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Luangkan sedikit masa untuk mempertimbangkan aspek dosa. 
Dosa biasanya difahami sebagai kesalahan apa yang saya telah 
lakukan. Namun, dosa patut difahami dengan betul dalam 
konteks bahagian-bahagian hidup kita yang memecahkan 
atau mengasingkan kita daripada perhubungan dengan 
sesama dan dengan Allah. Surat Paus menjemput kita untuk 
mempertimbangkan dosa berhubungan dengan bagaimana 
kita melayan mereka yang paling mudah terjejas dan sikap kita 
terhadap alam.

Perpecahan ini merupakan dosa. Harmoni antara Pencipta, 
manusia dan semua ciptaan dihancurkan kerana kita mengira 

dapat mengambil tempat Allah, dan menolak untuk mengakui diri 
sebagai makhluk yang terbatas. Hal ini juga telah menyebabkan 

salah pengertian atas mandat untuk “menaklukkan” bumi 
(Kejadian 1:28), untuk “mengusahakan dan memeliharanya” 
(Kejadian 2:15). Akibatnya, hubungan yang awalnya harmoni 
antara manusia dan alam, berubah menjadi konflik (Kejadian 

3:17-19). Kerana itu, sangat bererti bahawa harmoni yang 
dihayati oleh Santo Fransiskus dari Assisi dengan semua makhluk, 

pernah ditafsirkan sebagai pemulihan perpecahan itu. Santo 
Bonaventura mengatakan bahawa melalui rekonsiliasi yang 

universal dengan semua makhluk, dalam berbagai cara Santo 
Fransiskus kembali ke jati diri yang asli dan murni. Jauh dari 

model itu, sekarang ini dosa memperlihatkan dirinya sebagai 
daya penghancur dalam peperangan, dalam berbagai bentuk 

keganasan dan penganiayaan, dalam pengabaian terhadap 
mereka yang paling mudah terjejas, dan serangan terhadap alam.

Laudato Si’ #66 

Pesanan Laudato Si’
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INJIL — LUKAS 4:1-13
Yesus Dicubai oleh Iblis di padang gurun

Yesus yang dikuasai oleh Roh Allah, kembali dari kawasan Sungai 
Yordan. Yesus dipimpin oleh Roh Allah ke padang gurun. Di situ Dia 
dicubai oleh İblis selama empat puluh hari. Sepanjang masa itu, 
Yesus tidak makan apa-apa, sehingga Dia lapar. 

Iblis berkata kepada-Nya, “Jika Engkau Anak Allah, perintahlah 
batu ini menjadi roti.” Yesus menjawab, “Di dalam Alkitab tertulis, 
‘Manusia tidak hidup dengan roti sahaja.’” 

Lalu Iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, dan dalam sekelip 
mata İblis menunjukkan segala kerajaan di dunia kepada-Nya. “Aku 
akan memberi segala kekuasaan dan kekayaan ini kepada-Mu,” kata 
Iblis kepada Yesus. “Semuanya ini telah diberi kepadaku, dan aku 
berhak memberinya kepada sesiapa sahaja yang aku suka. Semua 
ini akan menjadi milik-Mu, jika Engkau sujud menyembah aku.” 

Yesus menjawab, “Di dalam Alkitab tertulis, ‘Sembahlah Tuhan 
Allahmu dan abdikan diri kepada Dia sahaja!’” 

Lalu Iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menaruh Dia di puncak 
Rumah Tuhan dan berkata kepada-Nya, “Jika Engkau Anak Allah, 
terjunlah ke bawah, kerana di dalam Alkitab tertulis, ‘Allah akan 
memerintah para malaikat-Nya menjaga Engkau baik-baik.’ Juga 
tertulis, ‘Malaikat akan menyambut Engkau dengan tangan, supaya 
kaki-Mu tidak terhantuk pada batu.’”  
 
Yesus menjawab, “Di dalam Alkitab tertulis, ‘Janganlah cubai Tuhan 
Allahmu.” Apabila Iblis selesai mencubai Yesus dengan segala 
upaya, dia meninggalkan Yesus untuk sementara waktu. 
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RENUNGAN
Tiga godaan ini patut direnungkan kerana ianya ditandai 
dengan cinta yang tidak sihat terhadap diri atau narsisisme. Jika 
Yesus mengalah kepada godaan ini, ianya boleh menyebabkan 
pelayanan-Nya gagal memberi hidup dan menjana hidup.

Godaan pertama menunjuk ke arah satu sikap pemuasan diri 
atau pemeliharaan diri. Ia mengatakan, “Saya memerlukan, dan 
saya mesti dipuaskan.” Godaan yang kedua menunjuk ke arah 
persoalan tentang apa yang kita bergantung kepada? Godaan 
kedua mencabar kita untuk mempertimbangkan sama ada 
kita adalah orang yang bergantung kepada semua benda dan 
apa-apa sahaja selain daripada Allah. Ianya boleh menjadi satu 
sikap mampu diri di mana kita mengatakan, saya hanya perlu 
diri saya. Godaan yang ketiga ialah sikap meninggikan diri 
atau mempromosi diri. Tanpa kita sedari, kita mungkin memikir 
terlalu tinggi tentang diri kita atau mempunyai keinginan untuk 
mahukan orang melihat betapa hebatnya kita. 

Godaan Yesus adalah sesuatu yang kita mungkin telah alami. 
Kita mungkin fokus kepada diri kita dan keperluan kita sehingga 
ke tahap di mana ia menghalang kita daripada melihat dan 
mempertimbangkan keperluan orang lain. Marilah kita tanyakan 
diri kita soalan-soalan yang mudah ini:
• Adakah kita meninggikan diri dalam percakapan dan 

perbuatan kita dan marah apabila orang lain tidak melayan 
kita sedemikian? 

• Adakah kita mencari untuk “bergembira” sehingga 
menjejaskan orang lain? Sebagai contoh, isteri saya atau 
pembantu rumah saya tidak mempunyai kehidupan lain selain 
membahagiakan saya.

• Adakah kepunyaan-kepunyaan saya memberi saya keselesaan 
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di mana saya anggap ianya merupakan segalanya yang  
saya perlukan? 

• Adakah terdapat aspek-aspek di dalam kehidupan saya 
bila mana saya memberi dengan murah hati dan melayani 
tanpa mengharapkan apa-apa tetapi agar semua kita boleh 
berkembang menjadi apa yang Allah mahukan kita jadi?

LATIHAN PRAPASKA
Pertimbangan kita untuk minggu Prapaska ini ialah sama ada kita 
boleh mengenalpasti bahagian diri kita yang mungkin narsisistik. 
Apabila semuanya adalah tentang kita sahaja dan apa yang 
kita mahu, kita tidak boleh menjadi orang yang menjana hidup. 
Bagaimana mungkin adanya “kamu” dan “orang lain” apabila 
dunia kita hanyalah tentang “saya”?

PENDIRIAN SAYA
Siapakah jiran tetangga saya? Kenalpastilah mereka yang 
memerlukan di kalangan kita. Ini untuk membantu kita secara 
konkrit berkongsi dan menjaga warga tua, miskin, terbiar, para 
migran, dan pembantu rumah di kalangan kita dan yang bekerja 
dibawah kita.

Tindakan:
• Pernahkah kita berlaku kesat dalam perkataan, secara fizikal 

atau dari segi psikologi terhadap orang lain, seperti orang 
tersayang? Sebagai contoh, kita pernah tertindak kesat 
terhadap ibubapa kita, anak-anak kita atau isteri kita?

• Jika kita pernah bertindak kesat dan tidak boleh melayan 
pembantu rumah kita dengan bermaruah, adalah lebih baik 
kita tidak mempunyai pembantu rumah. Buat pendirian 
dengan bertindak secara adil dan dengan kasih terhadap 
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mereka dengan membantu mereka mendapatkan pekerjaan di 
tempat lain.

• Berikan gaji secara adil, bahkan belanja makan sekali-sekala 
(jika biasanya tiada diberikan atau cuti singkat) kepada para 
migran yang bekerja dengan anda. Layani mereka seperti 
kamu mahu mereka melayani kamu. Selalu bertindak adil, 
mengasihi dengan kelembutan, dan berjalan dengan rendah 
hati dikalangan mereka. 

• Keraplah menjenguk warga tua di dalam komuniti paroki anda, 
terutama mereka yang tinggal bersendirian.
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