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PESAN PAUS FRANSISKUS UNTUK HOMS 
KE-36 

 

“BERDIRILAH. AKU MENETAPKAN ENGKAU MENJADI SAKSI        TENTANG 
SESUATU YANG ENGKAU LIHAT.” (BDK. KIS. 26:16) 

 

Orang-orang muda yang terkasih, 
 
Saya ingin kembali menggenggam tanganmu dan berjalan bersamamu dalam ziarah 
rohani   menjelang  Hari Belia Sedunia atau Orang Muda Sedunia 2023 di Lisbon. 
 
Pesan tahun yang lalu, yang saya tanda tangani beberapa saat sebelum pandemik, 
mengambil tema: “Orang muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah!” (bdk. Luk 7:14). 
Dalam lindungan-Nya, Tuhan telah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi 
berbagai cabaran besar yang akan kita alami. 
 
Di banyak tempat di dunia, kita telah mengalami kehilangan orang yang kita sayangi. 
Kita juga menderita kerana kita mengalami pengasingan sosial. Kecemasan 
kesihatan memundurkan langkah orang muda karena berbagai hal dalam hidupmu 
terasa menjauh: sekolah atau universiti, pekerjaan dan pertemuan sosial. Anda 
berada dalam pelbagai situasi sukar yang tidak pernah anda alami sebelum ini. 
Mereka yang merasa sangat sukar dan kekurangan sokongan cenderung berasa 
kehilangan arah. Kita melihat peningkatan masalah keluarga, pengangguran, 
kemurungan, kesepian dan tingkah laku ketagihan, termasuk peningkatan 
tekanan(stress), ketegangan, kemarahan dan keganasan. 
 
Namun, syukur kepada Allah, ini hanya satu sisi duit syiling. Pengalaman ini 
menunjukkan kerapuhan kita, tetapi juga mendedahkan kebaikan kita, termasuk 
pendirian kita untuk bersolidariti. Di seluruh dunia, kita melihat orang-orang, 
termasuk orang muda, berganding bahu untuk menyelamatkan nyawa, menanam 
benih harapan, memperjuangkan kebebasan dan keadilan, dan bertindak sebagai 
pendamai dan pembangun jambatan. 
 
Apabila seorang muda jatuh, dalam beberapa hal kemanusiaan juga jatuh. 
Sebaliknya, benar apabila seorang muda bangkit, seluruh dunia akan bangkit juga. 
Orang -orang muda, betapa hebatnya potensi yang anda miliki di tangan anda! 
Betapa besar Kekuatan yang anda miliki ada dalam hati anda! 
 
Hari ini juga, Tuhan berkata kepada setiap daripada kamu: “Berdirilah!” Dengan 

penuh semangat, saya berharap agar pesan ini dapat membantu kita 

mempersiapkan masa dan bab baru dalam sejarah kemanusiaan. Namun, kita tidak 

dapat memulakan sesuatu yang baru tanpa anda, anak muda yang dikasihi. Jika 

dunia kita ingin bangkit, ia memerlukan kekuatan, semangat dan antusiasme anda. 

Oleh itu, saya ingin menjemput anda untuk merenungkan petikan dari Kisah Para 

Rasul di mana Yesus berkata kepada Santo Paulus: “Berdirilah. Saya menetapkan 

engkau  menjadi saksi tentang sesuatu yang engkau lihat. " (rujuk Kisah 26:16). 
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KESAKSIAN PAULUS KEPADA RAJA 

 
Ayat yang mengilhami tema Hari Orang Muda Sedunia (HOMS) 2021 diambil 
daripada kesaksian Paulus kepada Raja Agripa selepas dia dipenjarakan. Paulus, 
yang sebelumnya merupakan musuh dan penganiaya orang-orang Kristian, diadili 
karena imannya kepada Kristus. Kira-kira dua puluh lima tahun kemudian, para 
rasul menceritakan Kembali kisah pertemuan mereka dengan Kristus. 
 
Paulus mengatakan bahawa dia menganiaya orang-orang Kristian, sampai suatu hari 
ketika dia mengunjungi Damaskus untuk menangkap beberapa dari mereka, cahaya 
yang "lebih terang daripada matahari" menyinari dia dan teman-teman 
seperjalanannya (lih. Kisah 26: 13). Dia sendiri juga mendengar "suara": suara Yesus 
berbicara kepadanya dengan memanggil namanya. 
 

SAULUS! SAULUS! 

 
Mari kita perhatikan lebih dekat peristiwa ini. Dengan memanggil nama Saulus, 
Tuhan membuat dia sedar bahawa Tuhan mengenali dia secara peribadi. Seolah-olah 
dia berkata: “Aku mengenal siapa kamu dan apa yang kamu lakukan; namun 
demikian, Aku berbicara kepadamu secara langsung”.  Tuhan memanggil Paulus dua 
kali sebagai tanda panggilan penting yang istimewa; seperti yang dilakukannya 
dengan Musa (lih. Kel 3: 4) dan Samuel (lih. 1 Sam 3:10). Semasa dia jatuh ke tanah, 
Saulus menyedari bahawa dia sedang menyaksikan teofani, penampilan ilahi yang 
kuat yang sangat membingungkan dia, tetapi tidak menghancurkannya. Sebaliknya, 
dia mendapati dirinya dipanggil. 
 
Hanya pertemuan peribadi dan bukan tanpa nama dengan Kristus yang mengubah 
hidup. Yesus menunjukkan bahawa dia mengenali Saulus dengan baik, "di dalam 
dan di luar." 
Walaupun Saulus seorang penganiaya dan hatinya penuh kebencian terhadap orang 
Kristian, Yesus menyedari bahawa ini disebabkan oleh sikap tidak peduli. Dia ingin 
menunjukkan belas kasihan kepadanya. Berkat belas kasih inilah, sebuah cinta yang 
tidak layak dan tanpa syarat, itulah yang akan menjadi cahaya yang secara radikal 
mengubah kehidupan Saulus. 
 

SIAPAKAH ENGKAU, TUHAN? 
 

Sebelum peristiwa misterius yang memanggil namanya, Saulus bertanya, "Siapa 

kamu, Tuhan?" (Kisah 26:15). Soalan ini adalah tegas dan cepat atau lambat kita 

semua perlu menanyakannya. Tidak cukup untuk mendengar orang lain bercakap 

mengenai Yesus; kita perlu bercakap dengannya secara langsung dan secara 

peribadi. Sebenarnya, ini adalah makna dari sebuah doa. Berdoa bermaksud 

berbicara secara langsung kepada Yesus, walaupun hati kita bingung dan akal kita 

penuh dengan keraguan atau bahkan penolakan terhadap Kristus dan orang 

Kristian. Saya berdoa agar setiap orang muda, yang dalam hatinya akhirnya 

bertanya: "Siapakah engkau, Tuhan?" 

 

Kita tidak boleh menganggap bahawa semua orang mengenal Yesus, bahkan di 
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zaman internet ini.  Pertanyaan yang banyak diajukan oleh orang muda tentang 

Yesus dan Gereja-Nya adalah: “Siapakah engkau?”  

 

Kita tidak seharusnya menganggap bahawa semua orang mengenali Yesus, 

walaupun dalam zaman internet ini. Soalan yang ditanya oleh ramai orang muda 

tentang Yesus dan Gereja-Nya ialah: “Siapakah kamu?” Dalam keseluruhan kisah 

panggilan Santo Paulus, ini adalah satu- satunya waktu ketika ia, Paulus, berbicara. 

Dan Tuhan seketika itu juga menjawab: “Akulah Yesus, yang engkau aniaya.” 

(Ibid.) 

 

 “AKULAH YESUS, YANG ENGKAU ANIAYA!” 

 

Dengan jawapan ini, Yesus mengungkapkan misteri besar kepada Saulus: bahawa 
dia melihat dirinya sebagai satu dengan Gereja, dengan orang Kristian. Hingga saat 
itu, Saulus tidak pernah melihat Kristus, yang dilihatnya hanyalah orang-orang 
percaya yang dia masukkan ke dalam penjara (lih. Kis. 26:10) dan pembunuhan yang 
telah dia buat (ibid.). Dia telah melihat bagaimana orang Kristian membalas 
kejahatan dengan kebaikan, membenci dengan cinta, memerangi ketidakadilan, 
keganasan, fitnah dan penganiayaan dalam nama Kristus. Malah, tanpa disedari, 
Saulus telah bertemu dengan Kristus. Dia telah bertemu Dia melalui orang Kristian! 
 
Sudah berapa kali kita mendengar kata-kata “Yesus ya, Gereja tidak!”, Seolah-olah 
satu dapat menjadi alternatif daripada yang lain. Seseorang tidak boleh mengenali 
Yesus jika dia tidak mengenali Gereja. Seseorang tidak boleh mengenali Yesus selain 
daripada saudara dan saudari dalam komunitinya. Kita tidak boleh menyebut diri 
kita sebagai orang Kristian sepenuhnya tanpa mengalami dimensi 
keimanan/keagamaan iman. 
 

“SUKAR BAGIMU MEMASUKI TIANG RANGSANGAN” (BDK. KIS. 26:14) 

 
Dengan perkataan ini, Tuhan berfirman kepada Saulus setelah dia jatuh ke tanah. 
Walau bagaimanapun, untuk beberapa waktu tanpa teragak-agak Dia terus 
mengulangi perkataan yang sama kepada Saul secara misteri, dalam usaha untuk 
menarik Saulus lebih dekat kepada-Nya. Namun, Saulus menolak. Tuhan kita 
menyampaikan “Seberapa lama kamu akan pergi dari-Ku? Mengapa kamu tidak 
dapat mendengar Aku memanggilmu? Aku menunggumu untuk kembali padaku.” 
Ada juga beberapa masa ketika kita juga mengatakan, seperti nabi Yeremia: “Aku 
tidak akan memikirkan diri-Nya lagi” (bdk. Yer 20:9). Namun, api membara di tiap 
hati setiap orang: meskipun kita mencoba untuk mematikannya, kita tidak akan 
berhasil, karena api tersebut lebih kuat dari diri kita. 
 
Tuhan memilih seseorang yang menganiaya diri-Nya, yang kejam terhadap-Nya dan 
pengikut-pengikut-Nya. Kita lihat di sisi Allah, tiada siapa yang sesat. Berkat 
perjumpaan peribadi dengan-Nya, kita selalu dapat memulakannya semula. Tidak 
ada orang muda yang terlepas dari jangkauan rahmat dan belas kasihan Tuhan. Kita 
tidak boleh mengatakan: Dia telah pergi terlalu jauh .. Sudah terlambat ... Berapa 
banyak orang muda yang dengan semangat memberontak dan melawan arus , 
sementara jauh di lubuk hatinya mereka merasa perlu untuk berkomitmen, 
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mencintai dengan seluruh hatinya dan memiliki perutusan dalam hidupnya! Dalam 
Saulus muda, Yesus benar-benar melihat hal ini. 
 
 
 

MENYADARI KEBUTAAN KITA 
 
Kita dapat membayangkan bahawa sebelum pertemuannya dengan Kristus, Saulus 
merasa "bangga dengan dirinya sendiri", memikirkan bahawa dia adalah orang yang 
"hebat" berdasarkan integritas moral, semangat, latar belakang, dan pendidikannya. 
Sudah tentu, dia yakin bahawa dia betul. Ketika Tuhan menampakkan diri-Nya, 
Saulus "jatuh ke tanah", menjadi buta. 
 
 
Seketika itu juga, dia tidak dapat melihat, baik secara fizikal dan rohani. Kepastian 
dalam dirinya digoncang. Di dalam hatinya, dia menyedari bahawa semangatnya 
untuk membunuh orang Kristian adalah sangat salah. 
Dia sedar bahawa dia tidak mempunyai kebenaran mutlak dan benar-benar jauh dari 
kebenaran itu sendiri. Kepastian dan keyakinannya hilang; sekali gus dia mendapati 
dirinya keliru, lemah dan "kecil". 
 
 
Kerendahan hati itu - kesedaran tentang batasan kita - sangat penting! Mereka yang 
percaya bahawa mereka tahu segala-galanya tentang diri mereka sendiri, orang lain 
dan bahkan kebenaran agama mereka, akan merasa sukar untuk bertemu dengan 
Kristus. Saulus, dalam kebutaannya, kehilangan tempat rujukannya. Sendiri dalam 
kegelapan, satu-satunya perkara yang jelas adalah cahaya yang dilihatnya dan suara 
yang didengarnya. Apa yang paradoks! Hanya apabila kita dibutakan, kita mula 
melihat! 
 
 
Selepas pengalamannya yang luar biasa dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus 
memilih untuk dipanggil Paulus, nama yang bermaksud "kecil". Ini bukan seperti 
nama panggilan atau nama panggilan yang biasa digunakan seperti sekarang. 
Pertemuannya dengan Kristus mengubah hidupnya; itu membuatnya merasa sangat 
kecil dan menghancurkan semua yang menghalangnya daripada benar-benar 
mengenali dirinya sendiri. Dia juga berkata kepada kita: "Sebab aku adalah yang 
paling rendah dari semua rasul, bahkan tidak layak dipanggil rasul, kerana aku telah 
menganiaya umat Tuhan" (1 Kor 15: 9). 
 
Santa Therese dari Lisieux, seperti banyak orang kudus lain, suka mengatakan 
bahawa kerendahan hati adalah kebenaran. Pada masa ini, kita mengisi masa kita 
terutama di media sosial, dengan sejumlah "cerita", selalunya kita mengarang kisah-
kisah itu dengan teliti menggunakan latar belakang, kamera dan kesan khas. Kita 
ingin sentiasa,mahu menjadi tumpuan, kita merangka cerita dengan sempurna, 
bersedia untuk menunjukkan kepada "rakan" dan "pengikut" kita suatu imej diri kita 
yang bukan diri kita sebenarnya. Kristus, cahaya matahari, datang untuk menerangi 
kita dan memulihkan keaslian kita, membebaskan kita daripada semua topeng yang 
kita pakai. Dia menunjukkan kepada kita dengan jelas siapa kita, kerana begitulah 
Dia mencintai kita. 
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MENGUBAH CARA PANDANG – TERBUKA KEPADA PERSPEKTIF BARU 
 

Pertobatan Pauusl tidak bermakna berpaling arah, ia bermakna terbuka kepada 

perspektif baharu. Dia meneruskan perjalanannya ke Damsyik, tetapi sesuatu telah 

berubah; kini dia adalah orang yang berbeza (rujuk Kis 22:10). Bertaubat dapat 

memperbaharui kehidupan seharian kita. Kita meneruskan apa yang kita lakukan 

sebelum ini, tetapi hati dan motivasi kita kini berubah. Dalam kes Paulus, Yesus 

berkata kepadanya untuk melanjutkan perjalanan ke Damsyik, tempat yang semula 

ia tuju. Paulus taat, tetapi tujuan dan maksud dari perjalanannya berubah secara 

radikal.  Sejak saat itu, Paulus akan melihat sesuatu dalam cahaya baru, tidak lagi 

sebagai penganiaya dan pembunuh, tetapi sebagai murid dan saksi. Di Damsyik, 

Ananias akan membaptiskannya dan mempersembahkannya kepada komuniti 

Kristian. Dalam hening dan doa, Paulus akan memperdalam pengalaman dan 

identiti barunya yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. 

 

JANGAN SIA-SIAKAN KEKUATAN DAN SEMANGAT ORANG MUDA 
 
Sikap Paulus sebelum pertemuannya dengan Yesus yang bangkit bukanlah sesuatu 
yang aneh bagi kita. Hai orang -orang muda yang dikasihi, betapa kuat dan semangat 
yang ada dalam hatimu! Tetapi kegelapan di sekitar dan di dalam anda dapat 
mengaburkan penglihatan anda untuk melihat sesuatu dengan betul. Anda 
menghadapi risiko mendapati diri anda tersesat dalam pertempuran yang tidak 
bermakna dan kejam. Malangnya, mangsa pertama pertempuran itu adalah diri anda 
dan orang yang dekat dengan anda. Ada juga bahaya memperjuangkan tujuan yang 
pada awalnya tampaknya menegakkan nilai, tetapi akhirnya menjadi ekstrim, dan 
berubah menjadi ideologi yang merosakkan. Berapa ramai orang muda hari ini yang 
terinspirasi, malah mungkin didorong oleh fahaman politik dan agama, yang 
akhirnya menjadi alat keganasan dan kemusnahan hidup orang lain. Sebilangan 
daripada ideologi melampau yang merosakkan ini bergerak dengan mudah dalam 
dunia digital, menggunakan realiti maya atau rangkaian sosial sebagai medan 
pertempuran baharu, dan secara melulu menggunakan senjata berita palsu untuk 
menyebarkan racun dan menghapuskan musuh mereka. 
 
Ketika Tuhan memasuki kehidupan Paulus, Dia tidak menekan keperibadian dan 
semangatnya. Sebaliknya, Dia menjadikan anugerah keperibadian dan semangat 
Paulus menjadi bunga -bunga dari misinya untuk menjadi penginjil yang hebat 
sampai ke ujung bumi. 
 

 
 
RASUL SEGALA BANGSA 

 
 

Sejak saat itu, Paul disebut sebagai "Rasul semua bangsa." Paulus, yang dahulunya 

seorang Farisi, adalah seorang pengikut yang mematuhi hukum! Di sini kita melihat 

satu lagi paradoks: Tuhan meletakkan kepercayaan-Nya kepada setiap orang yang 
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menganiaya-Nya. Seperti Paul, kita masing-masing dapat mendengar suara yang 

berseru di dalam hati kita: “Saya percaya pada kamu. Saya tahu kisah kamu dan saya 

menggenggamnya bersama kamu. Sekalipun kamu sering menentang Saya, Saya 

memilih kamu dan menetapkan kamu sebagai saksi-Ku.” Cara berfikir Tuhan dapat 

mengubah penganiaya yang paling kejam menjadi saksi yang kuat. 

 
 

Murid-murid Kristus dipanggil untuk menjadi "terang dunia" (Mat. 4:14). Paulus 

sekarang harus memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya, tetapi buat masa 

ini dia buta. Ini adalah satu lagi paradoks! (situasi pernyataan benar dan salah pada 

saat yang bersamaan) 

Berdasarkan pengalaman peribadinya, Paul dapat mengenali dirinya dengan 

orang -orang yang akan ditemuinya sebagai utusan Tuhan. Itulah sebabnya dia 

dijadikan saksi: “untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari 

kegelapan kepada terang” (Kisah Para Rasul 26:18). 

 

“BERDIRI DAN BERSAKSILAH!” 

 
Apabila kita menerima kehidupan baru yang dianugerahkan kepada kita melalui 

pembaptisan, Tuhan memberi kita misi penting dan mengubah hidup: “Kamu akan 

menjadi saksi-Ku!” 

 

Hari ini, Kristus mengatakan kepada anda dengan kata-kata yang sama Dia berkata 

kepada Paulus: Berdirilah! Jangan putus asa dan terkurung dalam diri sendiri: ada 

misi menanti anda! Anda juga boleh memberi kesaksian tentang apa yang telah 

Yesus berikan dalam hidup anda. Dengan nama Yesus, saya mengajak anda untuk: 

• Berdiri! Bersaksilah bahawa saya buta tetapi telah melihat cahaya. 
Anda juga telah melihat kebaikan dan keindahan Tuhan dalam diri 
anda, orang lain dan di komunitas Gereja, di mana semua kesepian 
telah diatasi. 

 

• Berdirilah! Bersaksilah bahawa adalah mungkin untuk menanamkan 
kasih sayang dan kepedulian dalam hubungan manusia, dalam 
kehidupan keluarga kita, dalam dialog antara ibu bapa dan anak-anak 
mereka, antara orang muda dan mereka yang lebih tua. 

 

• Berdiri! Perjuangkan keadilan sosial, kebenaran dan integriti, hak asasi 
manusia. Lindungi mereka yang teraniaya, miskin dan terdedah, tidak 
bersuara dalam masyarakat, para imigran (pendatang). 

 

• Berdiri! Bersaksilah dengan perspektif baru yang melihat semua 
ciptaan dengan mata penuh kekaguman, yang membuat anda melihat 
Bumi ini sebagai rumah kita bersama, dan memberi anda keberanian 
untuk mempromosikan kesedaran ekologi yang utuh. 

 
 

• Berdiri! Bersaksilah bahawa kegagalan dalam hidup dapat diperbaiki, 
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bahawa orang mati rohani dapat bangkit kembali, bahawa mereka yang 
terbelenggu (dirantai) dapat bebas kembali, bahawa hati yang penuh 
dengan kesedihan dapat menemukan harapan lagi. 

 

• Berdiri! Bersaksi dengan sukacita bahawa Kristus hidup! Sebarkan 
pesan cinta dan keselamatanNya di antara sesama manusia, di sekolah 
dan universiti, di tempat kerja, di dunia digital, di mana sahaja.  

• Tuhan, Gereja dan Paus percaya kepada anda dan menetapkan anda 
untuk menjadi saksi bagi semua orang muda yang akan anda temui 
hari ini di "jalan-jalan ke Damsyik". Jangan sekali-kali lupa bahawa 
“seseorang yang telah mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan 
tidak memerlukan banyak masa dan latihan untuk bergerak keluar dan 
mewartakan kasih itu. Setiap orang Kristian adalah orang yang diutus 
sejauh dia telah menemukan kasih Tuhan dalam diri Yesus Kristus” 
(Evangelii Gaudium, 120). 

 

BERDIRI DAN RAYAKAN HOMS DI GEREJA-GEREJA TERTENTU! 
 

Sekali lagi, saya? mengajak anda semua, orang-orang muda di seluruh dunia, untuk 
mengambil bahagian dalam ziarah rohani ini menuju perayaan HOMS antarabangsa 
(WYD) 2023 di Lisbon. Aktiviti ziarah rohani selanjutnya akan dijalankan di gereja-
gereja terpilih, di pelbagai keuskupan dan eparkial di seluruh dunia, di mana HOMS 
2021 akan disambut secara lokal pada Hari Raya Kristus Raja Alam Semesta. 
 
Saya? harap kita semua dapat mengalami langkah-langkah ziarah ini di sepanjang 
perjalanan sebagai para penziarah sejati, dan bukan hanya "pengembara rohani"! 
Semoga kita lebih terbuka terhadap kejutan dari Tuhan, kerana Dia ingin menerangi 
jalan kita. Semoga kita lebih terbuka untuk mendengar suara-Nya, juga melalui 
suara saudara-saudari kita. Dengan cara ini, kita akan membantu satu sama lain 
untuk berdiri bersama dan pada masa yang sukar dalam sejarah kita ini, kita akan 
menjadi nabi-nabi baru dan penuh harapan! Semoga Santa Perawan Maria menjadi 
pengantara bagi kita semua. 
 

Basilika St. Yohanes Lateran, Roma, 14 September 2021,     Pesta Salib Suci 
Paus Franciskus 

 


