

Begitu juga dengan Uskup Agung Kota 
Kinabalu, John Wong dan Uskup Sibu, 
Joseph Hii bertekad untuk menjadi semi 
vegetarian. Uskup Agung Kuching Simon 
Poh pula berazam untuk mengurangkan 
pengambilan daging dan gula. 

Bagi Uskup Cornelius Piong dari Ken-

ingau, mengurangkan pengambilan dag-
ing tidak menjadi masalah kerana prelatus 
itu  memang dikenali sebagai seorang yang 
kurang memakan daging dan sentiasa mel-
ebihkan  sayur-sayuran dalam dietnya. 

Uskup Cornelius juga mengingatkan 
umat bahawa beberapa bencana alam yang 
terjadi di negara ini adalah kerana sikap 
tidak peduli kita terhadap bumi. Beliau me-
minta semua umat agar menukar cara hidup 
yang lebih mesra ekologi kerana bumi, 
tempat tinggal kita bersama ini sudah se-
makin tenat.  

PROTEC 2 dilancarkan, umat diseru 
kurangkan daging, elak pembaziran  


