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Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,  yang ker-
ana rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh 
kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu 
hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bahagi-
an yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang 
tidak dapat layu yang tersimpan di syurga  kamu. 

1 Petrus 1: 3-4

 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 

KOTA VATIKAN:  Dalam 
surat Paskah kepada 
kumpulan-kumpulan 

pergerakan dan organisasi sosial 
yang aktif, Sri Paus Fransiskus 
menyatakan kepada mereka ba-
hawa krisis coronavirus mungkin 
merupakan kesempatan untuk 
mempertimbangkan dasar upah 
universal.

"Saya tahu bahawa anda telah dikecual-
ikan dari manfaat globalisasi," tulisnya pada 
12 April. "Anda tidak menikmati kesenangan 
dangkal yang membius begitu banyak hati nu-
rani, sebaliknya anda selalu menderita akibat 
begitu banyak tekanan serta bahaya yand di-
hasilkan oleh kesenangan sia-sia itu. Penyakit 
yang menimpa semua orang telah memberi-
kan anda tekanan dua kali ganda. "

Sangti Papa mengetahui bahawa, "Ramai 
daripada anda hidup dari hari ke hari, tanpa  ja-
minan undang-undang yang melindungi anda. 
Penjual jalanan, pusat kitar semula, peniaga 
pasar malam, petani kecil, pekerja binaan, tu-
kang jahit, pengasuh, penjaga: anda bekerja 
secara tidak formal, bekerja sendiri atau dalam 
menjana ekonomi kecil, anda tidak mempun-
yai pendapatan tetap untuk melalui masa sukar 
ini .. . dan kawalan pergerakan sekarang umat 
membebankan." 

"Ini mungkin masa untuk mempertimbang-
kan dasar upah universal yang akan memarta-
batkan dan mengakui kepentingan tugas-tugas 
yang anda jalankan. Ini akan memastikan ba-
hawa semua pekerja mempunyai hak, dan ini 
merupakan prinsip dalam agama Kristian," 
tegas Sangti Papa. 

Fransiskus juga mengatakan: "Harapan saya 
adalah agar pemerintah memahami bahawa 
paradigma teknokratik (baik yang berpusat 
pada negara atau yang dipacu oleh pasaran 
ekonomi) tidak cukup untuk mengatasi krisis 
ini atau menangani masalah besar lain yang 
mempengaruhi umat manusia."

Krisis coronavirus bagaikan "peperangan", 
maka anda adalah,  "tentera yang tidak di-
dendang,  berjuang di lembah paling berba-

haya; tentera yang satu-satunya bersenjatakan 
solidariti, harapan, dan semangat masyarakat, 
demi menghidupkan kembali masa di mana 
tidak ada sesiapa yang dapat menyelamatkan 
diri secara sendirian. "

"Bagi saya, anda adalah penyair sosial kera-
na dari keadaan terpinggir dan dilupakan, anda 
telah mencipta penyelesaian yang mengagum-
kan untuk masalah paling mendesak, yang 
menimpa golongan terpinggir."

Anda menyedari dan menjangkau mereka 
yang "diabaikan" dan "tidak diterima" di mana 
undang-undang Negara tidak berkuat kuasa di 
situ.  Anda juga tidak mempunyai sumber un-
tuk menjana.  "

"Anda dipandang curiga ketika berkarya 
dalam organisasi komuniti, di mana anda 
berusaha melangkaui filantropi  dan anda tidak 
berundur malah berharap dapat menangkap 
beberapa serpihan yang jatuh dari meja kekua-
tan ekonomi,  iaitu anda  menuntut hak anda."

Sri Paus mengatakan bahawa, "anda ser-
ing merasa marah dan tidak berdaya melihat 

ketidakadilan yang berterusan. Walaupun 
begitu, anda tidak berundur atau mengeluh: 
anda menyinsing lengan,  dan terus berusaha 
untuk keluarga, komuniti anda, dan kebaikan 
bersama. "

Menyatakan penghargaan kepada wanita 
yang memasak di dapur untuk orang-orang 
miskin, orang sakit, orang tua, dan petani ke-
cil "yang bekerja keras untuk menghasilkan 
makanan yang sihat tanpa merosakkan alam, 
tanpa mengeksploitasi hasil orang lain — Saya 
ingin anda tahu bahawa Bapa Syurgawi kita 
sedang melihat anda, menghargai anda  dan 
menyokong komitmen anda."

Selepas krisis pandemik ini berakhir, Bapa 
Suci mengatakan, "Saya ingin kita semua 
memikirkan tentang projek pembangunan 
manusia yang kita inginkan dan berdasarkan 
pada peranan dan inisiatif utama masyarakat 
pelbagai bangsa, serta mengenai akses sejagat  
dalam bidang "pekerjaan, perumahan, dan har-
tanah dan makanan.

"Saya berharap bahawa pada masa bahaya 

ini akan membebaskan kita dari zon selesa, 
menumpukan kepada kemanusiaan dan per-
tobatan ekologi  yang menumpaskan penyem-
bahan berhala dan meletakkan kehidupan dan 
martabat manusia di tempat utama. 

Peradaban kita — yang ketika ini kompetitif, 
begitu bersifat individualistik, mengakibatkan 
pengeluaran dan penggunaan secara melam-
pau, kemewahan keterlaluan, jurang kemiski-
nan yang sangat jauh — perlu diteliti semula, 
diperlahankan dan diperbaharui. 

Sri Paus menekankan lagi kepada ahli-ahli 
pergerakan sosial itu bahawa, "Anda adalah 
pembangun perubahan yang sangat diper-
lukan, yang tidak dapat lagi ditangguhkan. 
Lebih-lebih lagi, apabila anda bersaksi bahawa 
perubahan itu tidak mustahil, suara anda ada 
keberatan wibawa. Anda berpengalaman mel-
alui krisis dan kesusahan ... yang anda berjaya 
ubah — dengan kesopanan, martabat, komit-
men, kerja keras dan solidariti — menjadi janji 
hidup untuk keluarga dan komuniti anda." — 
CNA

Sri Paus cadang dasar upah 
universal diberi perhatian 

Sri Paus Fransiskus semasa menghadiri persidangan kumpulan pergerakan popular sedunia di Bolivia pada tahun 2015. Gambar  
CNS. 
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Kasih-Nya mampu menembusi 
"pintu terkunci" 

Soren Kierkegaard pernah 
menulis bahawa teks Injil 
yang sangat menyentuh hat-

ginya ialah kisah para murid, di 
mana setelah kematian Yesus, 
mereka mengurung diri mereka 
di ruang atas dalam ketakutan 
dan kemudian mereka mengala-
mi Yesus datang melalui pintu 
terkunci untuk memberikan 
kedamaian kepada mereka. 
Kierkegaard juga mahu pengala-
man seperti itu, mahu Yesus 
melalui pintu terkunci, mengatasi 
pergelutannya dan menghembus-
kan nafas damai di dalam dirin-
ya. 

Imej pintu terkunci adalah 
salah satu daripada dua gambaran 
yang sangat menarik dalam kisah 
Paskah pertama. Gambaran lain 
ialah imej “batu besar’ yang 
menutupi makam di mana jen-
azah Yesus diletakkan. Imej-imej 
ini mengingatkan kita pada apa 
yang sering memisahkan kita dari 
rahmat kebangkitan. Adakalanya, 
agar rahmat itu dapat turun kepa-
da kita, kita harus terlebih dahulu 
“menggulingkan batu besar itu” 
yang menutup pintu hati kita dan 
adakalanya, kebangkitan harus 
datang kepada kita melalui “pintu 
terkunci".

Pertama, mengenai "batu": Injil 
menyatakan kepada kita bahawa 
pada awal pagi Paskah, tiga 
orang wanita sedang dalam per-
jalanan ke kubur Yesus untuk 
menaburkan jenazah Yesus den-
gan rempah-rempah tetapi mere-
ka cemas apabila mereka melihat 
batu besar yang menutupi makam 
Yesus,  sudah digul ingkan. 

Mereka tertanya-tanya, “Siapa 
yang menggulingkan batu itu?” 

Seperti yang kita ketahui, batu 
itu sudah dialihkan atau diguling-
kan: Bagaimana? Kita tidak tahu. 
Kebangkitan Yesus berlaku tanpa 
seorang pun di sana. Tidak ada 
yang tahu dengan tepat bagaima-
na batu itu digulingkan. .

Tetapi  apa yang Alki tab 
tekankan di sini ialah: Yesus 
tidak membangkitkan diri-Nya 
sendiri. Tuhan-lah yang mem-
bangkitkan Dia. Yesus tidak 
menggulingkan batu itu, walau-
pun inilah yang biasa kita ang-
gap. Namun, dan untuk alasan 
yang baik, kedua-dua kitab suci 
dan tradisi Kristian sangat mene-
gaskan bahawa Yesus tidak mem-
bangkitkan dirinya dari kematian, 
Bapa-Nya lah yang telah mem-
bangkitkan-Nya. Perkara ini sep-
ertinya tidak perlu dititikberat-
kan; bagaimanapun, apa per-
bezaannya?

Ia membuat perbezaan yang 
besar. Yesus tidak membangkit-
kan diri-Nya dari kematian dan 
kita juga tidak boleh. Itulah 
maksudnya .  Un tuk  kuasa 
kebangkitan memasuki kita, ses-
uatu dari luar jangkauan kita 
harus menggulingkan batu besar, 
batu yang selama ini tidak pernah 
dialihkan dari dalam diri kita. 
Tidak dapat dinafikan bahawa 
kita sendiri, mempunyai niat baik 
dan kekuatan peribadi; tetapi ini, 
walaupun penting, lebih meru-
pakan prasyarat untuk menerima 
rahmat kebangkitan daripada 
kekuatan kebangkitan itu sendiri, 
yang selalu datang kepada kita 

dari luar. Kita tidak pernah 
menggulingkan batu itu sendiri!

Siapa yang boleh mengemba-
likan batu itu? Mungkin itu 
bukan persoalan yang sangat kita 
risaukan, tetapi kita seharusnya 
begitu. Yesus dimakamkan dan 
tidak berdaya untuk membang-
kitkan diri-Nya sendiri, lebih-leb-
ih lagi bagi kita. Seperti wanita 
pada Paskah yang pertama, kita 
perlu cemas: "Siapa yang akan 
mengembalikan batu itu?" Kita 
tidak boleh membuka kubur kita 
sendiri.

Kedua, "pintu terkunci" kita: 
Sangat menarik bagaimana 

orang-orang ber iman pada 
Paskah pertama mengalami 
Kristus yang dibangkitkan dalam 
k e h i d u p a n  m e r e k a .  I n j i l 
menyatakan kepada kita bahawa 
diselubungi oleh ketakutan dan 
debaran di balik pintu yang ter-
kunci, hanya ingin melindungi 
diri mereka sendiri,  ketika 
Kristus melalui pintu terkunci 
mereka, pintu ketakutan dan 

pintu perlindungan diri mereka, 
dan menghembuskan nafas keda-
maian kepada mereka. Mereka 
diselubungi rasa takut bukan ker-
ana tidak beriman atau kerana 
telah melakukan sesuatu yang 
buruk. Di dalam hati, secara tulus 
mereka berharap mereka tidak 
takut tetapi mereka tidak berani 
untuk membukakan pintu mere-
ka. Kristus masuk dan menghem-
buskan kedamaian kepada mere-
ka, melepaskan mereka dari 
pergelutan dan ketakutan mereka, 
dan melalui pintu mereka yang 
terkunci.

Perkara tidak banyak berubah 
dalam dua ribu tahun. Sebagai 
komuniti Kristian dan sebagai 
individu, kita masih sering dikua-
sai ketakutan, cemas terhadap 
diri kita sendiri, tidak percaya, 
tidak tenang, pintu kita terkunci, 
walaupun hati kita menginginkan 
kedamaian dan kepercayaan. 
Mungkin, seperti Kierkegaard, 
kita juga mahu kesempatan di 
mana Kristus yang dibangkitkan 
datang melalui pintu-pintu yang 
terkunci dan menghembuskan 
damai  yang  menenangkan 
pergelutan-pergelutan manusia. 

Lebih-lebih lagi, tahun ini, 
diberikan masa yang luar biasa 
apabila coronavirus,  Covid 19, 
menyebabkan kota dan bandar 
serta komuniti kita terkunci, 
menyebabkan kita harus tinggal 
di dalam rumah masing-masing, 
mengalami pelbagai kombinasi 
kekecewaan, tidak sabar, takut, 
panik, dan kebosanan yang 
menyerang kita sepanjang tem-
poh sekatan pergerakan ini. 

Sekarang kita memerlukan 
sedikit tambahan untuk mengala-
mi kebangkitan, batu perlu digul-
ingkan supaya kehidupan yang 
dibangkitkan dapat  datang 
melalui pintu terkunci dan mem-
beri ketenangan kepada kita.

Pada penghujung hari, kedua-
dua imej ini, “batu yang perlu 
digulingkan” dan "pintu ketaku-
tan yang terkunci”, mempunyai 
kebenaran yang amat menghibur-
kan dalam semua agama kerana 
ia mengungkapkan tentang rah-
mat Tuhan:

Apabila kita t idak dapat 
menolong diri kita sendiri, kita 
masih dapat dibantu dan ketika 
kita tidak berdaya untuk men-
jangkau, rahmat masih dapat 
datang kepada kita, meskipun 
terdapat dinding atau tembok 
yang menghalang lalu menghem-
buskan kedamaian kepada kita.

Kita harus berpegang teguh 
pada hal ini setiap kali kita men-
galami kekecewaan yang amat 
mendalam dalam hidup kita, keti-
ka kita merasa tidak berdaya ker-
ana terluka dan ketakutan, ketika 
kita merasa tidak mampu secara 
rohani, dan ketika kita berdukaci-
ta kerana orang tersayang kita 
terjebak dengan ketagihan atau 
bunuh diri.  Kristus yang telah 
bangkit mampu datang melalui 
pintu-pintu terkunci dan meng-
gulingkan apa sahaja jenis batu 
yang menutupi pintu hati kita, 
tidak kira, betapa tipisnya atau 
gelapnya harapan yang kita rasai 
pada ketika itu. — Fr Ron 
R o l h e i s e r @ H a k c i p t a 
Terpelihara 1999-2020 

Hari Raya Paskah sudah 
kita lalui . Meskipun tanpa 
pembaptisan para kateku-

men, meskipun tanpa pemberka-
tan air suci dan ketiadaan umat di 
Gereja, tetapi Kristus tetap bangkit 
di kalangan keluarga, Dia bukan 
sahaja bangkit, malah membukti-
kan cinta-Nya yang agung kepada 
kita dan Dia tidak pernah mening-
galkan kita! 

Saya yakin, kini anda semua 
masih merasakan bahawa kasih 
Kristus itu sungguh-sungguh nya-
ta. Pada hari ini kita, bersama Ger-
eja masuk pada Minggu Paskah II 
sekaligus merayakan Hari Minggu 
Kerahiman Ilahi. 

Memasuki Minggu II Paskah ini 
kita diajak untuk melihat ke dalam 
diri kita sejauh mana kualiti atau 
mutu iman kita sampai saat ini. 
Bacaan-bacaan yang akan kita 
dengar pada hari ini mahu menun-
jukkan betapa iman pada Kristus 
itu memiliki kuasa yang luar biasa. 

Para Rasul sudah membuktikan 
hal ini dengan membuat ramai 
orang menjadi percaya pada Kris-
tus. Dalam Injil juga dikisahkan 
mengenai iman Rasul Tomas yang 

sering juga kita jumpai dan alami 
dalam hidup kita. 

St Theresia dari kanak-kanak 
Yesus ketika masih di biara mem-
berikan tauladan yang luar biasa 
mengenai iman. Beliau meng-
gambarkan dirinya sebagai bola 
dan  menyerahkan semua dirinya 
secara total, pada kanak-kanak 
Yesus untuk dilempar dan dibuat 
mainan sehingga Dia bosan. Dia 
yakin bahawa inilah iman, peny-
erahan secara penuh pada Tuhan 
sendiri. 

Kita menyerahkan dan percaya 
secara penuh tanpa berfikir men-
genai alasan dan apa yang ada 
dalam fikiran kita. Hari ini berita 
para murid melihat Tuhan dis-
ampaikan kepada Tomas. “Kami 
telah melihat Tuhan!” lalu Tomas 
berkata “sebelum aku melihat be-
kas paku pada tangan-Nya, dan 
sebelum aku mencucukkan tangan 
ku ke dalam lambung-Nya, aku 
sama sekali tidak akan percaya.” 

Kalimat Tomas ini adalah ka-
limat sederhana. Seringkali kita 
semua juga mengalami hal yang 
sama. Adakalanya kita tidak mu-
dah percaya dengan apa yang di-

katakan oleh Tuhan.
 Kita selalu menunggu bukti 

yang boleh kita lihat dan kita raba 
alias rasakan. Misalnya ketika 
ada seseorang mengalami mukji-
zat kesembuha tetapi ramai orang 
yang tidak mudah berasa yakin. 

Suatu ketika Sr Briege Mckenna 
sedang memberi pelayanan retret 
Paderi-paderi di Jepun, lalu ada 
seorang Paderi yang berkata ke-
padanya “Briege, seandainya saya 
dapat melihat mukjizat, mudah 
bagi saya untuk percaya” lalu Sr 
Briege menjawab, “Paderi, setiap 
pagi Tuhan memakai anda untuk 
mengerjakan mukjizat.” 

Kata Paderi itu, “Tetapi bukan 
itu yang saya mahu lihat, saya 
ingin melihat orang lumpuh dis-
embuhkan.” Lalu Sr Briege men-
jawab, “Paderi sudah sering saya 
memberi kesembuhan dan melihat 
mukjizat tetapi rasanya tidak lebih 
mudah bagiku untuk percaya.”

Keesokan harinya Sr Briege 
dijemput ke ruang makan dan 
ada seorang Paderi tua yang sakit 
pada bahagian kakinya dan lum-
puh, dan Sr Briege diminta untuk 
mendoakannya. Dan setelah itu 

mukjizat terjadi, dan Paderi yang 
tadi melihat dengan segera berko-
mentar “Ah! Sangat sukar untuk 
saya mempercayai hal ini” lalu Sr 
Briege menjawab “Lihat ... Paderi 
melihat mukjizat tetapi sukar un-
tuk percaya!” 

Para saudara terkasih, ada 
kalanya kita terlalu yakin bahawa 
iman kita akan tumbuh dan sem-
wakin kuat ketika kita melihat dan 
merasakan. Syukur puji Tuhan jika 
itu memang terjadi dan kita alami. 

Tetapi pertanyaannya, Tuhan 
tidak melulu mengkehendaki yang 
demikian. Tuhan mengkehendaki 
kita percaya sebelum melihat, 
iaitu ketika kita mendengar. “Iman 
timbul daripada pendengaran, dan 
pendengaran oleh firman Kristus” 
(Rom 10:17). 

Inilah yang menjadi dasar kita 

ketika beriman pada Tuhan. Tuhan 
yang tidak nampak, tidak boleh 
diraba. Hanya kerana pendengaran 
kita bertumbuh dalam iman. Maka 
hal pertama yang harus kita ban-
gun adalah menggunakan telinga 
kita untuk mendengar hal-hal yang 
baik dan sabda Tuhan sendiri. 
“Berbahagialah mereka yang tidak 
melihat namun percaya”.

Kepercayaan inilah yang oleh 
para kudus seringkali disebut se-
bagai kepercayaan buta. Ertinya 
menyerahkan diri secara penuh 
pada apa yang dikatakan oleh Tu-
han meskipun mereka tidak meli-
hat Tuhan. Tuhan selalu ada dan 
fakta ini tidak pernah dapat di-
pungkiri, oleh kerana itu sia-sialah 
mereka yang meragukan dan tidak 
mempercayai Tuhan. — santapan 
rohani

HARI MINGGU II PASKAH
(PESTA KERAHIMAN ILAHI)

Belum pernah melihat Dia tetapi kamu mengasihi-Nya

KISAH PARA RASUL 2:2-47 
1 PetRUS1:3-9

INJIL YOHANeS 20:19-31
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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
Fax: 

03-20268293

Tanya
Jawab

Soalan: Apakah itu Devosi Kerahi-
man Ilahi itu dan apa bezanya den-
gan Devosi Hati Kudus Yesus?  —
Agustinus 

Jawaban: Devosi Kerahiman Ilahi 
adalah devosi yang memusatkan 
doanya pada kerahiman Tuhan yang 
tercurah khususnya dalam peristiwa 
salib. Para devosan percaya bahawa 
melalui darah dan air yang terpancar 
dari Hati Yesus rahmat pengampunan 
Tuhan mengalir kepada semua orang 
bahkan seberapa berat mana pun dosa 
mereka. Tuhan menawarkan kerahi-
man-Nya. 

Dia ingin kita memohon belas kasih 
itu, mengandalkan Dia semata, dan 
selanjutnya berbelaskasih itu seperti 
Tuhan sendiri. Kepercayaan ini ter-
ungkap dalam doa-doa utama devosi 
ini: doa jam kerahiman, doa koronka, 
dan doa novena. Juga gambar Yesus 
Kerahiman Ilahi dengan pancaran 
warna biru dan merah dari Hati-Nya 
menjadi salah satu ciri devosi.

Devosi ini berkembang berkat cat-
atan-catatan rohani Sr Faustina Kow-
alska (1905– 1938), seorang biarawati 
Poland dari Kongregrasi Para Sister  

Santa Perawan Maria Berbelas Kasih. 
Dalam catatan itu terungkap pelbagai 
doa sangat indah, yang memancarkan 
hubungan mendalam dengan Yesus 
Maharahim.

Devosi ini menjadi terkenal di se-
luruh dunia  berkat Sri Paus Yohanes 
Paulus II di mana prelatus itu telah 
menulisnya dalam dokumen “Dives in 
Misericordia” (1980) dan ditetapkan 
pada hari Minggu Kedua Paskah  se-
bagai Minggu Kerahiman Ilahi. 

Misteri Kerahiman Ilahi ini juga 
telah diangkat oleh Sri Paus Fransis-
kus,  dengan Bulla Misericordiae Vul-
tus (2015) yang mencanangkan Tahun 
Kerahiman. Sri Paus menekankan 
keutamaan belaskasih sebagai jalan 
hidup Kristian, iaitu agar kita juga 
berbelas kasih seperti Bapa.

Devosi Hati Kudus Yesus telah 
lama wujud sebelum Devosi Kerahi-
man Ilahi.  Tekanan kemodenan pada 
abad XVI turut mempengaruhi kela-
hiran devosi ini, khususnya kerana 
aliran Jansenisme dan Protestantisme 
yang melemahkan  kemampuan ke-
hendak bebas manusia untuk mencin-
tai Tuhan. 

Akibatnya hati membatu dan 

kurang dapat mencintai. Sebaliknya 
iman Gereja Katolik justeru meyakini 
bahawa manusia dengan kehendak be-
basnya dapat membalas kasih Tuhan 
itu dan mencintai-Nya. Itulah kekua-
tan hati yang dibentuk oleh cinta Tu-
han sendiri. Orang menghayati simbol 
hati sebagai lambang peribadi Yesus 
sendiri. “Datanglah, hai kalian yang 
letih lesu dan berbeban berat. Belajar-
lah dari pada-Ku sebab Aku ini lemah 
lembut dan rendah hati”.

Ramai tokoh devosi Hati Kudus, 
salah satunya adalah Fransiskus de 
Salles, melawan aliran Jansenisme. 
Beliau gigih mengajarkan devosi 
yang mengajak orang membalas kasih 
Tuhan dan mencintai-Nya dengan se-
genap hati. 

Namun devosi Hati Kudus semakin 
popular berkembang pesat berkat us-
aha Sister Margareta Maria Alacoque 
(1647-1690), seorang biarawai dari 
Kongregrasi Visitasi, yang didirikan 
oleh de Salles.

Dengan bimbingan St. Claude dela 
Colombière SJ, devosi ini mewartakan 
Yesus yang menampakkan diri padan-
ya dengan hati yang terluka kerana 
kurang dicintai oleh manusia. Yesus 

meminta agar melalui Devosi Hati 
Kudus cinta ini ditingkatkan, iaitu cin-
ta yang muncul dari kehendak bebas 
manusia, yang diperbaharui oleh cinta 
Tuhan. Maka muncullah istilah-istilah 
seperti ‘baktisilih’, persembahan diri 
atau keluarga kepada Hati Kudus. 
Ada juga novena-novena Hati Kudus, 
tradisi Jumaat Pertama, adorasi dan 
aneka janji Hati Kudus. Seperti dalam 
devosi Kerahiman Ilahi, gambar-gam-
bar Hati Kudus juga turut popular.

Perbezaan kedua-dua devosi ini 
boleh dilihat dalam doa-doanya. 
Fokus devosi Hati Kudus adalah tin-
dakan mencintai Tuhan dalam Yesus, 
manakala devosi Kerahiman Ilahi ber-
fokus untuk mengandalkan cinta Tu-
han Maha Rahim dan memohonkan 
keselamatan-Nya. 

Namun kedua-dua devosi itu bukan 
perihal berdoa sahaja, sebaliknya ia 
juga mempromosikan cara hidup ku-
dus. Oleh sebab itu, muncul  seruan-
seruan kecil dari kedua-dua devosi ini 
yang begitu terkenal seperti:  “Berbe-
laskasih seperti Bapa”, atau “ya Yesus, 
jadikanlah hati kami seperti hati-Mu”. 
— Gregorius Hertanto MSC, hidup-
katolik.com 

e
Perbezaan devosi kerahiman ilahi dan hati Kudus Yesus?
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KENINGAU : Pada 6 hingga 8 Mac 2020, 
Komisi Keharmonian Alam Ciptaan 
Tuhan (KKACT) telah mengadakan satu 
r eko leks i  khusus  bag i  pa ra  ah l i 
Keharmonian Alam Ciptaan Tuhan di 
Pusat Ziarah Keluarga Kudus, Nulu 
Sosopon. 

Seramai 57 peserta yang terdiri daripa-
da perwakilan seluruh Keuskupan 
Keningau. 

Komisi Keharmonian Alam Ciptaan 
Tuhan merupakan komisi yang baharu di 
Diosis Keningau yang bertujuan untuk 
menjayakan misi Keuskupan iaitu mem-
perjuangkan keharmonian alam ciptaan 
Tuhan.

Rekoleksi yang diadakan pada musim 
Pra-Paskah dalam suasana berpuasa dan 
pantang adalah untuk mengajak peserta 
untuk bukan hanya berdamai dengan 
Tuhan dan sesama tetapi juga berdamai 
dengan alam ciptaan Tuhan.

Sri Paus Fransiskus dalam surat pasto-
ralnya menulis, bahawa manusia telah 
banyak buat salah kepada alam ciptaan 
Tuhan.

“Dunia yang bagaimanakah kita mahu 
wariskan kepada anak-anak kita di masa 
akan datang?“ persoalan yang ditanyakan 
dalam Surat Pastoral Sri Paus.

Pertanyaan ini cukup untuk menyedar-
kan kita akan keadaan dunia pada masa 
kini yang sudah semakin 

“Sri Paus berpesan kepada kita, supaya 
jangan biarkan keadaan yang seperti ini 
dan berdiam diri. Kita harus berani 
mengambil tindakan dan ambil peduli ter-
hadap ciptaan Tuhan. Seiring dengan 
mengejar kemajuan, kita haruslah mem-
pertahankan kemajuan yang tidak meros-
akkan manusia dan alam ciptaan-Nya.

“Sudah menjadi tanggungjawab kita 
untuk menjaga dan menghormati alam 
sekitar kita, dunia yang kita tinggal ini,” 

kata Bapa Uskup dalam homilinya. 
Apakah tindakan yang dapat dilakukan 

dalam tanggungjawab kita terhadap alam 
ciptaan Tuhan? Soalan yang perlu ada 
pada setiap peribadi terutama sekali seba-
gai anggota KKACT.

Sebagai anggota KKACT, amanat setiap 
hari yang dapat diamalkan:

1. Memilih hidup yang bagaimana yang 
boleh menyokong dan mengawal kero-
sakan alam ciptaan. Menjadi Green 
warrior yang melindungi alam kita den-
gan mengamalkan 4R iaitu reduce, 
reuse, recycle dan rethinking. 
2. Conversion: perubahan atau perto-
batan dalam gaya hidup. Bukan hanya 
mementingkan diri sendiri sahaja tetapi 
juga menyedari kesedaran akan alam 
sekitar perlu selalu kita amalkan.
3. Connection: hubungan/ kesatuan den-

gan komuniti sejagat. Semangat keber-
samaan harus ada bukan terhad hanya 
dalam satu komuniti sahaja tetapi lebih 
luas lagi.
“Sama-sama meneruskan perjuangan 

untuk memperjuangkan keharmonian 
alam ciptaan Tuhan dalam KKACT. 
Ambil masa sungguh-sungguh dalam 
rekoleksi ini supaya benar-benar dapat 
melayani memperjuangkan keharmonian 
alam ciptaanNya,” sambung prelatus itu 
lagi. 

Pada hari kedua, program dimulakan 
dengan doa pagi iaitu Body Prayer. 
Disusuli dengan ceramah-ceramah yang 
disampaikan oleh penceramah jemputan 
daripada Jabatan Perlindungan Alam 
Sekitar (JPAS), Jabatan Alam Sekitar dan 
daripada Father Nicholas Stephen, Paderi 
di Gereja St. Peter Claver, Ranau. 

Pada sebelah pagi, sesi diisi dengan cer-
amah-ceramah mengenai alam sekitar, 
tanggungjawab dan peranan KKACT 
dalam melindungi alam ciptaan Tuhan. 

Pada sebelah petang pula, ahli-ahli 
KKACT menjalankan aktiviti "Laudato si 
Walk,” di mana mereka berjalan melalui 
sekitar Kampung Agudon sambil member-
sihkan kawasan yang dilalui.  Diselitkan 
juga perbincangan dan perkongsian bagi 
setiap kumpulan yang sudah dibahagikan. 

Rekoleksi berakhir pada hari ketiga. Ia 
diakhiri dengan perayaan Misa bersama 
umat sekitar paroki Katedral St Francis 
Xavier. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh 
Father  Bonaventure Unting. Seusai per-
ayaan Misa, sesi bergambar diadakan. 
Jamuan tengah hari turut diadakan dan 
peserta pulang kembali ke tempat masing-
masing. — Komsos K'gau 

Rekoleksi KKACT: Iman dan 
ekologi tidak dapat dipisahkan 
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Sahabat kecil Yesus

Lengkapkan peikan ini. 
Jawabannya ada dalam 

Injil Yohanes 2028!

Yesus  berkata kepada 
Tomas: "Taruhlah ja-

rimu di sini dan lihatlah 
tangan-Ku, ulurkanlah 
tanganmu dan cucuk-

kan ke dalam 
_________________-Ku 
dan jangan engkau 
tidak percaya lagi, 

melainkan percayalah. 
Tomas menjawab Dia: 

"Ya Tuhanku dan
__________________!" 

Hari minggu kerahiman ilahi Hari ini, kita merayakan Hari Minggu 
Paskah kedua dan juga Pesta Kerahi-
man Ilahi. Hari ini merupakan hari is-
timewa bagi kita mengingati dan me-
muliakan Tuhan yang sangat Berbelas 
Kasihan (Maharahim). 
Salah satu tindakan agung be-

las kasihan Yesus ialah ketika dalam 
sengsara disalibkan, Dia telah 
mengampuni dosa seorang penyamun 
yang turut disalibkan bersama-Nya. 
Adik-adik berbelas kasih ialah si-

kap kita terhadap orang lain ada-
lah lebih baik dan berdasarkan cinta 
kasih Tuhan. Lihat! Yesus yang tidak 
berdosa, sanggup menderita di kayu 
Salib dan bangkit pada hari ketiga 

sebagai bukti kasih agung-Nya ter-
hadap kita. Sama seperti Yesus yang 
berbelas kasihan, yang mengampuni 
dosa orang-orang menganiaya Dia, 
kita juga diseru untuk melakukan se-
demikian. 
Adik-adik, pada hari ini, marilah 

kita membaca riwayat Santa Faus-
tina yang memulakan Doa Kerahiman 
Ilahi. Minta pertolongan dari ibu bapa 
untuk mencari kisah Santa Faustina 
di Internet dan marilah kita mendar-
askan doa Kerahiman Ilahi bagi para 
pesakit coronavirus dan untuk intensi 
Bapa Suci kita.

Salam sayang. 
Auntie Melly 

Cari TUJUH perbezaan 
pada gambar di sebelah 

kanan. 

Bantu para murid untuk mencari jalan berjumpa Yesus yang 
sudah Bangkit! 

Mari Mewarna 
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Belia Katolik bantu pelajar kolej, 
universiti 'terdampar' akibat PKP 

ALAMESRA, Sulaman: Menyedari 
kesukaran para pelajar yang sukar men-
dapat makanan dan kelaparan semasa 
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 
untuk memutuskan rantaian pandemik 
Covid-19, puluhan belia Katolik dan be-
berapa orang sukarelawan Muslim dari 
Pusat Youth-Prep (YPC) telah berusaha 
menghimpunkan derma daripada orang 
ramai bagi membekalkan derma serta 
barangan kebersihan peribadi kepada 
150 orang pelajar yang 'terdampar' di 
enam buah kolej dan universiti.

Dwana Andrew, pegawai dari  YPC men-
gatakan para pelajar itu terpaksa tinggal di 
asrama kerana tidak dapat kembali ke ru-
mah mereka semasa PKP kerana kekangan 
waktu dan kewangan.

Kebanyakan mereka berasal dari tempat-
tempat terpencil. Ada di antara mereka 
terpaksa tinggal di asrama dan ada yang 
menyewa bilik di sekitar Alamesra. Sukar 
bagi mereka untuk pulang kerana berasal 
dari keluarga miskin dan oleh kerana no-
tis pelaksanaan PKP yang singkat, mereka 
tidak sempat membuat perancangan per-
jalanan untuk kembali ke tempat asal. 

YPC yang dikendalikan oleh Pusat 
Gembala Baik telah menubuhkan Bank 
Makanan sejak tahun 2016 untuk para 
pelajar kolej. Kebanyakan penderma ada-
lah di kalangan individu lokal dan organ-
isasi. Para pelajar boleh datang sendiri 
mengambil makanan apabila mereka 

memerlukan,ujar Dwana.
“Penguatkuasaan PKP telah menjejas-

kan rutin dan pergerakan mereka untuk 
mendapatkan makanan. Ada pelajar yang 
bekerja sambilan, tetapi oleh kerana situ-
asi masa ini, mereka tidak ada pendapa-
tansambilan. Semasa pengumuman fasa 
pertama PKP, para pelajar ini yakin mereka 
boleh bertahan dengan  bekalan yang ada. 
Tetapi kini ia dilanjutkan sehingga 14 April 
di mana bekalan makanan dan keperluan 
peribadi mereka tidak mencukupi. 

Oleh itu, semasa PKP, YPC berusaha  
mendapatkan bantuan makanan daripada 
penderma yang murah hati dan mengagih-
agihkan bantuan itu kepada para pelajar di 
asrama agar mereka tidak perlu keluar.

Dwana juga menjelaskan bahawa YPC 
juga sentiasa berkomunikasi dengan para 
pensyarah, wakil pelajar dan kaunselor 
para pelajar ‘terdampar’ tersebut dan juga 
memantau jika ada pelajar lain yang me-
merlukan bantuan  serta bagaimana YPC 
dapat membantu dalam jangka panjang 

lebih-lebih lagi pada masa ini, tidak dike-
tahui bila pandemik coronavirus ini akan 
berakhir.

YPC terus merayu kepada para pend-
erma untuk bermurah hati kepada pelajar 
yang sangat memerlukan. Mereka yang 
ingin menyumbang boleh menghubun-
gi  Dwana di nombor 010-940 2033 atau 
Cherlanne di talian 010-930 1355. Atau 
ikuti mereka dalam Facebook Youth-
PREP Centre Alamesra dan  Instagram @                    
ypcalamesra. – CNS

Vox Angelorum Choir, walau di rumah tetap 
berkarya sebar pesan-pesan positif 

JAKARTA: Ahli-ahli koir Vox Angelorum Choir 
mengisi waktu mereka tinggal di rumah sa-
haja namun mereka tetap memuat suara secara 
virtual.  Paduan suara yang tumbuh di Paroki 
Maria Bonda Karmel Tomang, Jakarta Barat ini 
memuat turun video virtual choir di akaun You-
tubenya pada 29 Mac 2020.

Kemudian semasa memasuki Minggu Suci, 
Vox Angelorum Choir mempersembahkan lagu-
lagu untuk umat yang merayakan Minggu 
Palma, Khamis Putih, Jumaat Agung dan Sabtu 
Suci. Mereka berharap, pujian yang mereka pan-
jatkan menjadi ubat penawar rindu bagi umat 
yang merindui Ekaristi.

Pelatih Vox Angelorum Choir, Henry Sutjipto 
mengungkapkan pada mulanya  hanya mahu 
membuat kegiatan positif bagi Vox Angelorum 
Choir. “Kami cuba berlatih secara online tetapi 
gagal kerana tidak ada aplikasi yang sesuai.  
Akhirnya ada idea membuat virtual choir, su-

paya fleksibel proses rekaman dan sebagainya,” 
jelasnya.

Pertama kali, Vox Angelorum Choir mem-
persembahkan lagu yang berjudul "Pada Wak-
tunya. Henry mengatakan, “Saya membuat lagu 
ini untuk memberi inspirasi buat ahli koir dan 
pada sesiapapun yang mendengar. Hampir se-
mua orang yang menonton video ini terharu 
dan gembira."

Video tersebut juga mendapat sambutan 
menggalakkan daripada umat. "Ramai umat 
yang share  malah mereka juga mendapat kekua-
tan dan inspirasi dari persembahan ini," ujar 
Henry yang juga telah menyiapkan ssebuah 
lagu setiap hari semasa Minggu Suci. 

Henry berharap usaha Vox Angelorum Choir ini 
memberi semangat kepada kaum muda untuk 
menyebarkan pesan-pesan positif bagi umat. 
Jangan berhenti berharap, jangan berhenti beri-
man, tetap semangat!" — hidupkatolik.com 
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VATIKAN: Buat pertama kalinya sejak ratu-
san tahun, Sri Paus memimpin Misa Paskah 
tanpa umat Katolik. Sri Paus Fransiskus  
terpaksa memimpin Misa melalui virtual 
kerana pandemik coronavirus yang masih 
berlangsung di dunia.

Basilika Santo Petrus, Vatikan yang bi-
asanya dipenuhi umat Katolik kelihatan sepi. 
Hanya Bapa Suci, diakon dan petugas altar 
serta koir dalam bilanga kecil yang meng-
hadiri Misa Minggu Paskah pada 12 April 
lalu. 

Bagi ramai orang, hari Paskah pada tahun 
ini yang sunyi, sedih dan sangat sukar dis-
ebabkan oleh pandemik telah menimbulkan 
banyak kerisauan dari segi ekonomi.  “Wa-
bak ini juga tidak hanya menghilangkan 
kedekatan manusia  tetapi juga kemungki-
nan menerima penghiburan yang mengalir 
dari sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi 
dan Rekonsiliasi”, kata Sri Paus Fransiskus.

“Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita 
sendirian. Bersatu dalam doa kita, kita yakin 
bahawa Dia telah meletakkan tangan-Nya ke 

atas kita” lanjutnya.
Sri Paus kemudian menyatakan terima 

kasih dan kasih sayangnya kepada para dok-
tor dan perawat, dan kepada semua yang 
bekerja dengan rajin untuk menjamin lay-
anan penting yang diperlukan.

Fransiskus mengakui bahawa ini juga 
merupakan masa kekhuatiran  tentang masa 

hadapan yang tidak pasti dan ramai orang 
menanggung risiko kehilangan pekerjaan. 

Prelatus itu menyeru para pemimpin poli-
tik untuk bekerja secara aktif demi kebaikan 
bersama, menyediakan sarana untuk me-
mungkinkan setiap orang menjalani kehidu-
pan yang bermartabat membantu mereka 
dalam meneruskan  kegiatan normal sehari-

hari mereka.
Sri Paus Fransiskus juga menyebutkan 

bahawa sekarang ini bukanlah waktu untuk 
ketidakpedulian, kerana seluruh dunia men-
derita dan perlu bersatu dalam menghadapi 
pandemik .

“Ketidakpedulian, egoisme, perpecahan, 
dan kelupaan bukanlah kata-kata yang ingin 
kita dengar saat ini,” kata Sri Paus Fransis-
kus.

Beliau juga berdoa agar Yesus yang bang-
kit dapat memberikan harapan kepada semua 
orang miskin, bagi mereka yang hidup di 
pinggiran, untuk para pelarian dan gelandan-
gan.

Sri Paus Fransiskus mengakhiri pesan 
Urbi et Orbi dengan sebuah doa:“Semoga 
Kristus, yang telah mengalahkan maut dan 
membuka bagi kita jalan menuju keselama-
tan kekal, menghilangkan kegelapan umat 
manusia yang menderita dan membawa kita 
ke dalam terang hari mulia-Nya. Hari yang 
tidak mengenal akhir”. — pelbagai sumber 
media Katolik 

KOTA VATIKAN: "Saya 
tidak jauh,  saya dekat 
dengan anda semua," 
kata Sri Paus Fransiskus 
pada Hari Jumaat Agung, 
di mana prelatus itu 
membuat kejutan dengan 
membuat panggilan se-
cara langsung ke sebuah 
program televisyen Itali. 

"Selamat petang, Lor-
ena. Apa khabar?" sapa 
Sri Paus kepada pen-
gacara rancangan keaga-
maan,  yang sangat terke-
jut mendapat panggilan 
daripada Sri Paus dalam 
saluran Rai 1 Itali.

Fransiskus membuat 
panggilan ke rancangan 
yang sedang disiarkan 
itu pada hari khas Jumaat 

Agung. Uskup Roma itu 
telah merayakan liturgi 
Minggu Suci di Basilika 
Santo Petrus tanpa ke-
hadiran umat kerana pan-
demik coronavirus.

Dalam program TV 
tersebut, Fransiskus 
mengatakan bahawa 
semasa Minggu Suci, 
beliau memikirkan pen-
yaliban Kristus dan pen-

gorbanan yang dilakukan 
oleh ramai lelaki dan 
wanita yang disebabkan 
oleh COVID-19.

"Pada hari-hari ini, 
saya memikirkan Tuhan 
kita yang disalibkan. 
Dan kisah-kisah mereka  
yang disalibkan pada 
masa ini akibat pande-
mik coronavirus: para  
doktor, jururawat, para 

reliligius, paderi yang 
terkorban dalam tugas 
mereka sebagai tentera 
barisan hadapan,” ung-
kap Bapa Suci. 

Lelaki dan wanita ini, 
lanjutnya, "telah mem-
berikan hidup mereka 
untuk cinta." Mereka 
tabah dan bertahan sep-
erti Maria, di bawah 
salib mereka, mereka 
dan komuniti mereka, di 
hospital, merawat orang 
sakit."

Sangti Papa menga-
takan, pada hari ini, ada 
orang "yang mati kerana 
cinta. Dan pada hari ini, 
saya mengenang pengor-
banan dan keberanian 
mereka!" — CNA 

Hos TV tidak menyangka dapat 
panggilan secara langsung dari 
Sri Paus Fransiskus 

Kebangkitan Tuhan: kemenangan 
cinta terhadap akar kejahatan 

Penderitaan manusia akibat Covid-19 didoakan                                               
di hadapan Kain Kafan Turin 

TURIN, Itali:  Uskup Keuskupan Agung Tu-
rin, Msgr. Cesare Nosiglia, telah memimpin 
sebuah inisiatif doa khusus pada Sabtu Suci, 
11 April 2020, di hadapan Kain Kafan Yesus 
pada jum 5.00 petang waktu setempat.

Ini adalah kerana begitu banyak permintaan 
orang-orang yang mengalami kesukaran aki-
bat pandemik coronavirus untuk didoakan di 
hadapan Kain Kafan Suci. 

Oleh sebab itu, Gereja Katedral Turin telah 
menganjurkan doa yang dipimpin Msgr. Nos-
iglia melalui siaran langsung atau live stream-
ing di media sosial. 

Bagi umat Kristian, kain kafan Turin meru-
pakan salah satu benda suci. Kain itu diper-
cayai digunakan untuk menutupi jenazah 
Yesus Kristus yang telah dibaringkan, setelah 
diturunkan dari salib, untuk kemudian di-
makamkan.

Padas ketika ini, kain kafan tersebut berada 
di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di Turin, 
sebuah kota di utara Itali. 

Ukuran dari kain tersebut adalah 4,2 meter x 
1.1 meter dan pada kain tersebut terdapat gam-
bar seorang laki-laki.

Gambar lelaki pada kain kafan tersebut 
digambarkan sebagai seseorang yang memi-
liki janggut, kumis, rambut pada paras bahu, 

badan dengan tinggi sekitar 1.70 meter hingga 
1.88 meter.

Gambar kain kafan Turin pertama kali di-
ambil pada 28 Mei 1898 oleh Secondo Pia, fo-
tografer dari Itali. Sejarah mengenai dari mana 
asal kain kafan itu belum diketahui sepenuhn-
ya. Pada 1993, sebuah dokumen yang berna-
ma Hungarian Pray Manuscript yang ditulis 
tahun 1192 mengatakan bahawa kain kafan 

itu ada di Konstantinopel. Manuskrip itu juga 
berisi gambar saat Yesus sedang dikuburkan 
dan gambar pada manuskrip tersebut persis 
dengan gambar yang terdapat pada kain kafan 
Turin.

Dari Konstantinopel, kain tersebut dikata-
kan dicuri oleh tentara Perang Salib dan akh-
irnya sampai ke Eropah. Geoffrey de Charny, 
seorang tentera dari Perancis, menulis surat 
kepada Paus Clement VI dan mengatakan be-
liau ingin membangun sebuah gereja di Lirey, 
Perancis, sebagai ucapan syukur serta menga-
takan bahawa kain kafan Yesus ada di tangan-
nya.

Menurut D’Arcis Memorandum, tahun 
1355 adalah tahun pertama kafan itu diperli-
hatkan untuk umum di Lirey. Pada 1578, kain 
kafan tersebut dibawa ke Turin, Itali, untuk  di-
simpan selamanya di sana. — media Vatikan 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus 
memberi kejutan selepas Vigil 
Paskah kepada seorang biarawati 
yang juga seorang doktor kepada 
pesakit coronavirus di Bergamo, 
Itali.

Sister Angel Bipendu (gambar), 
biarawati dari ordo Sisters of the 
Redeemer, telah bekerja di barisan 
hadapan ketika krisis covid-19 
meledak di Lombardy. Pada Sabtu 
Suci, Bipendu mendapat panggilan 
telefon yang langsung tidak didug-
anya adalah Sri Paus Fransiskus 
sendiri!

“Saya menelefon dari Kota Va-
tikan, saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada anda semua 
dan Sister Bipendu di atas segala 
usaha yang anda lakukan,” ujar 
Fransiskus. Saya ingin memberi 
pujian kepada anda atas apa yang 
anda lakukan, juga atas kesaksian 

iman anda,” kata Bapa Suci seraya 
menambah bahawa beliau ingin 
berjumpa dengannya setelah pan-
demik. Sr Bipendu, berasal dari 
Republik Demokratik Congo, be-
lajar kedoktoran di Palermo, dan 
telah tinggal di Itali selama 16 ta-
hun. Sebelumnya, Sr Bipendu me-
layani para migran di sebuah kapal 
penyelamat di Malta,  di Mediter-
an. — CNA 

Bapa Suci beri kejutan 
kepada petugas kesihatan 
pada Sabtu Suci
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Saudara dan saudari Muslim yang dihormati,
Bulan Ramadan sangat penting dalam agama anda 
dan oleh itu sangat dihormati di peringkat peribadi, 
keluarga dan sosial. Ini adalah masa untuk penyem-
buhan dan pertumbuhan rohani, berkongsi dengan 
orang miskin, mengeratkan hubungan dengan 
saudara dan rakan.

Bagi kami, rakan-rakan Kristian anda, ini adalah 
masa yang baik untuk mengeratkan lagi hubungan 
kami dengan anda, dengan memberi salam, bertemu 
dengan anda pada kesempatan ini dan, di mana 
sahaja yang memungkinkan, dengan berkongsi iftar 
dengan anda. Oleh itu, Ramadan dan Aidil Fitri 
adalah acara istimewa untuk mengeratkan persauda-
raan antara penganut Kristian dan Muslim. Dengan 
semangat inilah Majlis Kepausan untuk Dialog 
Antara Agama turut menawarkan salam doa penuh 
keikhlasan dan tahniah kepada anda semua. 

Apa yang kami ingin kongsikan dengan anda 
pada tahun ini, tradisi yang kami junjungi, adalah 
mengenai perlindungan tempat-tempat ibadat.

Seperti yang kita semua ketahui, tempat-tempat 
ibadah menduduki tempat penting dalam agama 
Kristian dan Islam, dan juga agama-agama lain. 
Bagi orang Kristian dan Muslim, gereja dan masjid 
adalah ruang yang dikhaskan untuk bersembahyang 
secara peribadi mahupun berkomuniti. 

Rumah-rumah ibadat ini dibina dan dilengkapkan 
dengan cara yang sesuai dengan keheningan, reflek-
si dan meditasi. Ia adalah ruang di mana seseorang 
dapat masuk ke dalam dirinya sendiri, menikmati 
pengalaman bersama Tuhan dalam keningan. 
Sebuah tempat beribadat yang boleh digunakan oleh 
mana-mana penganut agama ialah “sebuah rumah 
doa” (Yesaya  56, 7).

Tempat-tempat beribadah juga merupakan tempat 
untuk keramahan rohani, di mana penganut agama 
lain juga menyertai beberapa upacara khas seperti 
majlis perkahwinan, pengebumian, kenduri 
masyarakat dll. Semasa mereka mengambil baha-
gian dalam acara-acara dalam diam dan dengan hor-
mat terhadap perayaan agama penganut agama ter-
tentu, mereka juga menikmati keramahan yang 
diberikan kepada mereka. Amalan seperti itu adalah 
saksi istimewa terhadap apa yang menyatukan 
orang-orang yang beriman, tanpa mengurangkan 
atau menafikan apa yang membezakan mereka.

Sehubungan dengan itu, ada baiknya kita mengin-
gat kembali apa yang dikatakan oleh Sri Paus 
Fransiskus ketika beliau berkunjung ke Masjid 
Heydar Aliyev, di Baku (Azerbaijan) pada hari 
Ahad, 2 Oktober 2016: "Bertemu satu sama lain 
dalam persahabatan persaudaraan di tempat doa ini 
adalah tanda kuat, yang menunjukkan keharmonian 
yang dapat dibina oleh agama, berdasarkan hubun-
gan peribadi dan kehendak baik mereka

Dalam konteks serangan baru-baru ini ke atas 
gereja, masjid dan rumah ibadat oleh orang-orang 
jahat yang nampaknya menganggap tempat-tempat 
ibadat sebagai sasaran khusus keganasan mereka 
yang buta dan tidak masuk akal, perlu diperhatikan 
bahawa Dokumen "Persaudaraan Manusia untuk 
Kedamaian dan Kehidupan Bersama di Dunia” yang 
ditandatangani oleh Sri Paus Fransiskus dan Imam 
Besar Al-Azhar, Dr. Ahmad Al-Tayyeb, di Abu 
Dhabi, pada 4 Februari 2019, mengatakan:" 
Perlindungan tempat-tempat ibadat - rumah ibadat, 
gereja dan masjid - adalah tugas yang dijamin oleh 
agama, nilai manusia, undang-undang dan perjanji-
an antarabangsa.

Setiap percubaan untuk menyerang tempat-tempat 
ibadat atau mengancamnya dengan serangan, penge-
boman atau pemusnahan yang keras, adalah peny-
impangan dari ajaran agama dan juga pelanggaran 
undang-undang antarabangsa yang jelas ".

Walaupun menghargai usaha yang dilakukan oleh 
masyarakat antarabangsa pada tahap yang berlainan 
untuk melindungi tempat-tempat ibadat di seluruh 
dunia, adalah harapan kami agar sikap saling meng-
hargai, menghormati dan bekerjasama dapat mem-
bantu mengukuhkan ikatan persahabatan yang ikh-
las, dan membolehkan komuniti kami melindungi 
tempat beribadat untuk menjamin kepada generasi 
akan datang, bebas untuk menganut kepercayaan 
mereka masing-masing. 

Dengan rasa hormat dan salam semangat per-
saudaraan, atas nama Majlis Kepausan untuk Dialog 
Antara Agama, kami menyampaikan harapan mesra 
untuk bulan Ramadhan yang memberi manfaat dan 
Aidil Fitri  yang menggembirakan.

Dari Vatikan, 17 April 2020

Kardinal Miguel Angel Cardinal Ayuso Guixot, 
MCCJ President 

Rev. Msgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne 
Kankanamalage Secretary

Takhta Suci sampaikan pesan 
Radaman untuk saudara, saudari 
Muslim kita 

Saudara dan Saudari ku yang 
terkasih dalam Kristus, 

Paskah 2020 ini akan diingati 
sebagai Paskah di mana kita 
tidak dapat berhimpun seb-
agai sebuah komuniti beri-
man untuk menyaksikan dan 

mengambil bahagian dalam ritual dan tradisi. Ia 
adalah Paskah di mana bejana pembaptisan 
kosong dan kering. Sebuah Paskah di mana 
bangku-bangku Gereja yang kosong dan keti-
adaan bunyi loceng Gereja. Di mana kita harus 
menjarakkan diri secara fizikal dan hanya dapat 
bersatu melalui Misa Kudus siaran langsung 
dalam talian dan platform-platform media sosial. 
Tetapi kita tetap dapat dihiburkan meskipun ini 
adalah Paskah yang belum pernah terjadi sebel-
umnya, yang belum pernah dialami oleh mana-
mana daripada kita tetapi inti pesan Paskah tetap 
sama seperti tahun-tahun sebelumnya iaitu 
'Harapan'

Beberapa bulan lalu merupakan masa ketidak-
pastian, dan bagi ramai orang, Harapan kelihat-
annya tipis. Dalam pelbagai cara, dunia dan 
Gereja sedang melalui masa-masa gelap pada 
masa ini, dan persoalannya adalah bagaimana 
untuk memahami kegelapan ini.

Tiada apa-apa yang dapat membawa harapan 
kembali melainkan Paskah ketika Yesus menga-
lahkan kematian dan putus asa, jadi pada masa 
ini, mari kita memilih untuk berharap dan bersu-
kacita, di atas segalanya. Ini adalah kerana pesan 
Paskah memberikan kita harapan dalam dunia 
yang membingungkan dan memberikan harapan 
dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. 

"Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan 
mengapa engkau gelisah di dalam diriku? 
Berharaplah kepada Tuhan! Sebab aku bersyu-
kur lagi kepada-Nya, penolongku dan Tuhanku!   
(Mazmur 42:11). 

Sebagai umat Katolik, harapan adalah salah 
satu pemberian paling penting yang dapat kita 
berikan kepada dunia hari ini. Di dunia yang 
sering terdapat realiti penderitaan, keganasan 
dan ketidakadilan, kita dipanggil untuk menjadi 
umat harapan. Ini bukan harapan manusia yang 
biasa-biasa. 

Inilah harapan yang datang kepada kita 
melalui kebangkitan Yesus. Dalam menghadapi 
kesedihan, kesukaran dan kesakitan, kita dipang-
gil untuk mencari dan berandal kepada Yesus 
yang dibangkitkan dan bukan hanya dengan 
kekuatan dan sumber kita sendiri. Kita adalah 
Gereja yang menceritakan kisah tragedi ilahi dan 
berharap kepada diri kita sendiri, kepada sesama 
dan kepada masyarakat sekitar kita. Bagi mereka 
yang menderita, kita adalah pendita harapan. 
Kepada mereka yang terbatas kerana sistem 
kuasa, kita adalah pewarta pembebasan. Untuk 
sistem yang menindas, kita mengambil baha-
gian, kita adalah pencerita keadilan. Mari kita 
ceritakan kisah Yesus pada Paskah ini.

Paskah kali ini, meskipun kita harus berada di 
rumah masing-masing, marilah kita mengubah 
diri kita sendiri; memusatkan hati dan fikiran kita 
kepada Kristus; untuk disegarkan dan dikuatkan, 
dan kemudian diutus sekali lagi kepada semua 
orang dan tempat-tempat dalam kehidupan kita, 
untuk menjadi Berita Baik di tengah-tengah 
semua orang yang agar mereka dapat menemui 
kepenuhan kehidupan dalam kehidupan mereka. 

Pada masa krisis juga memberikan peluang - 
untuk memperhatikan semula siapa kita, untuk 
menjadi lebih sedar diri, untuk menjadi lebih 

penyayang, lebih berbelas kasihan. Virus ini 
adalah ujian — bukan terhadap Tuhan seba-
liknya kita sendiri. Ia mencabar kita untuk keluar 
dari zon selesa. Paskah yang pertama kalinya di 
mana umat beriman berjauhan dengan umat 
lain, berada di dalam bilik, bersembunyi dengan 
ketakutan yang berbeza. Seperti yang dialami 
oleh para murid, ketakutan mereka bukannya 
berdasaarkan pandemik, tetapi takut kepada 
pihak berkuasa agama dan politik yang telah 
menyalibkan Yesus dan kemungkinan akan 
menangkap mereka juga. 

Kebangkitan Tuhan harus menghidupkan 
kembali harapan kita yang lemah dan meneguh-
kan semula kepercayaan kita yang goyah. 
Paskah mengajak kita untuk tidak terkunci kepa-
da diri kita sendiri, sebaliknya mendengarkan 
Tuhan dan melihat Dia berbicara dan menemani 
setiap lelaki, wanita dan kanak-kanak dengan 
menghulurkan cinta-Nya dan kehidupan kekal. 
Bukan itu sahaja. Kita malah bermegah dalam 
kesengsaraan kita, kerana kita tahu, bahawa kes-
engsaraan itu menimbulkan ketekunan,dan 
ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji 
menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan 
tidak mengecewakan, kerana kasih Tuhan telah 
dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus 
yang telah dikaruniakan kepada kita  (Roma 5: 
3-5).

Pada masa ini di mana kita tidak dapat berte-
mu dengan Kristus di dalam perhimpunan atau 
Ekaristi, kita sentiasa berpeluang untuk mene-
mui Kristus di kalangan yang lemah. Kita semua 
boleh melakukan sesuatu, untuk seseorang, pada 
masa ini.

Banyak perkara telah dibatalkan kerana 
COVID-19 tetapi cinta dan belas kasihan ada di 
antara kita. Lakukan apa yang anda boleh untuk 
membantu orang lain, terutama orang tua, 

kurang upaya, miskin dan terpencil, dan jangan 
menutup hati anda kepada orang yang tiada tem-
pat tinggal dan pendatang yang lebih menderita 
aripada yang lain. Biarlah hati anda terbuka 
kepada semua yang memerlukan. Berdoalah 
untuk mereka, berhubung dengan mereka 
melalui doa atau panggilan telefon.

Harapan dan doa saya bagi semua kita pada 
Paskah ini ialah, walaupun kita merasa terper-
angkap dalam pengasingan yang meresahkan, 
kita harus memiliki iman bahawa cinta akan 
menang; bahawa kehidupan dengan makna 
yang lebih, sedang menanti kita semua. Semoga 
harapan Paskah dapat dicapai dalam kehidupan 
setiap orang, khususnya  mereka yang sangat 
bergelut kuat untuk mencari harapan dalam 
keadaan yang tidak sukar dijangka. 

Semoga kita semua diperbaharui dan diubah 
pada Paskah ini dan seterusnya memperbaharui 
dan mengubah orang lain. Kita, Gereja, harus 
menjadi tanda Harapan dalam komuniti dan 
dunia kita. Semoga kesengsaraan, kematian dan 
Kebangkitan Yesus Kristus memberi inspirasi 
kepada kita untuk menjadi pemberi kehidupan.  
SUNGGUH YESUS SUDAH BANGKIT! 
ALLELUIA!

 “Kita tahu, bahawa Kristus, sesudah Ia 
bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi: 
maut tidak berkuasa lagi atas Dia.”(Roma 6:9).

Selamat hari Paskah yang penuh berkat dan 
sukacita. 

Yang Mengasihi, 

+ Most Reverend Julian Leow Beng Kim

TAKHTA SUCI: 
Sempena bulan 
Ramadan dan Aidil 
Fitri, dua perayaan 
yang sangat mulia 
bagi para penganut 
Muslim, Majlis Kep-
ausan untuk Dialog 
Antara Agama telah 
mengeluarkan pesan 
an salam penuh ikh-
las bagi saudara dan 
saudari Muslim. 

Pesan yang ditan-
datangani oleh 
Kardinal Miguel 
Angel Ayuso Guixot, 
MCCJ, Presiden 
Majlis Kepausan 
Antara Agama Va-
tikan pada 17 April 
itu menekankan agar 
Mulim dan Kristian 
bekerjasama melind-
ungi serta menghor-
mati rumah ibadat 
penganut lain. 

Berikut merupak-
an pernyataan penuh 
dari Majlis Kepausan 
tersebut:

Penularan Harapan melalui Kebangkitan Tuhan 
PESAN PASKAH 



M I N G G U A N  K A T O L I K

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(APRIL)

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

akibat ketagihan dapat dibantu dan 
dipulihkan. 

April 19, 2020 

KENINGAU: Meskipun pergerakan kita 
terkawal, meskipun kita tidak dapat meraya-
kan Paskah dalam Gereja tetapi pada hari 
ini, hari yang sangat mulia di mana Kristus 
telah bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, 
kepercayaan kita adalah sia-sia." kata Uskup 
Cornelius Piong semasa memimpin Misa 
Kudus Hari Kebangkitan Tuhan pada 12 
April dan disiarkan secara langsung melalui 
youtube. 

Meskipun merayakan Misa Kudus secara 
online namun perayaan Liturgi sepanjang 
Minggu Suci disertai aktif oleh keluarga, 
komuniti kecil dan individu di Keuskupan 
Keningau.

 Bermula Hari Minggu Palma pada 5 
April, keluarga menyediakan daun palma 
dan mengikut arahan paderi atau Uskup un-
tuk memberkati daun palma tersebut dengan 
menggunakan air suci yang diberkati pada 
tahun lalu.

Pada hari Khamis Putih, selepas Misa Ku-
dus, ada keluarga yang menjalankan upac-
ara mencuci kaki sebagai ungkapan saling 
mengampuni dan mengasihi di kalangan 

keluarga.  
Keesokan harinya, semasa Ibadat Jumaat 

Agung, umat diminta menyediakan Meja 
Altar, Lilin dan Salib sebelum menonton 
Misa Kudus dalam talian. Selepas Misa, pa-
deri atau Uskup mengarahkan umat  meng-
hormati Salib dengan menundukkan kepala. 
Dan selama beberapa minit pada akhir si-
aran langsung Misa Kudus, lagu mengenang 
kesengsaraan Yesus dialunkan bagi mengir-
ingi para umat di rumah menghormati Salib. 

Meskipun pada Malam Paskah suram 
kerana tidak ada pembaptisan dan bejana air 
pembaptisan, namun umat tabah serta tetap 
bersemangat merayakan Liturgi penting 
dalam kalendar Gereja Katolik ini. 

Misa Malam Paskah dan Hari Paskah, 
terlebih dahulu menyediakan lilin dan air 
berkat. Selepas Uskup selesai pemberkatan 
lilin Paskah, ketua keluarga memercik air 
berkat kepada lilin Paskah dan menyalakan 
lilin ahli keluarga masing-masing pada awal 

Misa. 
Lilin dinyalakan kembali semasa upacara 

pembaharuan janji baptis. Selepas pembaha-
ruan janji baptis, ketua keluarga memercik 
air berkat kepada seluruh ahli keluarga.

Bagi para umat yang tidak mempunyai ke-
mudahan Internet dan tidak dapat menonton 
siaran langsung Misa Kudus, kertas-kertas 
panduan merayakan Trihari Suci telah di-
edarkan melalui ketua-ketua Zon dan KUK 
masing-masing. 

Kertas panduan untuk Hari Khamis Putih 
sehingga Hari Paskah itu menggalakkan 
keluarga mengadakan doa bersama, mem-
baca Kitab Suci,  mendoakan doa-doa per-
mohonan dan saling bermaaf-maafan antara 
sesama.

Dalam homilinya semasa perayaan 
Paskah, Uskup Cornelius turut menyebut 
akan para barisan hadapan, iaitu para petu-
gas kesihatan yang melayani orang sakit di 
hospital bahawa, "Tabahkanlah hati kamu. 
Apa yang anda lakukan bukan sia-sia. Anda 
mengikuti teladan Yesus yang mengasihi 
dan merawat semua orang!"

RANAU: Seorang paderi mengin-
gatkan umat bahawa "malanglah 
kita jika tidak memanfaatkan 
teknologi maklumat dan komuni-
kasi (ICT) moden masa kini. 

Father Nicholas Stephen, paderi 
Paroki St Peter Claver, Ranau men-
gatakan media digital telah banyak 
membantu umat mengikuti Misa 
Kudus secara langsung melalui 
talian sepanjang Perintah Kawalan 
Pergerakan (PKP) bagi mengekang 
penyebaran COVID-19.

Fr Nick juga merupakan salah se-
orang paderi Katolik di Sabah yang 
aktif menggunakan media digital 
dalam menyampaikan katekesis.

Melalui facebook https://www.
facebook.com/cahayakinabalu-
fanpage/ beliau mengadakan siri 
katekesis secara online, "Dari Hati 
ke Hati Seorang Gembala" yang 
memberi pencerahan pelbagai per-
soalan iman daripada umat. 

Dalam siri kedua "Dari Hati ke 
Hati Seorang Gembala" yang dis-
iarkan secara langsung melalui You-
tube dan Facebook pada 31 Mac,  
Fr Nick menjawab persoalan dari-
pada seorang umat tentang suasana 
"berkurung" sepanjang Perintah 
Kawalan Pergerakan. 

Menurut Fr Nick, memang PKP 
agak kurang disenangi lebih-leb-
ih lagi bagi mereka yang aktif. 
Namun beliau menasihati agar 
mengambil keadaan ini seba-
gai satu kesempatan, merenung 
tentang kehidupan, sejauh mana 
kita meluangkan masa untuk diri 
sendiri, keluarga, Tuhan.

"Jangan menganggap situasi 
sekarang ini sebagai "terkurung" 
atau "terkokong." Iblis memang 
mahu Gereja kita ditutup tetapi 
kita sebagai umat, menghadir-
kan Yesus dalam Gereja domes-
tik iaitu keluarga. Jadi ini ada-
lah masa bagi kita memperkuat 
hubungan dengan keluarga. 

Ditanya mengenai hal ekono-
mi di mana ramai orang yang ri-
sau akan keadaan ekonomi yang 
merundum akibat PKP. 

Fr Nick menasihatkan agar 
tidak takut, tidak terlalu risau 
serta  kreatif membangun ekono-
mi sendiri. "Jangan menunggu 
bantuan. Usahakan menjana 
ekonomi sendiri misalnya perta-
nian dan penternakan.  

"Bagi mereka yang tinggal di 
apartment,  anda boleh belajar 
dari youtube, guna bahan-bahan 
kitar semula bagi  menanam tan-
aman yang cepat menghasilkan 
buah."

KOTA KINABALU: "Saya men-
erima sebuah Whatsapp berbentuk 
animasi yang kelakar. Syaitan men-
gatakan kepada Yesus: Saya telah 
menutup Gereja-Mu. Dan Yesus 
menjawab: Tetapi saya  Bangkit 
dalam Gereja domestik atau ke-
luarga. Ternyata benar! Pada hari 
Paskah tahun ini, dalam keadaan 
yang luar biasa, Yesus bangkit di 
kalangan Gereja domestik!" kata 
Sdra Simon dari Penampang ketika 
ditemubual bagaimana beliau dan 
keluarga merayakan Paskah pada 
musim Perintah Kawalan Pergera-
kan (PKP) ini.

Akibat penularan pandemik coro-
navirus, kerajaan telah memutuskan 
untuk melarang perhimpunan yang 
melibatkan ramai orang bermula 
18 Mac-28 April. Tempoh PKP 
ini menyebabkan perayaan Liturgi 
Minggu Suci tidak dapat dilakukan 
di Gereja. 

 "Selama ini," menurut Simon, 
"Saya hanya mengikuti perayaan-
perayaan Liturgi Minggu Suci di 
Gereja. Kali ini, ia sangat istimewa 
dan mencabar kerana ia menuntut 
saya dan isteri menjadi katekis ke-
pada anak-anak kami.  Kami juga 
menjalankan beberapa upacara sep-
erti mencuci kaki pada hari Khamis 
Putih dan memperbaharui janji bap-
tis pada malam Paskah."

Setiap perayaan Liturgi yang 
kami rayakan di rumah dan bersa-

ma keluarga sangat menyentuh hati 
kami. Saya sendiri menitiskan air 
mata ketika mencuci kaki isteri saya 
pada malam Khamis Putih, pada 
hari Jumaat Agung, anak-anak saya 
bukan sekadar tunduk kepada Salib 
malah mereka turut menulis surat 
cinta kepada Yesus yang diletakkan 
di kaki kayu salib Yesus di altar!

Christina Jonypha Sayil dari Lun-
du, Sarawak berkata mereka sekelu-
arga menyambut Hari Paskah tahun 
ini di rumah sahaja susulan PKP 
dikuatkuasakan bagi memutuskan 
rantaian COVID-19. 

Walaupun tidak dapat ke ger-

eja, namun beliau bersyukur kerana 
masih dapat menunaikan sembahy-
ang Paskah menerusi penstriman 
langsung dari Katedral St Joseph 
Kuching. 

“Syukur kerana masih diberikan 
kesihatan dan dapat menyambut 
Hari Paskah bersama keluarga di 
rumah meskipun kita tengah ber-
perang dengan pandemik COV-
ID-19. 

“Tidak kira di rumah atau di ger-
eja, saya tetapi bersyukur masih da-
pat menyambut hari penting dalam 
kalendar gereja ini bersama kelu-
arga,” katanya. 

Kristus bangkit di 
dalam Gereja 
domestik 

Malanglah kita jika 
tidak memanfaatkan 
teknologi IT

Kebangkitan Yesus mengusir kesuraman PKP 


