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Kerana itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan 
Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus 
ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Fikirkanlah perka-
ra yang di atas, bukan yang di bumi.  Sebab kamu telah 
mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus 
di dalam Tuhan. 

 Kolose 3: 1-3

Doa kepada Perawan Maria, Sang Ratu Kesihatan 
Wahai Maria,

Engkau selalu menyinari jalan kami
Sebagai tanda penyelamatan 

dan harapan.
Kami mempercayakan 

diri kami kepada 
Sang Ratu Kesihatan 

untuk yang Sakit,
 Yang di kaki salib mengambil

bahagian 
dalam penderitaan Yesus,

Setia dan Teguh di dalam iman. 
Engkau pelindung

 orang-orang Romawi, 
Tahu apa yang kami perlukan 

dan kami percaya engkau 
akan menolong, agar seperti 

di Cana, Galilea, 

kami dapat kembali
 untuk bersukacita

 dan berpesta selepas tempoh 
percubaan ini. 

Bantulah kami, Bonda Kasih Ilahi,
Untuk menyelaraskan diri dengan 

kehendak Bapa  
Dan untuk menyahut

 kehendak Bapa

Dan untuk melakukan 
apa yang disabdakan oleh Yesus,

Dia yang telah mengorbankan diri-Nya 
demi penderitaan kami 

dan mengangkat dukacita kami
memimpin kami melalui Salib,

kepada sukacita 
dan kebangkitan.

Amen.

Doa karangan Sri Paus Fransiskus memohon pertolongan Maria, Sang Ratu Kesihatan bagi mematahkan pandemik coronavirus 

Pesan Tuhan Yesus yang bangkit kepada para 
wanita yang bertemu dengan-Nya dan juga ke-
pada kita semua adalah jangan takut. Yesus 
yang bangkit kini hidup  dalam kemuliaan-
Nya selama-lamanya. Perayaan Paskah jan-
gan dianggap sebagai perayaan datang dan 
pergi kerana kita merayakan Yesus, Tuhan 
kita yang telah bangkit dari mati kini hidup 
dan menyertai kita selama-lamanya. Alleluia, 
(Mat. 28.20). 

Syukur kepada Tuhan kerana sebelum mer-
ayakan Paskah kita dibantu oleh Tuhan sepan-
jang masa PraPaskah melalui Sabda-Nya dan 
Sakramen-sakramen mengingatkan kembali 
komitmen kita sebagai murid-murid-Nya. 

Maka itu masa Paskah adalah kesempatan kita 
membaharui dan menetapkan kesatuan dan 
kesetiaan kita kepada Yesus  dalam apapun 
panggilan dan pelayanan yang Tuhan percaya-
kan kepada kita. 

Sebagai pengikut dan murid-murid Yesus 
kita bersyukur kerana belas kasihan Tuhan ter-
hadap kita. Masa PraPaskah membawa perte-
muan dan pengalaman yang membawa rekon-
siliasi dengan Yesus yang bangkit. Pertemuan 
dengan Yesus melalui Doa, Puasa dan Sedekah 
mendorong kita hidup dalam sukacita-Nya. 
Pandamik Covid-19 dalam masa PraPaskah 
tahun 2020 ini membawa satu pengalaman 
sepi dan sunyi kepada kita. Kita percaya Yesus 
lebih dahulu melalui, pengalaman itu waktu 
Dia dikucil dan menghadapi kesengsaraan dan 
kematian sebelum kebangkitan-Nya. Semoga 
pengalaman ini membawa kita hidup lebih 
dekat kepada Yesus. Yesus Tuhan kita yang 
hidup menyertai kita dan ambil peduli dengan 

keadaan hidup kita ketika kita dalam keadaan 
takut  kerana Covid-19, kecewa kerana kead-
aan politik di Negara kita dan bimbang kerana 
pengaruh kejahatan seperti dadah dan porno-
grafi makin meningkat dalam masyarakat dan 
umat kita sendiri.

Merayakan Paskah bererti kita mahu me-
neruskan cara hidup yang diresapi dan dise-
mangati oleh kehadiran Yesus yang hidup, Dia 
menyertai dan ambil peduli dengan kebajikan 
kita secara peribadi, dengan keluarga kita dan 
masyarakat. Kita yakin bahawa Yesus yang 
kita imani adalah Yesus yang “tetap sama, baik 
dahulu, sekarang dan selama-lamanya” (Ibrani 
13:8).

Namun hidup yang dikuasai dan diseman-
gati oleh sukacita Paskahh perlulah sentiasa 
setia berlandaskan kepada hasrat Yesus yang 
Dia doakan kepada Tuhan  Bapa untuk kita 
para pengikut-Nya pada malam Perjamuan 
terakhir (Yoh.17: 11-19). Kesatuan kita den-

gan Yesus memampukan kita melahirkan 
semangat kesatuan dalam keluarga, komu-
niti dan masyarakat. Kesetiaan kita kepada 
kehendak Yesus akan melindungi kita dari tipu 
muslihat setan. Sabda Tuhan yang kita dengar 
dan renung setiap hari akan membantu kita 
hidup dalam terang Tuhan (Yoh. 8:12). 

Dengan bimbingan Roh Kudus semoga kita 
sentiasa hidup “sehati sefikiran” (Kis. 4;32) 
yakin dan bertekun dalam ajaran Yesus walau 
apapun gangguan yang kita hadapi. Keyakinan 
kita kepada Kristus yang hidup mendorong 
dan memampukan kita hidup sebagai komu-
niti umat yang sentiasa mendahulukan Tuhan, 
peka terhadap kebajikan sesama manusia dan 
cinta kepada alam ciptaan Tuhan.

Pengalaman penularan Covid-19 diharap 
membawa kesedaran bahawa kebahagiaan 
hidup kita manusia adalah tidak dapat dipi-
sahkan dari kesatuan dan kesetiaan kita den-
gan Tuhan , sesama dan alam ciptaan Tuhan. 
Semoga pengalaman ini membuat kita lebih 
menyedari dan menghargai kehadiran dan pe-
nyertaan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. 
Demikian juga agar pengalaman kawalan per-
gerakan  membuat kita lebih mencintai dan 
menghargai sesama kita, terutama sekali kelu-
arga kita sendiri dan alam ciptaan Tuhan.

Selamat Paskah saya ucapkan kepada para 
Uskup, Paderi, Religius, katekis, Pemimpin 
dan pelayan Umat (MPP, MPM, KWK, 
KBK). Marilah kita memimpin, mengajar 
dan menguduskan bersama umat yang Tuhan 
percayakan kepada kita agar kita sama-sama 
sebagai umat Paskah sentiasa bangga dengan 
Identiti Kristiani kita (Yoh. 13:35), komited 
dengan misi kita (Mat. 5:13-16) dan yakin 
dengan Destinasi hidup kita (Yoh. 14:6).

Selamat Paskah !

+Bishop Datuk Cornelius Piong
Uskup Agung Keningau

Paskah lebih kuat dari 
pandemik dan kegelapan!
KE N I N G A U : 

"Merayakan Paskah 
b e re r t i  k i t a  m a h u 

meneruskan cara hidup yang 
dikuasai dan disemangati oleh 
kehadiran Yesus yang hidup, 
Dia menyertai dan ambil peduli 
dengan kebajikan kita secara 
peribadi, dengan keluarga kita 
dan masyarakat," kata Uskup 
Cornelius Piong dalam pesan 
Paskah  beliau untuk umat 
Katolik di Sabah.

"Yesus Tuhan kita yang hidup menyer-
tai kita dan ambil peduli dengan keadaan 
hidup kita ketika kita merasa takut kera-
na Virus Corona, kecewa kerana kead-
aan politik di Negara kita dan bimbang 
kerana pengaruh kejahatan seperti dadah 
dan pornografi makin meningkat dalam 
masyarakat dan umat kita sendiri ..."

Baca pesan Paskah Uskup Cornelius 
selanjutnya di bawah:   

Pesan Paskah Uskup 
Cornelius Piong 

Penerbit, Editor dan Sidang Redaksi HERALD mengucapkan Selamat Paskah kepada para pembaca! 

Lukisan pada abad ke-15, Kebangkitan Tuhan oleh Andrea Mantegna. Paskah, kemuncak se-
mua perayaan liturgi dalam kalendar Gereja Kristian, memperingati kebangkitan Kristus dari 
kematian. Pada tahun ini, Gereja merayakan Paskah pada 12 April 2020. Kredit gambar CNS. 
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Kematian-Nya menyucikan 
dan mengampuni semua dosa
Kematian Yesus mencuci 

semua yang bersih, terma-
suk sikiap acuh tak acuh 

dan dosa. Inilah pesan jelas dan 
terang dari Injil Lukas tentang 
kematian-Nya.  

Seperti yang kita tahu, kita mem-
punyai empat Injil, masing-masing 
menceritakan kisah kesengsaraan 
dan kematian Yesus dengan cara 
tersendiri. Seperti yang kita ketahui 
juga penceritaan dalam Injil  
bukanlah laporan jurnalistik men-
genai apa yang berlaku pada hari 
Jumaat Agung tetapi lebih kepada 
tafsiran teologi tentang apa yang 
berlaku selepas itu. Mereka 
menceritakan kematian Yesus lebih 
daripada laporan berita  dan, seperti 
seni yang baik, mereka bebas 
menyerlahkan intipati tertentu yang 
memperdalamkan lagi makna 
peristiwa tersebut. 

Setiap penulis Injil mempunyai 
tafsirannya mereka masing-masing  
mengenai apa yang berlaku di 
Kalvari. 

Bagi Lukas, apa yang berlaku 
dalam kematian Yesus adalah 
wahyu yang jelas, yang pernah ber-
laku, mengenai skop pemahaman 
Tuhan, pengampunan, dan peny-
embuhan yang luar biasa. Baginya, 
kematian Yesus membasuh 
semuanya hingga menjadi bersih 
melalui pengertian , pengampunan, 
dan penyembuhan yang memung-
kiri segala tanggapan yang menun-
jukkan sesuatu yang bertentangan. 
Untuk menjelaskan perkara ini, 
Lukas menyoroti beberapa elemen 
dalam naratifnya.

Pertama, dalam penceritaannya 
bagaimana Yesus ditangkap di 

Taman Gethsemane, dia memberi-
tahu kita bahawa setelah salah 
seorang pengikutnya menyerang 
hamba Imam Besar dan memeng-
gal telinganya, Yesus menyentuh 
telinga lelaki itu dan menyembuh-
kannya. Lukas menceritakan den-
gan teliti, penyembuhan yang 
dilakukan oleh Yesus, penyembu-
han itu terjadi dalam semua situasi, 
bahkan pada situasi kepahitan, 
pengkhianatan, dan keganasan. 
Anugerah Tuhan akan akhirnya 
menyembuhkan apa yang terluka 
dalam kebencian.

Kemudian, selepas Petrus 
menyangkal-Nya sebanyak tiga 
kali dan semasa Yesus dibawa jauh 
setelah disoal  s iasat  oleh 
Sanhedrin, Lukas memberitahu kita 
bahawa Yesus berpaling dan meli-
hat ke arah Petrus dengan telus 
yang menyebabkan Petrus menan-
gis teresak-esak dan sangat menye-
sal. Segala-galanya dalam teks ini 
dan segala sesuatu yang datang 
selepas itu menunjukkan bahawa 
pandangan Yesus yang menyebab-
kan Petrus untuk menangis dengan 
sedih dan teresak-esak, bukanlah 
satu kekecewaan dan tuduhan, 
bukan juga pandangan yang  
menyebabkan Petrus menangis 
dengan malu.

Tidak, sebaliknya ia adalah pan-
dangan yang penuh pengertian dan 
empati, di mana ia belum pernah 
dilihat oleh Petrus, menyebabkan 
dia menangis dengan lega, menge-
tahui bahawa segala-galanya baik-
baik sahaja dan Dia tidak berden-
dam atau marah terhadapnya. 

Dan apabila Lukas menceritakan 
perbicaraan Yesus di hadapan 

Pilatus, dia menulis sesuatu yang 
tidak diceritakan  di dalam kisah 
perbicaraan Yesus pada Injil lain 
iaitu, Pilatus menghantar Yesus 
kepada Herodes dan bagaimana 
mereka berdua, yang saling bermu-
suhan hingga ke hari itu, menjadi 
sahabat pada hari yang sama." 

Seperti yang dikatakan Ray 
Brown, mengulas teks ini, "Yesus 
mempunyai kesan penyembuhan 
walaupun pada mereka yang men-
ganiaya dia."

Akhirnya, dalam kisah Lukas, 
kita tiba di dalam penceritaan di 
tempat Yesus disalibkan dan ketika 
mereka menyalibnya, Dia mengu-
capkan kata-kata yang terkenal: 
“Bapa, ampunilah mereka kerana 
mereka tidak tahu apa yang mereka 
lakukan.” Kata-kata itu, yang sela-
ma-lamanya dijunjung oleh orang 
Kristian sebagai kriteria utama ten-
tang bagaimana kita harus mem-
perlakukan musuh kita dan orang-
orang yang menganiaya kita, 
merangkum wahyu yang men-
dalam yang terkandung dalam 

kematian Yesus.
Ia diucapkan dalam konteks yang 

kelihatannya seperti Tuhan akan 
disalibkan oleh manusia, kata-kata 
ini mendedahkan bagaimana Tuhan 
melihat dan memahami tindakan-
tindakan kita yang paling buruk: 
Bukan sebagai kehendak yang 
buruk, bukan sebagai sesuatu yang 
akhirnya memalingkan kita terha-
dap Tuhan atau Tuhan berpaling 
daripada kita, tetapi kejahilan – 
sikap mudah, tidak bersalah, tidak 
dapat dikalahkan, difahami, boleh 
diampuni, serupa dengan tindakan 
merosakkan diri seorang anak yang 
tidak bersalah.

Dalam konteks itu juga, Lukas 
menceritakan Yesus mengampuni 
si pencuri yang baik. Apa yang 
mahu ditekankan oleh Lukas di 
sini, melangkaui yang nyata, juga 
beberapa perkara: Pertama, bahawa 
lelaki itu diampuni bukan kerana 
dia tidak berdosa, tetapi dosa-
dosanya telah diampuni; kedua, 
bahawa dia telah diangerahkan ses-
uatu yang lebih jauh daripada per-
mintaan sebenarnya daripada 
Yesus; dan akhirnya, bahawa Yesus 
tidak akan mati dengan urusan 
yang belum selesai, dosa manusia 
ini harus terlebih dahulu dihapus-
kan.

Akhirnya, dalam kisah Lukas, 
tidak seperti naratif Markus dan 
Matius, Yesus tidak mati setelah 
mengungkapkan rasa diabaikan 
seba l iknya ,   ma t i  da lam 
menyatakan kepercayaan sepenuh-
nya: "Bapa, ke dalam tangan-Mu, 
Ku serahkan hidup-Ku.” Lukas 
mahu kita melihat kata-kata ini seb-
agai teladan bagaimana kita boleh 

menghadapi kematian kita sendiri, 
di dalam kelemahan kita. 

Apa pelajarannya di sini? Leon 
Bloy pernah menulis bahawa hanya 
ada satu kesedihan sejati dalam 
kehidupan, iaitu tidak menjadi 
seorang Santo. Pada akhir hari apa-
bila setiap kita menghadapi kema-
tian kita, ini menjadi penyesalan 
terbesar kita, bahawa kita terlepas 
menjadi seorang Santo. 

Tetapi, seperti yang ditunjukkan 
oleh Yesus dalam kematiannya, kita 
boleh mati dalam (walaupun dalam 
kelemahan) dengan mengetahui 
bahawa kita mati di tangan yang 
selamat. 

Tidak seperti tradisi Kristian 
kisah kesengsaraan dan kematian 
Yesus, Lukas tidak menumpukan 
pada nilai penebusan kematian 
Yesus. Apa yang ditekankan ini 
ialah: kematian Yesus mencuci 
semua perkara sehingga bersih, 
mencuci semua kita dan seluruh 
dunia. Ia menyembuhkan segala-
galanya, memahami segala-galan-
ya, dan memaafkan segala-galanya 
— segala kejahilan, kelemahan, 
kecurangan, dan pengkhianatan di 
pihak kita.

Dalam narasi kesengsaraan 
Yesus oleh Yohanes, jenazah Yesus 
ditembusi tombak dan segera 
"darah dan air" (kehidupan dan 
penyucian) mengalir keluar. Dalam 
Injil Lukas, tubuh Yesus tidak 
ditembusi tombak. Bagi Lukas, ini 
tidak perlu. Pada masa hembusan 
terakhir nafas-Nya, Dia telah men-
gampuni semua orang dan semuan-
ya telah disucikan sebersih-bersih-
nya. — Fr Ron Rolheiser,@ 
Hakcipta Terpelihara 1999-2020 

Bagi kita umat Kristian, 
Paskah adalah suatu pem-
berian kepastian bahawa 

kematian bukanlah akhir hidup kita 
seutuhnya. Kebangkitan Yesus mer-
upakan bukti, bahawa Tuhan selalu 
mendampingi dan memberi kekua-
tan kepada kita, untuk senantiasa 
tekun dan teguh, tetap kuat men-
galami apa pun percubaan hidup. 

Paskah memberikan kepada kita 
suatu jatidiri, identiti murni yang 
pasti: kita ini diselamatkan, maka 
sebagai orang beriman Kristian, 
jangan sampai hidup dengan keta-
kutan dan kehilangan harapan!

 Sepanjang musim Pra-Paskah, 
khususnya selama Triduum, kita 
telah mendengar betapa besar per-
hatian dan pelaksanaan rencana 
kasih Tuhan untuk menyelamatkan 
kita. 

Kita telah mendengar kesaksian 
tiga orang wanita (Maria Magda-
lena, Maria ibu Yakobus, Salome) 
tentang kebangkitan Yesus. 

Khususnya kesaksian Maria 
Magdalena patut kita perhatikan. 
Dalam Injil-Injil, Maria Magdalena 
dikisahkan sebagai seorang wanita 
dari Galilea, yang mengikuti Yesus 

dan murid-murid-Nya. Dia melaya-
ni Yesus dan hadir menyaksikan ke-
tika Yesus disalib dan dimakamkan. 

Dan dia juga datang ke makam 
untuk mengurapi jenazah Yesus. 

Perlu kita perhatikan, bahawa 
Yesus hidup dalam masyarakat 
yang bercorak ‘androsentris’ atau 
berpusat pada atau dikuasai oleh 
lelaki. Wanita pertama-tama diang-
gap sebagai milik bapanya, baru 
kemudian milik suaminya. Wanita 
tidak punya hak sebagai saksi, tidak 
boleh belajar Taurat. 

Nah, Yesus yang hidup dalam 
masyarakat itu bertindak tanpa 
mengurangi martabat perempuan 
yang sama dengan lelaki. Yesus ber-
gaul dengan wanita, menghormati 
mereka, bersahabat dengan mereka. 
Dalam perjalanan, Dia didampingi 
oleh wanita-wanita. 

Dalam Injil Yohanes 20:11-
18 diceriterakan, bahawa Maria 
Magdalena sedih dan menangis 
kerana Yesus ternyata tidak ada di 
makam lagi. Yesus menyapa dia, 
“Ibu (‘wanita’, ‘perempuan’) men-
gapa engkau menangis? Siapakah 
yang engkau cari?’. Maria Mag-
dalena menjawab: ‘Tuan, jikalau 

Tuan yang mengambil Dia, kata-
kanlah kepadaku, di mana Tuan 
meletakkan Dia, supaya aku dapat 
mengambil-Nya’ (ay. 15). Jawaban 
Yesus:“Maria!” Maria Magdalena 
berkata kepadDalam tutur kata itu 
terungkaplah hubungan ‘Guru-
Murid’ erat antara Yesus dan Ma-
ria Magdalena, malah juga dengan 
murid-murid-Nya yang lain yang 
sangat mendalam. Dan hubungan 
erat itu terungkap dalam ucapan 
Yesus ini: “Pergilah kepada sau-
dara-saudara-Ku dan katakanlah 
kepada mereka, bahawa sekarang 
Aku akan pergi kepada Bapa-Ku 
dan Bapamu, kepada Tuhan-Ku dan 
Tuhanmu” (ay. 17). 

Ternyata cara Tuhan menyampai-
kan sabda dan kehendak-Nya ke-
pada manusia tidak tergantung dari 
tata-susunan atau tata-tertib, yang 
dibuat dan ditentukan oleh manusia.

Hirarki karya penyelamatan Tu-
han memiliki caranya sendiri. Ke-
pada Maria Magdalena, seorang 
wanita yang dalam masyarakat 
zamannya mempunyai kedudukan 
kedua sesudah lelaki, namun Yesus 
telah menampakkan diri-Nya sesu-
dah bangkit bukan pertama-tama 

kepada Petrus dan para Rasul lainn-
ya, tetapi kepada Maria Magdalena. 

Kepada Maria inilah, Yesus mem-
berikan tugas perutusan pewartaan 
tentang kebangkitan- Nya. Maka 
tepat pula bahawa dalam Gereja 
Perdana, Maria Magdalena disebut 
‘Apostola Apotolorum’, Rasul Para 
Rasul. Sebab Maria Magdalena, se-
orang wanita, orang pertama yang 
menjadi saksi Yesus yang telah 
bangkit, dan mewartakan kebangki-
tan-Nya itu kepada rasul-rasul lain. 

Salah satu bahagian isi khabar 
gembira Paskah, yang pada za-
man moden ini masih patut untuk 
diperhatikan: wanita adalah sama 
martabatnya di hadapan Tuhan sep-
erti lelaki. Wanita juga diutus Yesus 
Kristus untuk mewartakan khabar 
gembira kepada semua orang. Na-
mun jangan sampai kaum lelaki 

menganggap hal pewartaan khabar 
gembira yang diserahkan kepada 
semua pengikut atau murid-Nya, — 
iaitu setiap orang yang sudah dibap-
tis! —  bukan hanya tugas kaum 
perempuan saja. 

Kebangkitan Yesus Kristus ada-
lah jaminan kebenaran agama Kris-
tian. Maka setiap pemeluk agama 
Kristiani, bila ingin menjaga kes-
ungguhan atau otentisiti jatidirinya 
sebagai orang Kristian, harus me-
nyedari tanggung jawabnya untuk 
mewartakan kebangkitan Yesus ke-
pada semua orang. Tetapi ia hanya 
dapat melaksanakan tugasnya itu, 
apabila Yesus bangkit dahulu dalam 
hatinya. Yesus yang bangkit dalam 
dirinya sendiri sebagai orang Kris-
tiani itu akan dapat bangkit pula di 
dalam diri sesama kita.— santapan 
rohani 

HARI MINGGU
PASKAH

Melalui kebangkitan-Nya, Dia mendampingi dan menguatkan kita 

KISAH PARA RASUL 10:34A-37-43
KOLOSE 3:1-4

INJIL YOHANES 20:1-18
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Soalan: Iman Katolik percaya akan 
kebangkitan badan dan kehidu-
pan kekal. Melalui penebusannya 
Yesus bangkit dan merupakan yang 
sulung dari antara orang mati. 
Manakah yang benar: Yesus bang-
kit sesudah tiga hari atau pada hari 
ketiga? — Yosefa

Jawaban: Persoalan pada hari ketiga 
dan sesudah hari ketiga muncul dari 
Injil sendiri. Dua keterangan waktu 
itu dapat ditemukan dalam Injil, dan 
menunjuk waktu kebangkitan Yesus 
yang sama saja.

“Pada hari ketiga” dipakai dalam 
Mat. 17:22-23, pada sabda Yesus 
kepada murid-murid-Nya di Galilea. 
“Ia berkata kepada mereka: ‘Anak 
Manusia akan diserahkan ke dalam 
tangan manusia dan mereka akan 
membunuh Dia dan pada hari ketiga 
Ia akan dibangkitkan’”. Juga dalam 
Luk. 9:22: “Anak Manusia harus 
menanggung banyak penderitaan 
dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam 
kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu 
dibunuh dan dibangkitkan pada hari 
ketiga”.

Sedangkan “sesudah hari ketiga” 
terdapat dalam Mat. 27:62-64 dan 
Mrk. 8:31. Perikop pertama meny-
inggung permintaan orang-orang 
Farisi kepada Pilatus sesudah kema-
tian Yesus. “Tuan, kami ingat, ba-
hawa si penyesat itu, sewaktu hidup-
Nya berkata: Sesudah tiga hari Aku 
akan bangkit. Kerana itu perintah-
kanlah untuk menjaga kubur itu sam-
pai hari yang ketiga; jikalau tidak, 
murid-murid-Nya mungkin datang 
untuk mencuri Dia, lalu mengatakan 
kepada rakyat: Ia telah bangkit dari 
antara orang mati, sehingga penye-
satan yang terakhir akan lebih buruk 
akibatnya dari pada yang pertama.” 

Dalam Mrk. 8:31, dikisahkan aja-
ran Yesus tentang kematian-Nya, 
“bahwa Anak Manusia harus me-
nanggung banyak penderitaan dan di-
tolak oleh tua-tua, imam-imam kepa-
la dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh 
dan bangkit sesudah tiga hari”.

Menurut perhitungan Yahudi, dua 
informasi itu menunjuk hari yang 
sama. Cara perhitungan seperti ini 
misalnya kita temukan dengan jelas 
dalam 2 Taw 10:5. Dikisahkan baha-

wa Yerobeam, musuh Salomo ayah 
Rehabeam, datang dengan maksud 
untuk menghamba padanya. Kerana  
hendak lebih dulu mendengarkan 
penasihat-penasihatnya, Rehabeam 
memintanya datang lusanya (itulah 
terjemahan yang dipakai oleh Kitab 
Suci bahasa Indonesia, tetapi dalam 
bahasa aslinya dipakai kata sesudah 
tiga hari: post tres dies, after three 
days bdk. Kitab Suci ASV atau KJV).

Dalam 2 Taw. 10:12, Yerobeam 
datang lagi. Kata keterangan waktu 
yang dipakai di sini adalah “pada 
hari ketiga” (dalam Kitab Suci ter-
jemahan Indonesia dimaknai sama: 
lusanya). Jelaslah, “sesudah hari 
ketiga” sama artinya dengan “pada 
hari ketiga”.

Perhitungan hari orang Yahudi 
memang berbeza. Hari dimulai saat 
matahari terbenam sampai matahari 
terbenam berikutnya. Jadi, bukan 
dari terbitnya matahari sampai terbit 
berikutnya, sebagaimana perhitun-
gan kita. 

Selain itu, penghitungan hari Ya-
hudi bersifat inklusif. Ertinya hari di 
mana kita mulai sudah dihitung seba-

gai hari pertama.
Menurut kesaksian Injil, baik Sin-

optik mahupun Yohanes, Yesus dis-
alibkan pada hari Jumaat (15 Nisan 
pada pesta Paskah Yahudi menurut 
Sinoptik dan 14 Nisan pada hari per-
siapan sebelum pesta Paskah menu-
rut Yohanes), pukul 9.00 (pukul 3.00 
petang menurut waktu kita, kerana 
perhitungan Yahudi mulai jam 6.00 
pagi kita). 

Hari ini sudah dihitung sebagai 
hari pertama, yang sudah merangkum 
malam perjamuan Yesus sebelumnya 
dan akan berakhir pada matahari ter-
benam (pukul 6.00 petang kita). 

Pada jam itu juga hari kedua mulai. 
Kerana itu hari kebangkitannya pada 
hari pertama minggu itu (artinya hari 
Minggu, hari pertama sesudah Sa-
bat (Yoh. 20:1; bdk. Mat. 28:1; Mrk. 
16:2)), adalah hari ketiga sesudah 
kematian-Nya.

Dengan memperhatikan hal itu, 
Syahadat memakai ungkapan ini: 
“Pada hari ketiga Ia bangkit menurut 
Kitab Suci” (et resurrexit tertia die, 
secundum Scripturas). — Gregorius 
Hertanto MSC, hidupkatolik.com

Persoalan tentang hari ketiga 
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KENINGAU : Dalam perayaan Misa yang 
diadakan pada 1 Mac lalu, telah diadakan 
penerimaan calon baptis di Katedral St. 
Francis Xavier (KSFX) yang dipimpin oleh 
Uskup Cornelius Piong. 

Paroki KSFX menerima 144 orang calon 
baptis yang akan dibaptis pada suatu tarikh 
yang diumumkan kemudian. Bapa Uskup 
berpesan supaya umat saling mengingatkan 
sesama mereka dalam keluarga, ataupun 
dalam komuniti di gereja. Sama seperti kita 
mengutamakan hidup kesatuan dalam Tuhan 
Yesus sebagai tanda sumber kehidupan sejati.

“Jangan sesekali kita lalai dengan godaan 
iblis, mengutamakan kesatuan Yesus setiap 
hari, ambil masa berdoa untuk mendengar-
kan, membaca Firman Tuhan. Melibatkan 
diri dengan kegiatan rohani bertujuan un-
tuk membentuk iman kita menjadi matang, 
berdisiplin dan setia kepada kehendak Tuhan 
Yesus. 

“Setialah dalam pelayanan kita untuk tu-
juan mendisiplinkan iman kita agar dapat 
membangun iman sesama di dalam kekelu-
argaan, kesatuan, kesetiaan dan kekudusan. 
Seterusnya, kita tidak jatuh di dalam godaan 
iblis,” ujar Prelatus itu dalam homilinya.

Pada 29 Februari 2020, telah diadakan re-
koleksi khusus bagi calon baptis peringkat 
Paroki KSFX. Tujuan rekoleksi ini diadakan 
adalah untuk mempersiapkan dan membantu 
mereka mengimbas kembali apa yang telah 
mereka pelajari semasa dalam kelas bimbin-

gan. Rekoleksi ini diadakan di Dewan Soli-
dariti Dataran Keuskupan Keningau. 

Antara penceramah yang dijemput ialah 
Uskup Cornelius Piong dan Sdra. Johnny, 
Pembimbing Inisiasi Kristian Dewasa (IKD) 
pusat. Melalui rekoleksi ini peserta benar-
benar telah dipersiapkan untuk dibaptis dan 
menjadi pengikut Yesus. Untuk terus men-
gasihi Yesus, peserta perlulah mengenali 
Yesus dengan membaca Firman Tuhan. Ini 
adalah sangat penting untuk menjalin relasi 
dengan Tuhan dan salah satu cara untuk mel-
awan godaan setan. 

Selain itu, peserta didedahkan juga dengan 
penggunaan teknologi moden seperti telefon 
pintar sebagai satu saluran untuk mengenali 
dan menjalin relasi dengan Tuhan. Melalui 
telefon pintar, yang bukan sahaja digunakan 
sebagai alat perhubungan dan juga men-
gakses media sosial, tetapi juga untuk meng-
gunakan media sosial dengan lebih baik lagi 
iaitu sebagai contoh mengakses audio Kopi 
Rohani, Fresh Juice dan aplikasi pembacaan 
harian yang lain. 

Harapan diletakkan kepada para keteku-
men agar selepas dibaptis nanti, mereka kem-

bali ke Gereja untuk menyertai mana-mana 
komuniti =untuk melayani dan tekun meng-
hidupi hidup Kristian.  

Melalui perkongsian beberapa peserta, 
mereka dapat belajar cara untuk saling meng-
hormati, membantu antara sesama tidak men-
gira kaum bangsa dan agama. Mempelajari 
penggunaan media sosial dengan lebih baik 
lagi untuk penghasilan buah-buah yang baik. 
Selain itu, menjauhi godaan setan dengan be-
rakar umbi dengan Kristus, melalui firman, 
sakramen dan aktiviti di gereja.  — Elvin 
Emmulson

144 calon baptis untuk Paroki 
Katedral St Francis Xavier, Keningau 

Disebabkan oleh 
COVID-19, 
Diari para 
Uskup tidak da-
pat disiarkan 
buat masa ini. 

Pemuridan dalam wanita 
SANDAKAN: Kerasulan 
Wanita Katolik Keuskupan 
Sandakan telah melaksanakan 
tiga program sekaligus yang 
bertema,"Pemuridan Dalam 
Wanita" pada 6-8 Mac lalu di 
Chapel St. John of the Cross, 

Retret Centre Ulu Dusun. 
Tiga program yang digabung-

kan tersebut ialah Retret Pra-
Paskah, Perhimpunan Agung 
Kerasulan Wanita Katolik 
Keuskupan Sandakan Ke-9 dan 
Hari Wanita Sedunia. 
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Sahabat kecil Yesus

Hello adik-adik,

Mari kita menyatakan "Alel-
luia.... Alelluia ..." kepada 
Yesus pada hari ini. Hari ini, 
merupakan Hari kebangkitan-
Nya atau Perayaan Paskah. 
Hari ini merupakan ke-

muncak atau tarikh penting 
dalam kalendar liturgi gereja 
Katolik. Inti perayaan Eka-
risti kita juga berdasarkan 
kepada Kebangkitan Yesus 
yang penuh mulia!
Adik-adik, kebangkitan 

Yesus sungguh menyatakan 
bahawa Dia adalah Tuhan 
yang Maha Kuasa. 
Kebangkitan Yesus telah 

mengalahkan kuasa keg-
elapan, Dia adalah Terang 
yang menerangi dunia, Terang 
yang menyelamatkan kita dan 
membawa kita menuju kepada 
Bapa Syurgawi.
Adik-adik, auntie tahu, 

oleh kerana Perintah Kawa-
lan Pergerakan, ia telah me-
nyebabkan kita tidak dapat 
merayakan Misa di Paroki 

atau Gereja. 
Tetapi kita boleh menonton 

Misa Kudus secara langsung 
melalui Internet. Kita boleh 
mendengar pewartaan Kitab 
Suci dan Injil bahawa Yesus 
tidak berada di makam-Nya, 
sebaliknya Dia bangkit dan 
memenuhi semua nubuat yang 
dikatakan melalui Perjanjian 
Lama. 
Adik-adik, kebangkitan 

Yesus juga membawa maksud 
Harapan kepada kita. Hara-
pan bahawa Tuhan hadir di 
tengah-tengah kita, bahawa 
melalui Dia kita mempun-
yai keselamatan dan Hidup 
Kekal. 
Adik-adik, sempena hari 

yang baik ini, jangan lupa 
hubungi saudara mara dan 
rakan-rakan melalui panggi-
lan video atau telefon pintar, 
sambil saling mengucapkan 
Selamat Hari Paskah!

Salam Sayang
Auntie Melly 

Alelluia! 
Yesus sudah 

bangkit! 
 Alelluia! 

Tiba-tiba Yesus 
berjumpa den-
gan mereka dan 
berkata: “Salam 
bagimu.” Mereka 
mendekat i -Nya 

dan memeluk 
kaki-Nya serta              
menyembah-Nya.

(Mat 28:9) 

Pujilah TUHAN,  hai segala bangsa ... megahkanlah Dia .... 
Sebab kasih-Nya  hebat atas kita, dan kesetiaan TUHAN  untuk selama-             lamanya. 

Aleluya! (Mazmur 117: 1-2) 

Lengkapkan gambar 
ini dan warnakannya. 
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Pandemik COVID-19 dorong kaum muda 
bangkit, berdaya tahan, bersolidariti 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus mengakh-
iri Angelus pada Hari Minggu Palma 
dengan menyapa umat beriman “yang 
menonton melalui sarana komunikasi 
sosial.” Secara khusus, Sri Paus berkata, 
"Fikiran saya tertuju pada orang-orang 
muda di seluruh dunia,” yang menjalani 
Hari Orang Muda Sedunia Keuskupan 
hari ini “dengan cara yang belum per-
nah terjadi sebelumnya.” Hari Orang 
Muda Sedunia Keuskupan 2020 diraya-
kan pada Minggu Palma, 5 April.

Seharusnya pada Hari Minggu 5 April 
ini juga berlangsung “penyerahan Salib” 
dari orang-orang muda Panama, tem-
pat Hari Orang Muda Sedunia terakhir 
berlangsung tahun 2019, kepada orang-
orang Muda dari Lisbon, tempat Hari 
Orang Muda Sedunia berikutnya akan 
berlangsung tahun 2022.

“Langkah sangat signifikan ini” di-
tunda dan akan dilakukan hari Minggu 
Kristus Raja, 22 November 2020, kata 
Sri Paus. “Sambil menunggu saat itu, 
saya mendorong kalian, orang-orang 
muda untuk memperkuat dan bersaksi 
tentang harapan, kemurahan hati, soli-
dariti yang kita semua perlukan pada 
masa yang sukar ini,” lanjut Sri Paus.

Pada 6 April, Sri Paus juga sebagai 
Hari Olahraga Antarabangsa untuk 
Pembangunan dan Perdamaian PBB. 
Dalam tempoh ini “banyak acara olah-
raga telah ditangguhkan,” kata Sri Paus. 

Meskipun demikian, lanjut Sri Paus, kita 
dapat melihat munculnya buah-buah 
terbaik dari olahraga iaitu “daya tahan, 
semangat tim, persaudaraan …” Maka, 
Sri Paus mendesak, “mari kita sekali lagi 
menggalakkan olahraga untuk perdama-
ian dan pembangunan!”

Bapa Suci juga meminta umat beriman 
untuk “berjalan dalam iman menjalani 
Minggu Suci saat Yesus menderita, mati 

dan bangkit.” Sri Paus mengajak semua 
orang yang tidak dapat ikut dalam per-
ayaan Liturgi untuk “berkumpul bersa-
ma dalam doa di rumah, dibantu oleh 
sarana-sarana teknologi.”

“Mari kita dekat secara rohani dengan 
mereka yang sakit dan keluarga-keluarga 
mereka, dan semua yang dengan suka 
rela berkorban merawat mereka. Mari 
kita berdoa untuk orang yang sudah 

meninggal dalam terang   iman Paskah. 
Setiap orang ada dalam hati kita, dalam 
fikiran kita, dalam doa-doa kita,” kata 
Sri Paus.

Akhirnya, Sri Paus berdoa agar Maria 
“berjalan bersama kita dan menopang 
harapan kami,” pada saat kita “mengi-
kuti Yesus di jalan salib yang menuntun 
kita menuju kemuliaan Kebangkitan.” 
— media Vatican

Belia Katolik tenggelamkan kesuraman Minggu
 Palma dengan ucapan, video, Swafoto 

KOTA KINABALU: "Tahun ini agak mencabar 
bagi kita yang menghadapi krisis dunia iaitu 
wabak Covid-19. Tahun ini juga kita meraya-
kan Hari Belia Sedunia yang sangat berbeza 
dari tahun-tahun lepas kerana biasanya kita 
akan berkumpul bersama dalam Misa Kudus 
Minggu Palma dan merayakan Hari Belia ber-
sama dengan umat di gereja," tulis Tim Pelay-
anan Belia Zon St Augustine Kinarut di bawah 
naungan Paroki Penampang, dalam laman web 
Facebook mereka. 

"Bubur sukacita, mini bun dan pemberian 
bookmark adalah antara aktiviti yang sudah kita 
lakukan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 
ini, pergerakan kita terbatas untuk merayakan 
Hari Belia Sedunia, tetapi kita bersyukur kera-
na walaupun terpisah secara fizikal, kita masih 
bersatu dalam Tuhan dan tetap bersemangat 
menyambut Hari Belia melalui ucapan-ucapan 
pada kad/kertas yang dilukis berserta gambar 

selfie/bersama keluarga sesuai dengan Tema 
Hari Belia 2020 tahun ini "Young Man, I say to 
you Arise!"

Manakala di Paroki St Peter Claver Ranau, 
Tim Pelayanan Belia Zon Pekan telah mengada-
kan pertandingan video Hari Belia Sedunia ke-
35 Paroki Ranau dengan tema, "Hai anak muda, 
Aku berkata kepadamu, bangkitlah!"(Lukas 
7:14). 

Pertandingan itu dianjurkan untuk menggal-
akkan penggunaan media massa dan teknologi 
masa kini sebagai medium mewartakan Injil 
Tuhan sesuai dengan peredaran zaman serta 
membangkitkan semangat dan iman para be-
lia. Di samping, mengisi masa lapang para belia 
pada PKP ini. 

Penyertaan dibuka pada 6 April lalu dan di-
tutup pada 20 April 2020. Maklumat lanjut sila 
layari https://www.facebook.com/cahayakinabalu-
fanpage/. 

Para belia dekat secara rohani semasa Hari Belia Sedunia 2020 yang bertema "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, 
bangkitlah!"(Lukas 7:14). 
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VATIKAN" Untuk pertama kalinya dalam 
sejarah, Sri Paus Fransiskus merayakan 
Misa Minggu Palma sendirian di Basilika 
Santo Petrus. Kerana menghormati peratu-
ran Covid-19 yang membatasi pertemuan 
besar, Misa diadakan tanpa umat. Jutaan 
orang menyertai Bapa Suci, melalui Inter-
net, radio, dan televisyen. 

Sri Paus mendasarkan homili pada Surat 
Santo Paulus kepada orang Filipi. Dalam 
surat itu Rasul itu menggambarkan Yesus 
mengosongkan diri-Nya dan “mengam-
bil rupa seorang hamba” (Flp 2: 7). “Mari 
menggunakan kata-kata Rasul Paulus ini 
menuntun kita memasuki hari-hari suci ini, 
saat Firman Tuhan  menampilkan Yesus se-
bagai seorang hamba,” kata Sri Paus .

“Kita sering berfikir bahawa kitalah orang 
yang melayani Tuhan ,” kata Sri Paus . Se-
baliknya, “Dialah yang secara bebas me-
milih untuk melayani kita, kerana Dia lebih 
dahulu mengasihi kita. Tuhan melayani kita 
dengan memberi nyawa-Nya bagi kita,” je-
las Sri Paus. Dia lakukan itu “dengan ker-

endahan hati, kesabaran, dan kepatuhan se-
orang hamba, dan murni kerana cinta.” 

Sri Paus menjelaskan lagi, “Tuhan mel-
ayani kita sampai mengalami situasi yang 
paling menyakitkan dari mereka yang men-
gasihi: pengkhianatan dan pengabaian. Dia 
tetap mencintai kita meskipun menderita 
pengkhianatan oleh murid yang menjual-

Nya dan yang menyangkal-Nya. Dia dikh-
ianati oleh orang-orang yang menyanyikan 
hosanna kepada-Nya kemudian berteriak: 
‘Salibkan Dia!” Sri Paus  mengakui, kita 
semua menderita pengkhianatan dalam ke-
hidupan. Pengkhianatan berisiko memicu 
kekecewaan “yang bahkan dapat membuat 
hidup seperti tidak bererti,” kerana “kita di-

lahirkan untuk dicintai dan untuk mencin-
tai.”

Tuhan tahu “betapa kita lemah dan tidak 
pasti, berapa kali kita jatuh, betapa sukarn-
ya kita bangun, dan betapa sukarnya me-
nyembuhkan luka-luka tertentu,” kata Sri 
Paus .

“Tetapi, Yesus tetap datang membantu 
kita. Dia melayani kita dan menyembuhkan 
kita “dengan mengambil tanggung jawab 
atas ketidaksetiaan kita,” Sri Paus  kemu-
dian menyebut situasi darurat coronavirus. 

“Hari ini, dalam tragedi pandemik , Yesus 
berkata kepada kita, “bukalah hatimu ter-
hadap cinta-Ku. Engkau akan merasakan 
penghiburan dari Tuhan  yang menopang 
engkau’,” kata Sri Paus .

Dalam hari-hari suci ini, “semoga kita 
menjangkau mereka yang menderita dan 
mereka yang paling memerlukan. Semoga 
kita tidak khuatir akan apa yang kurang 
daripada diri kita, tetapi akan apa yang da-
pat kita lakukan untuk orang lain,” kata Sri 
Paus . — media Vatikan 

Fr. Chris Alar dari Marian Fathers 
beberapa waktu lalu memberi 
penjelasan dalam sebuah video 
singkat tentang bagaimana kita 
dapat melindungi keluarga kita 
dari wabak coronavirus dengan 
menggunakan gambar Hati Kudus 
Yesus.

Fr. Chris Alar mengajak se-
mua umat Katolik untuk “me-
nutup tiang pintu” rumah dengan 
gambar ini sebagai perlindungan 
sepanjang pandemik  coronavirus. 
Dia juga menjelaskan bagaimana 
umat awam dapat memberkati cit-
ra mereka sendiri tanpa kehadiran 
seorang imam.

Yesus berjanji “bahawa jiwa 
yang akan memuliakan atau 
menghormati gambar ini tidak 
akan binasa.” (Diary of Saint Ma-
ria Faustina Kowalska, 48).

Pengakuan St. Faustina, Bl. Mi-
chael Sopocko berkata Yesus juga 

mengungkapkan janji ini kepada 
orang suci:

“Ketika hukuman atas dosa da-
tang ke dunia dan negerimu sendi-
ri akan mengalami degradasi 
total, satu-satunya tempat perlind-
ungan adalah kepercayaan pada 
rahmat-Ku. Saya akan melindungi 

kota-kota dan rumah-rumah di 
mana Gambar Belas Kasih Ilahi 
ditemukan; Saya akan melindungi 
orang-orang yang akan menghor-
mati  Gambar ini. Satu-satunya 
perlindungan adalah kepercayaan 
pada Rahmat-Ku. ” 

Yesus menambah: Biarkan se-
mua orang mendapatkan gambar 
ini di rumah mereka kerana akan 
ada percubaan.  Dan rumah-
rumah itu, dan seluruh keluarga, 
dan setiap orang secara individu 
yang akan memegang gambar 
belas kasihan ini dalam penghor-
matan yang mendalam. Aku akan 
melindunginya dari segala jenis 
kemalangan. Waktunya akan tiba 
ketika semua yang melakukannya 
akan memberikan kesaksian akan 
khasiat ajaib dan perlindungan 
khusus dari belas kasihan yang 
mengalir dari Gambar ini.” — 
iKatolik 

Lindungi rumah dan keluarga 
dengan guna gambar Hati Kudus 

Mari “mengambil rupa seorang hamba” 
sepanjang Minggu Suci — Sri Paus 

Kardinal Pell, bebas dari tuduhan salah laku seksual 
MELBOURNE: Mahkamah Tinggi Aus-
tralia mengeluarkan keputusan mengab-
ulkan permintaan Kardinal Pell untuk cuti 
khusus untuk mengajukan rayuan membat-
alkan hukumannya atas salah laku seksual, 
dan memerintahkan agar kardinal itu dibe-
baskan dari semua tuduhan.

Ketika keputusan diumumkan oleh 
mahkamah pada 7 April 2020, kardinal itu 
menyaksikan berita itu dari bilik tahanan-
nya di Penjara HM Barwon, Melbourne.

“Saya menonton berita televisi di bilik 
tahanan. Pertama, saya mendengar bahawa 
cuti dikabulkan dan kemudian vonis di-
jatuhkan. Saya fikir, “Ini berita baik.” Saya 
juga mendengar sorak-sorai yang hebat dari 
para tahanan lain. Kemudian tiga orang 
banduan lain yang berada dekat dengan 
saya memberitahu mereka gembira dengan 
berita pelepasan saya,” ujar Kardinal Pell 

kepada CNA
 “Apa yang saya benar-benar saya rindu-

kan selama 400 hari di penjara ialah meray-
akan Misa peribadi,” katanya kerana beliau 
tidak memiliki kesempatan untuk melaku-
kannya.

Kardinal itu mengatakan kepada CNA 
bahawa tempohnya di penjara dihabiskan  
sebagai “retret yang panjang,” masa untuk 
refleksi, menulis, dan, terutama, berdoa.

“Doa telah menjadi sumber kekuatan 
besar bagi saya selama masa-masa ini, ter-
masuk mendoakan orang lain. Saya san-
gat berterima kasih kepada semua orang 
yang mendoakan saya,” seraya mengata-
kan ribuan terima kasih kepada surat-surat 
yang diterima daripada umat beriman di 
Australia dan luar negara yang memberinya 
sokongan.  

Dalam sebuah kenyataan umumnya se-

masa dibebaskan, Kardinal Pell menawar-
kan solidaritinya kepada para mangsa je-
nayah seksual.

“Saya tidak akan membalas niat buruk 
terhadap penuduh saya,” kata Pell dalam 
pernyataan itu. “Saya tidak ingin pembeba-
san saya menambah rasa sakit dan kepahi-
tan yang dirasakan oleh ramai orang. Satu-
satunya dasar untuk penyembuhan jangka 
panjang adalah kebenaran dan satu-satunya 
dasar untuk keadilan adalah kebenaran, 
kerana keadilan bererti kebenaran untuk 
semua.”

Kardinal itu mengatakan kepada CNA 
bahawa beliau sedang menyesuaikan kem-
bali hidupnya sebagai orang bebas dan ber-
siap untuk menjalani Minggu Suci, men-
umpukan pada apa yang ada di hadapan, 
khususnya Paskah, dan bukan di belakang.

“Minggu Suci merupakan waktu yang 

paling penting bagi Gereja kita. Saya sangat 
gembira kerana keputusan ini diumumkan 
menjelang  Triduum Paskah, yang sangat 
penting bagi iman kita, akan menjadi lebih 
istimewa bagi saya tahun ini.” – CNA 

VATIKAN: Semasa memimpin 
Misa Kudus pagi di Casa Santa 
Marta, Sri Paus  Fransiskus ber-
doa bagi keluarga yang mengha-
dapi kesukaran kewangan akibat 
pandemik coronavirus, dan men-
gatakan bahawa doa memerlukan 
iman, ketekunan, dan keberanian.

“Mari kita berdoa hari ini un-
tuk orang-orang yang mulai men-
galami masalah ekonomi kerana 
pandemik coronavirus, mereka 
tidak dapat bekerja. Semua ini 
mempengaruhi keluarga,” ujar Sri 
Paus.  Beliau kemudian menyim-
pulkan homilinya yang mencer-
minkan apa yang kita semua alami 
pada hari-hari ini.

“Iman, ketekunan, dan kebera-
nian. Pada hari-hari ini, perlu un-
tuk lebih banyak berdoa. Dengan 
iman, mari berdoa agar Tuhan 
dapat campur tangan; dan dengan 

ketekunan dan keberanian mari 
mempercayai bahawa Tuhan tidak 
pernah menipu. Dia membuat kita 
menunggu. Dia mengambil wak-
tu-Nya. Tetapi Dia tidak pernah 
menipu,” tegas Sri Paus. –  media 
Vatikan 

Sangti Papa berdoa untuk 
keluarga yang menghadapi 
masalah kewangan 
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Kenali 
Santo Anda 

St Lidwina 
 ~ 14 April ~ 

Lidwina ertinya “pend-
e r i t a a n . ”  B e l i a u 
seorang gadis Belanda 

yang dilahirkan pada tahun 
1380 dan meninggal dunia 
pada tahun 1433.

Ketika usianya mencapai 
15 tahun, Lidwina mem-
persembahkan diri seutuhnya 
kepada Tuhan. Dia bercita-
cita untuk menjadi seorang 
biarawati. Namun pada suatu 
hari, dia mengalami tragedi 
yang mengubah seluruh 
hidupnya. 

Pada ketika itu, Lidwina 
bermain luncur ais bersama 
rakan-rakannya. Tanpa sen-
gaja, salah seorang rakan 
mereka terlanggar Lidwina, 
menyebabkannya terpelant-
ing jatuh di atas ais. 

Kemalangan i tu  amat 
menyakitkan malah pada 
hari-hari berikutnya, Lidwina 
mengalami sakit kepala yang 
amat hebat, mual, demam, 
rasa sakit di seluruh tubuh-
nya dan sentiasa berasa haus. 
Kesakitan Lidwina bertam-
bah parah apabila muncul 
pula bisul-bisul yang tumbuh 
pada wajah dan tubuhnya. 

Salah satu matanya juga 
menjadi buta dan pada akh-
irnya, Lidwina tidak mampu 
bangun dari tempat perbarin-
gannya. 

Lidwina sangat sedih dan 
putus asa. Mengapa Tuhan 
membiarkan semua ini ter-
jadi padanya? Lagipun, apa 
yang masih dapat dia perse-
mbahkan kepada-Nya? 

Pader i  Parokinya ,  Fr 
Yohanes, datang mengunjun-
gi Lidwina serta berdoa bers-
amanya. Paderi itu memban-
tunya merenungkan segala 
penderi taan yang harus 
ditanggung Yesus. 

Lidwina mulai sedar akan 
hadiah indah yang akan 
dipersembahkannya kepada 
Yesus lalu dia sanggup men-
d e r i t a  b a g i - N y a . 
Penderitaannya dipersembah-
kannya sebagai suatu doa 
yang indah kepada Tuhan. 

Selama 38 tahun Lidwina 
menderita. Mungkin bagi 
orang lain, mustahil dapat 
b e r t a h a n  h i d u p  d a l a m 
keadaan yang itu. Tetapi 
Lidwina sanggup bertahan 
dan Tuhan memberinya 
penghiburan dalam pelbagai 
cara .  Se lama i tu  juga , 
Lidwina amat setia kepada 
Yesus dalam Ekaristi Kudus.

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
mengirim pesan dalam bentuk 
video kepada umat di seluruh 
dunia pada 3 April 2020. Uskup 
Roma itu berbicara tentang 
Minggu Suci yang bermula 
pada Hari Minggu Palma 
sehingga berpuncak pada peray-
aan Paskah.

Bapa Suci meminta umat 
Katolik untuk terus berharap, 
berdoa dan bersolidariti  bersa-
ma orang yang menderita akibat 
coronavirus.

“Dalam Yesus yang bangkit, 
hidup mengalahkan kematian,” 
kata Sri Paus  Fransiskus dalam 
video tersebut.

“Kita akan merayakan 
Minggu  Suci yang sunyi tetapi 
kasih Tuhan adalah sangat luar 
biasa, kasih-Nya tidak terbatas, 
kasih-Nya memecahkan kesura-
man dan kesukaran kita,” kata 
Sri Paus .

“Dan dalam keheningan kota-
kota kita, Injil Paskah akan 
bergema. Iman Paskah ini 
memelihara harapan kita” lan-
jutnya.

“Harapan sebagai pengikut 
Kristus adalah harapan akan 
waktu yang lebih baik, di mana 
kita dapat menjadi lebih baik, 
akhirnya terbebas dari kejahatan 
dan dari pandemik  ini”

“Itu adalah harapan: harapan 
tidak mengecewakan, itu bukan 
ilusi! Di samping satu sama lain, 
dalam kasih dan kesabaran, kita 
dapat mempersiapkan waktu 

yang lebih baik pada zaman 
sekarang,” terangnya.

Sri Paus menyatakan solidar-
itinya dengan semua keluarga, 
terutama mereka yang sedang 
sakit atau yang sedang mengala-
mi duka akibat coronavirus atau 
kerana sebab lainnya.

“Akhir-akhir ini saya sering 
memikirkan orang-orang yang 
kesepian dan keseorangan, saya 
juga memikirkan mereka yang 
menghadapi kesukaran akibat 
pandemik ini. 

Di atas semua itu saya 
memikirkan orang tua, yang 
sangat saya sayangi. Saya tidak 
dapat  melupakan mereka yang 
menderita akibat coronavirus, 
orang-orang yang dirawat di 
rumah sakit.” Saya juga ingat 
berapa ramai yang menghadapi 
kesukaran kewangan, khuatir 
tentang pekerjaan dan masa 
hadapan, mereka yang berada 

dalam tahanan, mereka yang 
sakit di mana semakin parah 
akibat ketakutan. Saya memikir-
kan para gelandangan, yang 
tidak memiliki rumah untuk 
melindungi mereka.”

“Ini adalah waktu yang sukar 
bagi semua orang,” tambahnya. 
Di tengah-tengah kesukaran itu, 
Sri Paus  memuji kemurahan 
hati dari mereka yang menem-
patkan diri mereka dalam risiko 
untuk perawatan pandemik  ini 
atau untuk menjamin layanan 
penting bagi masyarakat.

“Begitu banyak wira, setiap 
hari, setiap jam!” puji Sri Paus  
Fransiskus. “Mari kita cuba, jika 
kita dapat, untuk memanfaatkan 
sebaik-baiknya saat ini: mari 
kita bermurah hati; mari kita 
bantu mereka yang memerlukan 
dalam lingkungan kita; mari 
mencari orang yang paling kese-
pian, mungkin melalui telefon 

atau jejaring sosial; mari berdoa 
kepada Tuhan untuk mereka 
yang diadili di Itali dan di dunia. 
Sekalipun kita terpisah, fikiran 
dan semangat dapat berkem-
bang jauh dengan kreativiti 
cinta. Inilah yang kita perlukan 
pada hari ini: kreativiti cinta.”

Lebih sejuta orang orang di 
seluruh dunia telah dijangkiti 
coronavirus, dan lebih 60,000  
te lah  meninggal  dunia . 
Pandemik  telah menyebabkan 
kehancuran kewangan global, di 
mana puluhan juta orang telah 
kehilangan pekerjaan dalam 
beberapa minggu yang lalu. 

Sementara beberapa bahagian 
dunia sekarang dianggap berada 
di lereng bawah penyebaran 
virus, banyak negara telah men-
gunci diri di tengah-tengah pan-
demik, atau dengan harapan 
dapat memutuskan rantaian 
Covid-19. 

Di Itali, salah satu negara 
yang paling parah dilanda virus 
ini, lebih dari 120,000 orang 
telah dijangkiti, tercatat ada 
hampir 15,000 kematian akibat 
virus tersebut. 

Mengakhiri videonya, Sri 
Paus  berkata, “Katakan kepada 
mereka yang sakit dan lemah 
bahawa Sri Paus  dekat dan ber-
doa, bahawa Tuhan akan segera 
membebaskan kita semua dari 
kejahatan”.

“Dan kamu, doakanlah aku.” 
tutup Sri Paus Fransiskus. – 
media Vatikan 

Injil Paskah bergema 
memecahkan kesunyian 
Minggu Suci! 

Pesan Bapa Suci kepada para banduan: 
Yesus selalu hadir bersama orang susah 

Paus Fransiskus bentuk 
dana untuk Wilayah 
Mision tangani Covid-19 
TAKTHA SUCI: Sri Paus 
Fransiskus menderma dana 
sebesar  750,000 USD 
melalui program galang 
dana yang digagasnya pada 
7 April 2020. 

Program dana untuk 
M a s y a r a k a t  M i s i o n 
Kepausan ini akan digu-
nakan bagi membantu mer-
eka yang terkena kesan 
penyebaran virus Covid-19 
di seluruh dunia.

Hal ini diumumkan diu-
mumkan oleh Agenzia 
Fides salah satu pengurus 
Pelayanan Maklumat dari 
Yayasan Mision Kepausan. 
Dana itu akan langsung 
diberikan ke negara-negara 
mision melalui struktur 
atau lembaga Gereja.

Kardinal Tagle, Prefek 
Kongregasi Evangelisasi 
Bangsa-Bangsa ,  men-
gatakan dana itu dibentuk 
kerana Gereja dalam tugas 
penginjilannya sering bera-
da di garis hadapan, ber-
juang menentang ancaman 

utama terhadap kesejahter-
aan manusia.

Di Afrika sahaja, menu-
rut beliau, ada lebih 74,000 
biarawati dan lebih dari 
46,000 imam mengendal-
ikan 7,274 rumah sakit dan 
klinik, 2,346 rumah untuk 
orang tua dan lemah, dan 
mendidik lebih dari 19 juta 
kanak-kanak di 45,088 
sekolah rendah. 

Bapa Suci  menyeru 
dunia dan seluruh jaringan 
Gereja untuk membantu 
bagi menghadapi cabaran 
ini,” lanjutnya.   — media 
Vatikan 

VATIKAN: Sri Paus  Fransiskus mem-
persembahkan Misa pada 6 April 2020 
secara khusus bagi para tahanan di 
penjara di seluruh dunia yang penuh 
sesak dan menekankan bahawa Yesus 
selalu hadir bersama orang miskin.

Pada kesempatan tersebut, Bapa 
Suci juga mengingatkan umat Katolik 
bahawa semua orang akan diadili atas 
sikap mereka terhadap orang miskin.

Sri Paus Fransiskus menekankan 
bahawa di tempat yang mempunyai 
kepadatan penduduk tinggi, pandemik  
akan berakhir menjadi sebuah tragedi 
yang sangat besar.

“Mari kita berdoa bagi mereka yang 
bertanggung jawab, dan bagi mereka 
yang perlu membuat keputusan dalam 
bidang ini, agar mereka dapat mene-
mukan cara yang benar dan kreatif 
untuk menyelesaikan masalah,” kata 
Sri Paus 

Dalam homilinya, Sri Paus  mem-
beri renungan pembacaan Injil pada 
hari itu (Yoh 12: 1-11) di mana Maria 
– saudara perempuan Lazarus dan 
Marta – mengurapi kaki. Peristiwa itu 
memancing kemarahan  Yudas yang 
dibalas Yesus dengan pernyataan 
penuh teka-teki. Sri Paus menumpu-
kan sabda Yesus, “Kamu selalu memi-

liki orang miskin bersamamu.”
Beliau mengatakan Yudas kelihatan-

nya memikirkan orang miskin, tetapi 
bukan kerana mereka benar-benar ber-
erti baginya. Yudas hanya pedulikan 
wang bukan manusia.  

Kisah yang tidak jujur ini selalu ada, 
bahkan terjadi di kalangan orang-
orang yang mempunyai kuasa dan 
pangkat tinggi. Juga di kalangan 
yayasan-yayasan kebajikan yang 
hanya memberi  40% dari sumbangan 
yang diberikan kepada orang miskin 
kerana 60% digunakan untuk hal-hal 

lain. Ini adalah cara mengambil wang 
dari orang miskin”

Sri Paus Fransiskus mengatakan 
perkataan Yesus tentang membawa 
orang miskin selalu bersama kita 
adalah benar. “Majoriti  orang miskin 
adalah mereka yang  tersembunyi. 
Kita tidak dapat melihat mereka kera-
na kita tidak peduli dan menyangkal 
kehadiran mereka. Bahkan mereka 
yang tidak acuh terhadap kehadiran 
orang miskin melihat golongan ini 
seperti hiasan di kota, seperti patung, 
seolah-olah itu normal.” kata Sri Paus . 

Sri Paus  Fransiskus mengatakan 
ramai orang miskin menjadi mangsa 
dari sistem ekonomi dan kewangan, 
tetapi terlalu malu untuk meminta ban-
tuan. 

Sebagai kesimpulan, Sri Paus  
Fransiskus menekankan bahawa per-
tanyaan pertama Yesus pada Hari 
Penghakiman adalah, “Bagaimana 
anda memperlakukan orang miskin? 
Apakah anda memberi mereka makan? 
Apakah anda mengunjungi orang-
orang di penjara, di rumah sakit? 
Apakah anda membantu janda dan 
anak yatim? Kerana Saya ada di kalan-
gan orang-orang ini.!” — media 
Vatikan 
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PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(APRIL)

Sejagat: Dibebaskan dari Ketagihan — 
Kita berdoa agar mereka yang menderita 

akibat ketagihan dapat dibantu dan 
dipulihkan. 

April 12, 2020 

KOTA KINABALU: Di sekitar 
daerah Papar, Penampang dan 
Ranau di Sabah, beberapa umat 
tetap membersihkan Gereja dan 
menghias altar serta pintu Ger-
eja dengan daun palma pada 5 
April 2020.

Malah siaran laman sosial Fa-
cebook juga dimeriahkan den-
gan pelbagai ucapan "Selamat 
Menyambut Hari Palma" dan 
pelbagai kata-kata motivasi serta 
doa yang menenggelamkan sua-
sana muram Hari Minggu Palma 
apabila semua gereja di seluruh 
negara ditutup pada Perintah 
Kawalan Pergerakan (PKP) se-
hingga 14 April ini.

Di Gereja St Patrick Kinuta, 
para pembimbing Kateketikal 
melalui aplikasi Whatsapp telah 
meminta para pelajar membuat 
Salib Palma. Ternyata aktiviti itu 
merapatkan lagi hubungan kelu-
arga apabila ibu bapa turut mem-
bantu anak-anak mereka mem-

buat Salib Palma. Mereka juga 
menghias altar  dan pintu rumah 
mereka dengan daun palma. 

Bagi keluarga Suali James di 
Tuaran, Sabah, beliau mengata-
kan ini pertama kali menyambut 
Hari Minggu Palma di rumah 
serta cabaran baginya untuk me-

nerangkan katekesis Hari Raya 
Palma kepada anak-anaknya. 

Di Sibu, Sarawak, penduduk 
Rumah Grace Itun di Jalan 
Salim-Stabau, mengambil inisi-
atif untuk membuat sendiri Salib 
Palma. Salib Palma ini kebi-
asaannya sering dibuat di gereja-

gereja secara bergotong-royong.
Bermula dengan mengambil 

daun kelapa yang terdapat di 
rumah panjang tersebut, Grace 
sambil dibantu beberapa orang 
penduduk membuat Salib Palma 
itu di bahagian ruainya, sebelum 
Hari Raya Palma. 

"Kalau diikutkan, membuat 
Salib Palma ini bukanlah satu 
pengalaman baharu kerana kami 
pernah bergotong-royong bersa-
ma penganut Kristian yang lain 
di gereja kami di Gereja Ang-
likan St John, Sibu bila menjel-
angnya sambutan Ahad Palma 
setiap tahun.

"Cuma pengalamannya, ini 
adalah kali pertama mem-
buatnya di rumah panjang dan 
lebih menyedihkan apabila ta-
hun ini kami tidak dapat datang 
ke gereja.

"Inisiatif ini diambil bagi 
membolehkan penganut Kristian 
khususnya di rumah panjang 

saya ini bersama-sama mem-
peringati hari Ahad Palma," ka-
tanya. 

Beliau berkata, Salib Palma 
ini akan diagihkan kepada pen-
duduk rumah Ditanya adakah 
rumah panjangnya akan men-
gadakan sesuatu upacara sem-
bahyang, beliau berkata, mereka 
tidak bercadang untuk mengada-
kannya secara perhimpunan 
tetapi menyarankan pendudukn-
ya untuk bersembahyang sendiri 
bersama keluarga mereka di bi-
lik masing-masing.

"Saya akan bersembahyang 
sendiri sambil menyiramkan 
Salib Palma yang kami buat ini 
dengan air kudus sebelum di-
agihkan kepada anak-anak buah 
saya. Mudah-mudahan sambu-
tan Ahad Palma serta Minggu 
Suci akan terus diperingati serta 
dihayati kami di sini," ujarn-
ya lagi. — HERALD/Utusan         
Borneo 

KUCHING: Minggu Suci pada 
tahun ini sedikit berbeza apabila 
buat pertama kalinya gereja-gereja 
akan merayakannya tanpa kehad-
iran umat di gereja susulan Per-
intah Kawalan Pergerakan (PKP) 
bagi mengekang penyebaran 
COVID-19.

Minggu Suci penganut Kristian 
bermula 5 April, sempena Hari 
Minggu Palma disusuli Jumaat 
Agung, Vigil Paskah dan Hari 
Raya Paskah (Easter Day).

Tahun ini, Jumaat Agung jatuh 
pada 10 April dan Easter pada 
12 April. Bagaimanapun susulan 
daripada PKP yang melarang per-
himpunan ramai di rumah ibadat, 
penganut tidak dapat mengikuti 
perayaan Liturgi di gereja ekoran 
lanjutan PKP yang berkuatkuasa 
1 hingga 14 April dalam usaha 
membendung penularan wabak 
COVID-19.

Pengerusi Persatuan Gereja-Ger-
eja Sarawak (ACS), Uskup Agung 
Simon Poh (gambar)  berkata, 
bagaimanapun beliau amat bersy-
ukur kerana kewujudan teknologi 
mampu membantu gereja-gereja 
menayangkan secara  langsung ke-
baktian pada Minggu Suci

Pada masa yang sama meng-
gesa gereja-gereja untuk berkongsi 
sumber e-bahan doa atau 'podcast' 
terutama dengan mereka di kam-
pung dan rumah panjang di mana 
sambungan Internet yang lemah 
dan tidak memadai untuk tontonan 
secara langsung.

Poh yang juga Uskup Agung 
Katolik Kuching berkata, dengan 
sekatan perjalanan PKP dan penja-
rakan sosial, beliau menggalakkan 
seluruh Gereja Kristian di Sarawak 
memohon campur tangan Tuhan, 
sambil berdoa dan menyembah 
Tuhan di rumah masing-masing.

PKP yang kebetulan jatuh pada 
Minggu Suci, beliau meminta se-
bagai penganut Kristian dan rakyat 
bertanggungjawab untuk mengam-
bil serius tanggungawab moral 
serta komitmen kerohanian.

"Mari kita berdoa agar sepan-
jang Minggu Suci ini, kita akan 
membawa kepada penyembuhan 
dan kehidupan kepada negeri kita, 
negara kita Malaysia dan semua 
negara-negara seluruh dunia," ka-
tanya. — sumber Utusan Borneo 

KENINGAU: Umat Katolik di 
Keuskupan Keningau akur den-
gan  'penutupan Gereja' dan tidak 
ada perayaan Liturgi sepanjang 
Minggu Paskah susulan Perintah 
Kawalan Pergerakan (PKP) bagi 
memutuskan rantaian penyebaran 
coronavirus. 

Di Keuskupan Keningau, ibu 
bapa menggalas tugas penting 
menjalankan beberapa upacara 
'kecil' misalnya mencuci kaki 
selepas menonton Misa Kudus 
dalam talian pada hari Khamis 
Putih, menyediakan Salib dan 
menghormati Salib pada Jumaat 
Agung serta menyalakan lilin 
Paskah pada Malam Paskah dan 
pada Hari Kebangkitan Yesus. 

Melalui pemberitahuan dalam 
laman web rasmi Facebook 
Keuskupan Keningau, bagi umat 
yang dapat menonton Misa Ku-
dus pada Hari Khamis Putih, ibu 
bapa diminta menyediakan be-
berapa alat dan mencuci kaki ahli 
keluarga sebagai ungkapan saling 
mengampuni, mengasihi dan me-
layani. 

Pada Hari Jumaat Agung, umat 
diminta menyediakan Meja Altar, 
Lilin dan Salib serta menghor-
mati Salib dengan menundukkan 
kepala. 

Bagi merayakan Misa Malam 
Paskah dan Hari Paskah secara 

siaran langsung, ibu bapa diminta 
menyediakan lilin untuk setiap 
ahli keluarga dan air berkat. Se-
lepas Uskup selesai pemberka-
tan lilin Paskah, ketua keluarga 
memercik air berkat kepada lilin 
Paskah dan menyalakan lilin ahli 
keluarga masing-masing pada 
awal Misa. 

Lilin dinyalakan kembali se-
masa upacara pembaharuan janji 
baptis. Selepas pembaharuan janji 
baptis, ketua keluarga memercik 
air berkat kepada seluruh ahli ke-
luarga.

Bapa Uskup atau Paderi akan 
memberikan arahan spontan apa 

yang harus dilakukan oleh ibu 
bapa atau pemimpin sepanjang 
Misa Trihari Suci tersebut. 

Bagi para umat yang tidak mem-
punyai kemudahan Internet dan 
tidak dapat menonton siaran lang-
sung Misa Kudus, kertas-kertas 
panduan merayakan Trihari Suci 
telah diedarkan melalui ketua-ket-
ua Zon dan KUK masing-masing. 

Kertas panduan untuk Hari 
Khamis Putih sehingga Hari 
Paskah itu menggalakkan ke-
luarga mengadakan doa bersama, 
membaca Kitab Suci,  mendoakan 
doa-doa permohonan dan saling 
bermaaf-maafan antara sesama. 

Ibu Bapa jadi 
Katekis sepanjang 
Minggu Suci 2020 

Umat persembahkan 
Trihari Suci kepada 
Salib Kemenangan Yesus 

Umat Katolik Sabah, Sarawak tetap teruskan tradisi 'daun palma' 


