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Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-
orang Yunani mencari hikmat,  tetapi kami memberi-
takan Kristus yang disalibkan: untuk orang-orang 
Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang 
bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka 
yang dipanggil, baik orang Yahudi, mahupun orang 
bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Tuhan ... dan 
hikmat Tuhan.                                1 Korintus 1:22-24

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Saya  datang sebagai  
penziarah damai, demi 

persaudaraan dan rekonsiliasi

VATIKAN: Doa intensi Sri Paus Fransis-
kus untuk bulan Mac ialah agar umat men-
emui kembali kekuatan dan kedalaman yang 
dibawakan oleh Sakramen Rekonsiliasi.  

Dalam video doa intensinya yang dicipta 
oleh Jaringan Doa Sri Paus Sedunia, Bapa Suci 
memohon doa agar Sakramen Rekonsiliasi 
dapat dialami dengan “pembaharuan peribadi 

mendalam, untuk mengecapi pengampunan 
dan belas kasih Tuhan yang tidak tebatas.”

Rekonsiliasi atau juga dikenali sebagai 
Sakramen Pengakuan dan Sakramen Tobat, 
merupakan sarana di mana Tuhan memberi-
kan pengampunan dosa-dosa.

Dalam sakramen ini, peniten yang berto-
bat, menyatakan dosa-dosanya kepada paderi 

Katolik yang memberikannya absolusi sakra-
mental. Peniten berazam agar tidak berbuat 
dosa lagi dan melakukan aksi yang dipanggil 
penitensi. 

Sepanjang masa kepausannya, Sri Paus 
Fransiskus sentries menggalakkan Katolik 
untuk meneima pengampunan Tuhan melalui 
Sakramen Pengakuan. — CNA 

Sri Paus berdoa temui kembali kekuatan pembaharuan 
dalam Sakramen Rekonsiliasi 

ROMA: Kunjungan apos-
tolik Sri Paus Fransiskus 
ke Iraq bermula 5-8 Mac. 

Sebelum berangkat, Sri Paus tel-
ah mengirimkan pesan kepada 
warga Iraq yang menyatakan su-
kacita dan keterujaannya untuk 
bersama secara fizikal dengan 
warga Iraq. 

“Saudara dan saudari terkasih di Iraq, 
damai besertamu!” kata Sri Paus Fransis-
kus dalam pesan video yang dikirim ke-
pada warga Iraq pada 4 Mac sebelum ke-
berangkatannya ke Iraq.  

“Akhirnya, dalam beberapa hari, aku 
akan berada di antara kalian. Aku rindu 
bertemu kalian, melihat wajah kalian dan 
mengunjungi tanah kalian, tempat lahir 
peradaban kuno dan luar biasa.”

Bapa Suci berada di negara Timur Ten-
gah itu pada 5-8 Mac 2021 sebagai realisasi 
mimpi pendahulunya, Santo Paus Yohanes 
Paulus II, yang berencana melakukan per-
jalanan ke Iraq akhir tahun 1999 tetapi 
tidak dapat melakukannya. 

Perjalanan empat hari Sri Paus itu men-
cakup kunjungan ke beberapa kota, serta 
pertemuan dengan umat Kristian dan pem-
impin agama-agama.

“Saya datang sebagai penziarah, sebagai 
penziarah yang bertobat untuk memohon 
pengampunan dan rekonsiliasi dari Tuhan 
setelah bertahun-tahun perang dan teror-
isme, untuk meminta kepada Tuhan peng-
hiburan hati dan penyembuhan luka-luka,” 
kata Sri Paus.

Beberapa dekad terakhir, yang ditandai 
perang, ketidakamanan dan penganiayaan, 
memperkecil jumlah umat Kristen yang 
pernah hidup di Iraq yang berjumlah antara 
1 dan 1,4 juta pada tahun 2003 tetapi pada 
masa ini, dianggarkan hanya berjumlah 
300,000 hingga 400,000 orang.

“Dan saya datang berada di antara kalian 
sebagai penziarah perdamaian. Kita semua 
adalah bersaudara," lanjut Bapa Suci. 

“Ya, saya datang sebagai penziarah per-
damaian untuk mencari persaudaraan, yang 
digerakkan oleh keinginan untuk berdoa 
bersama dan berjalan bersama, juga den-
gan saudara dan saudari dari tradisi agama 
lain, di bawah semboyan Bapa kita Abra-
ham, yang mempersatukan umat Muslim, 
Yahudi dan Kristian dalam satu keluarga.”

Bapa Suci juga mengenang kesukaran 
dan cabaran ramai orang Kristian dalam 
menyatakan serta mempertahankan iman 
mereka. Sri Paus mengungkapkan rasa teri-
ma kasihnya kepada mereka dan memberi-
kan beberapa kata penghiburan. 

“Saya berharap dapat melihat kalian,” 
kata Sri Paus. “Saya merasa terhormat ber-
temu dengan Gereja para martir. Terima 
kasih atas kesaksian kalian.”

Sri Paus juga menyebut dukacitanya di 
atas "rumah-rumah yang hancur dan gere-
ja-gereja yang dicemari” yang masih diin-
gat oleh ramai umat Kristian Iraq. 

Sangti Papa berdoa agar ramai martir 
yang mereka kenal boleh “membantu kita 
bertahan dalam kekuatan cinta yang rendah 
hati” dan mengungkapkan kepada mereka 
“pelukan penuh kasih sayang dari seluruh 
Gereja, yang dekat dengan mereka dan 
dengan para martir Timur Tengah” dan 

mendorong mereka untuk maju.
“Hendaknya penderitaan mengerikan 

yang kalian alami, yang juga sangat mem-
buat saya sedih, tidak berlangsung terus,” 
kata Sri Paus. “Janganlah kita menyerah 
atau putus asa dalam menghadapi penye-
baran kejahatan.”

Prelatus itu mendorong orang Iraq un-
tuk merujuk sumber-sumber kebijaksanaan 
kuno mereka dan mengingatkan mereka 

tentang teladan Abraham yang, meskipun 
meninggalkan segalanya, tetapi tidak per-
nah kehilangan harapan dan terus melahir-
kan keturunan sebanyak bintang di langit. 

Bapa Suci mendorong semua rakyat Iraq 
dengan mengatakan, “Saudara dan sau-
dari terkasih, Berjalanlah dalam harapan 
dan jangan pernah berhenti memandang 
bintang-bintang. Di sana ada janji kita.” — 
media Vatikan 

Sepanduk-sepanduk Sri Paus Fransiskus di pasang jalan-jalan utama di Iraq. 

Kunjungan Sri Paus ke Iraq, 5-8 Mac 2021 
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Pilihan moral untuk jiwa 
yang lebih kudus 

Pada tahun 1986, novelis 
Czechoslovakia Ivan Klima 

menerbitkan satu siri karangan 
autobiografi berjudul, My First 
Loves. 

Karangan-karangan ini meng-
gambarkan beberapa perjuangan 
moralnya sebagai seorang agnos-
tik muda yang mencari jawapan 
tanpa kerangka moral yang 
eksplisit untuk membingkai per-
juangan tersebut. 

Dia seorang pemuda, penuh 
dengan keghairahan seksual, teta-
pi teragak-agak untuk bertindak 
secara seksual, walaupun semua 
rakan sebayanya, lelaki dan wani-
ta, nampaknya tidak mempunyai 
sikap yang sama. Dia tetap seli-
bat, tetapi tidak pasti mengapa; 
tentu bukan kerana alasan agama 
kerana dia agnostik. Mengapa dia 
hidup seperti dia? Adakah dia 
seorang bertanggungjawab atau 
kerana dia seorang yang cepat 
marah dan kurang berani?

Dia tidak pasti dan jadi dia ber-
tanya pada dirinya sendiri: jika 
saya mati dan jika memang 
Tuhan itu ada dan saya bertemu 
dengan Tuhan itu, apa yang akan 
Tuhan katakan kepada saya? 
Adakah Tuhan akan menghukum 
saya kerana selalu berasa tidak 
puas hati atau Tuhan memuji saya 
kerana membawa keterasingan 
saya pada tahap yang tinggi? 
Adakah Tuhan akan memandang 
saya dengan kecewa atau adakah 
dia mengucapkan tahniah kepada 

saya kerana menjalani kehidupan 
tanpa penghiburan?

Semasa dia menulis buku ini, 
Klima tidak tahu jawapan untuk 
soalan itu. Dia tidak pasti apa 
yang Tuhan akan  ka takan 
kepadanya dan adakah pada 
waktu tertentu, Tuhan tersenyum 
a t au  menge ru tkan  ken ing 
kepadanya. 

Tanpa menghiraukan jawapan-
nya, apa yang saya percayai di 
sini adalah bagaimana Klima 
membuat pilihan moralnya. 
Baginya, ini bukan persoalan ten-
tang apa yang berdosa atau tidak, 
melainkan persoalan untuk mem-
bawa kesunyian dan ketegangan-
nya dengan cara yang membuat-
kan jiwanya sangat mulia.

Pada pandangan pertama, tentu 
saja, itu kelihatan seperti melay-
ani diri sendiri; berusaha untuk 
menjadi istimewa juga dapat 
menimbulkan rasa bangga yang 
cenderung untuk menghakimi. 
Namun, kemuliaan jiwa yang 
sejati bukanlah sesuatu yang dica-
ri untuk kepentingannya sendiri 
tetapi sesuatu yang dicari untuk 
kebaikan orang lain. Seseorang 
tidak berusaha menjadi baik 
untuk membezakan diri daripada 
orang lain. Sebaliknya seseorang 
berusaha menjadi baik untuk 
mewujudkan mercu tanda kesta-
bilan, rasa hormat, keramahan, 
dan kesucian bagi orang lain.

Ini, saya percaya, boleh men-
jadi titik permulaan bagi teologi 

moral dan kerohanian. Titik per-
mulaan pertama, tentu saja lebih 
asas iaitu yang  berfokus pada 
pematuhan Sepuluh Perintah, dan 
di mana sebahagian peringatan itu 
dimulakan dengan amaran nega-
tif, "janganlah".

Pada peringkat asas, teologi 
moral dan kerohanian sangat 
dikenali dengan etika, dengan 
menyusun apa yang betul dan 
mana yang salah, apa yang ber-
dosa dan apa yang tidak. Walau 
b a g a i m a n a p u n ,  m e m a t u h i 
Sepuluh Perintah dan menyusun 
apa yang menjadi dosa dan apa 
yang tidak, percubaan yang boleh 
diusahakan atau percubaan yang 
sangat penting untuk dilakukan, 
adalah untuk teologi moral dan 
kerohanian apa aritmetik asas 
untuk matematik yang lebih 
tinggi, asas yang diperlukan. 

Izinkan saya memberikan con-
toh yang sukar untuk menggam-
barkan ini.  

Semasa saya seorang seminari-
an yang mempelajari teologi 
moral, pada suatu hari di kelas, 
kami memeriksa pelbagai persoa-
lan mengenai moral seksual. Pada 
satu ketika, timbul pertanyaan 
mengenai dosa atau tidak melaku-
kan onani. Adakah ini gangguan 
intrinsik? Berdosa serius atau 
tidak ada yang serius? Apa yang 
harus dikatakan secara moral 
mengenai soalan ini?

Setelah menimbang pelbagai 
pendapat pelajar, profesor men-
gatakan ini: Saya tidak fikir per-
soalan yang penting adalah sama 
ada ini dosa atau tidak. 

Terdapat kaedah yang lebih 
baik untuk menilai perkara ini. Di 
sinilah saya mengemukakan per-
soalan ini: Saya tidak setuju den-
gan mereka yang mengatakan 
bahawa itu adalah dosa serius, 
tetapi juga tidak bersetuju dengan 
mereka yang tidak melihat 
masalah moral di sini.

Isu di sini tidak begitu banyak 
sama ada ini adalah dosa atau 
tidak; sebaliknya persoalan men-
genai tahap apa, kompensasi atau 
kepahlawanan, kita ingin menan-
gani ketegangan ini. 

Dalam menghadapi masalah 
ini, saya perlu bertanya kepada 
diri sendiri; pada tahap mana saya 
mahu membawa kesendirian 
saya? Betapa mulia jiwa saya? 
Berapa banyak yang dapat saya 
terima untuk membawa ketegan-
gan ini untuk membentuk sebuah 

komuniti yang lebih suci di dalam 
tubuh Kristus?

Pada tahap kedua ini, teologi 
moral dan kerohanian tidak lagi 
menjadi perintah dan menjadi 
undangan, yang akan menjadi 
jiwa mulia yang lebih besar demi 
dunia. Bolehkah saya lebih berha-
ti-hati? Bolehkah saya kurang 
berhati-hati? Bolehkah saya 
melakukan lebih banyak ketegan-
gan tanpa menyerah pada pam-
pasan? Bolehkah saya lebih 
pemaaf? Bolehkah saya mengasi-
hi orang yang berpisah dengan 
perangai dan ideologi? Bolehkah 
saya menjadi orang kudus?

Orang kudus tidak terlalu 
memikirkan apa yang berdosa 
dan apa yang tidak. Sebaliknya 
mereka bertanya, apa yang lebih 
suka dilakukan di sini? Apa yang 
lebih memuliakan jiwa dan apa 
yang lebih kecil? Apa yang 
melayani dunia dengan lebih 
baik?

Dalam Injil Sinoptik, Yesus 
memulakan khotbahnya dengan 
kata Metanoia, sebuah kata yang 
menyatakan kedalaman lebih 
banyak daripada apa yang disebut 
da l am t e r j emahan  bahasa 
Inggerisnya, Repent atau berto-
bat. Metanoia adalah undangan 
untuk menggunakan akal yang 
lebih tinggi, untuk menjadi lebih 
berhati mulia, dan meninggalkan 
paranoia, kekasaran, dan kepua-
san diri. — Hakcipta Tercipta @ 
Fr Ron Rolheiser 1999-2021 

Begitu banyak ketidakadilan 
berlaku dalam dunia ini. 

Bukan hanya pada masa seka-
rang, malah Injil juga selalu men-
y a t a k a n  p e l b a g a i  b e n t u k 
ketidakadilan yang dialami oleh 
orang-orang yang lemah. 

Seperti wanita Samaria dalam 
Injil pada hari ini, dia sebenarnya 
ditindas oleh ketidakadilan dan 
dirinya dirantai dengan rasa ber-
salah kerana mempunyai lima 
orang suami sehingga dia haus 
untuk mendapatkan kebebasan 
dan kedamaian hati.

Sama seperti wanita tersebut, 
manusia sajak dahulu hingga 
sekarang mencuba memuaskan 
kehausan yang sungguh didahagai 
oleh hati manusia ini dipuaskan 
hanya sementara waktu sahaja 
melalui harta benda yang sifatnya 
pun hanya sementara belaka. 

Harta benda dan yang sejenis 
dengannya itu, tidak akan pernah 
memuaskan kehausan kita akan 
kehidupan kerohanian sebab pada 
dasarnya hanya Tuhan yang dapat 
memuaskan segala  bentuk 
kehausan manusia.

Bapa yang maha pengasih dan 
penyayang itu telah memberikan 
kita air kehidupan melalui Yesus 
Kristus. Yesus Kristus berkata: 
"Sesiapa minum air, yang akan 
Ku berikan kepadanya, ia tidak 

akan haus untuk selama-lamanya" 
(Yoh.4:14).

Air kehidupan yang diberikan 
oleh Yesus Kristus adalah kehidu-
pan Tuhan, dan oleh kerana 
Tuhan itu adalah kasih, maka kita 
menerima cinta kasih Tuhan apa-
bila kita meminum Air Kehidupan 
tersebut. Paulus sendiri telah 
mengakui hakikat ini bahawa 
melalui pembaptisan kita, “Kasih 
Tuhan telah dicurahkan di dalam 
hati kita” (Rom.5:5). Kasih terha-
dap Tuhan yang mengalir daripa-
da Roh Kudus-Nya inilah yang 
sebenarnya membuat kita haus 
seperti umat yang berada di tanah 
yang tandus.

Persoalannya muncul di sini 
bahawa di manakah Tuhan itu 
sebenarnya? Apakah kita masing-
masing sungguh-sungguh melihat 
keberadaan-Nya di dalam kehidu-
pan sesama kita? Di dalam 
kehidupan kita yang serba ketan-
dusan ini ditambah dengan 
kehausan jiwa raga kita, apakah 
kita tidak menuntut sesuatu tanda 
dan terus mencari- Nya walaupun 
kita sudah diberi petunjuk? 
Namun kita sungguh beruntung 
kerana Tuhan itu maha baik pada 
kita. Walaupun kita berada di 
'padang gurun' dan wanita 
Samaria itu di tepi sumur, Tuhan 
masih tetap hadir dan menawar-

kan penghiburan dan tunjuk ajar. 
Hidup seharian kita boleh jadi 
tandus dan merasakan Tuhan itu 
tidak ada.

Tuhan kelihatannya ada di man-
amana tapi bukan pada diri kita. 
Kita telah taat pada peraturan-per-
aturan namun orang-orang yang 
tidak berbuat demikian lebih maju 
pula. Lalu kita berfikir Tuhan itu 
tidak adil. Ini bererti kita sedang 
menghadapi cubaan. Kita mahu 
suatu tanda bahawa Tuhan itu ada 
dan dekat pada kita.

Kadang-kadang kehidupan 
rohani kita terasa kering. Kita 
rasakan diri kita berada di dalam 
suasana ketandusan maka akhirn-
ya kita pun sebenarnya memerlu-
kan air Kehidupan yang mahu 
ditawarkan oleh Yesus itu.

Lalu apakah yang dapat meng-
hibur hati kita yang haus akan 
kesempurnaan ini? St. Paulus 
memberi kita jawapan yang sung-
guh menghiburkan, “Pengharapan 
tidak mengecewakan, kerana 
kasih Tuhan telah dicurahkan ke 
dalam hati kita oleh Roh Kudus… 
kerana Kristus telah mati untuk 
kita” (Rm 5:5-6). 

Jadi, sebenarnya sewaktu kita 
mengalami kekeringan hidup ker-
ohanian, Tuhan itu masih tetap 
berkarya di dalam diri kita mas-
ing-masing dengan cara-Nya 

yang tersendiri. Rahmat Tuhan 
yang mengalir ke dalam kehidu-
pan kita melalui Kristus itu perlu 
dikongsikan. Itulah sebabnya 
sesiapa yang meminum air 
kehidupan yang datang daripada- 
Nya itu: “Akan menjadi mata air 
di dalam dirinya, yang terus 
menerus memancar sampai kepa-
da hidup yang kekal' (Yoh 4:14). 

Seperti wanita samaria tadi, 
bersediakah kita mengongsikan 
air kehidupan dengan sesama 
yang sungguh memerlukan, sep-
erti orang-orang miskin, sakit, 
buta, kesepian, tersepit dalam 
kancah amalan sosial yang salah, 
ketidakadilan? 

Dalam hal ini nampaknya 
orang-orang yang kaya pun 
memerlukannya sebab walaupun 
kaya dengan harta benda tapi mis-
kin dalam hal hidup rohani.

Segala bentuk doa, puasa dan 
tindakan sosial dapat menawar-

kan kepada kita untuk kesempa-
tan mencicipi air kehidupan terse-
but serta mengongsikannya den-
gan sesama. Liturgi sepanjang 
masa Pra-Paskah ini akan mem-
bawa kita lebih dekat lagi kepada 
sumber air kehidupan tersebut.

Namun jangan sampai perjala-
nan liturgi tersebut mengganggu 
kita sehingga lupa bahawa inti 
liturgi tersebut adalah air kehidu-
pan. Bahawa Tuhan itu sangat 
dekat dengan kita dan Dia sentia-
sa berada di tengah-tengah kita.

Pada masa Pra-Paskah ini, kita 
diundang oleh Tuhan untuk selalu 
mengenang dan merayakan per-
jumpaan kita dengan-Nya, yang 
telah mengubah kita, dan yang 
akan selalu mengubah kita. Mari 
kita mengenang pengalaman 
kasih dan pengampunan Tuhan 
pada masa yang lalu dan semoga 
kita dapat kembali mengalaminya 
di masa Pra- Paskah ini. — IGN

HARI MINGGU KETIGA
PRA-PASKAH (TAHUN B)

KELUARAN 17:3-7;
ROM.5:1-2,5-8;

INJIL YOHANES 4:5-42

Mengongsikan Air Kehidupan dengan mereka yang dahaga 
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Soalan: Menurut 1 Kor 6:3, kita akan mengha-
kimi malaikat. Apakah kesalahan malaikat itu? 
Apakah kesalahannya dapat diampuni? — Ken 
Senbei 

Jawaban: Dalam tradisi Gereja lama beredar 
kisah tentang kejatuhan malaikat. Terkenal nama 
akan itu adalah Lucifer. Kitab Wahyu menggam-
barkannya dalam suatu gambaran tentang peper-
angan di Syurga (lih Why 12:7-9). 

Malaikat dikatakan dalam Konsili Lateran 
IV (1215) sebagai yang diciptakan baik, namun 
membangkang, kerana kesalahannya sendiri. 

Paus Leo Agung kiranya yang pertama kali me-
nyebutkan hal itu di tahun 447 dalam suratnya 
kepada Uskup Turribius dari Astorga, Sepanyol, 
tentang hal itu, bahawa malaikat itu menolak ke-
benaran, iaitu Tuhannya sendiri, dengan menolak 
Tuhan maka dia berada jauh dari kemahakuasaan 
Tuhan.

Tradisi ajaran Gereja mengungkapkan bahawa 
penolakan malaikat akan Tuhan bersifat tetap, me-
mang berintensi atau berkehendak untuk menolak 
Tuhan dan secara bebas memilih kejahatan, ses-
uatu yang tidak dapat ditarik kembali. Ini digelar 
sebagai penolakan yang definitif. 

Oleh itu, dosa para malaikat tersebut tidak dapat 
diampuni. Maka hukuman kepada malaikat yang 
membangkang itu bukan hukuman sementara 
waktu, namun tetap, sehingga tidak dapat dipuli-
hkan. 

Tidak menghairankanlah kalau mereka yang 
jatuh ke dalam hukuman abadi dikatakan akan 

tinggal bersama para malaikat jahat atau syaitan, 
dalam hukuman kekal.

Dosa adalah pilihan tindakan akibat daripada 
dorongan roh jahat. Malaikat jahat terus mengintai 
manusia, agar ikut membangkang Tuhan, memilih 
mengikuti serta mengabdi ciptaan dan bukannya 
Pencipta, sehingga penumpuan manusia akan Tu-
han terpesong. Hal ini dinyatakan oleh Konsili 
Vatikan II dalam Gaudium et Spes art 13. Paulus 
menggambarkannya sebagai suatu peperangan, 
yang menuntut kita untuk senantiasa mengenakan 
senjata rohani (lih Ef 6:11-13). Oleh itu kita dim-
inta untuk senantiasa waspada serta berjaga-jaga.

Malaikat memang sebenarnya diciptakan untuk 
berperanan sebagai pelayan, “.. roh-roh yang me-
layani, yang diutus untuk melayani mereka yang 
harus memperoleh keselamatan” (Ibr 1:14). Mere-
ka ikut serta menjadi pengantaraan Yesus Kristus, 
pengantara antara Tuhan dengan manusia, mendo-
rong dan melayani semakin terjalinnya kesatuan 
antara manusia dengan Tuhan. 

Dalam tradisi Kitab Suci diperlihatkan peranan 
itu sebagai pembawa pesan. Erti kata malaikat 
(Malach — Ibrani; Aggelos — Yunani) memang 
bererti utusan atau pembawa pesan. Kerana mere-
ka adalah utusan, pelayan Tuhan, maka diingatkan 
tidak untuk memuja serta menyembahnya (lih Kol 
2:18; Why 22:8-9).

Tentu di sini dibezakan antara malaikat baik, 
yang setia pada peranan serta tugas perutusannya, 
dan malaikat jahat, atau syaitan atau iblis,yang 
menghambat serta selalu ingin menggagalkan 
rencana keselamatan Tuhan. Malaikat jahat ingin 

menjadikan manusia memuja dirinya dan bukan 
Tuhan (bdk Luk 4:6-8).

Malaikat adalah makhluk rohani, yang digam-
barkan dalam kredo, berangkat dari keputusan 
Konsili Nicea, sebagai “Aku percaya akan satu 
Tuhan, … pencipta langit dan bumi dan segala 
sesuatu yang kelihatan dan yang tak kelihatan”. 

Sebagai makhluk rohani, yang tak kelihatan, 
malaikat tak bertubuh. Betapapun dalam kisah 
Abraham yang mendapatkan tamu para malaikat 
dikatakan bahwa mereka bertubuh (lih Kej 18:1-
15), ini dijelaskan oleh Thomas Aquinas bahawa  
tubuh itu bukan tubuh yang hidup, namun hanya 
tubuh untuk dapat dilihat” sebagaimana yang 
dapat kita baca dalam kitab Tobit, “Hanya suatu 
penglihatan yang kamu lihat” (Tob 12:19).

Namun manusia dikatakan diciptakan hampir 
setara dengan Tuhan (lih Mzm 8:6; bdk Kej 1:26-
27). Penulis surat Ibrani lalu mengatakan, “Sebab 
sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang Dia 
kasihi, tetapi keturunan Abraham yang Dia ka-
sihi” (Ibr 2:16). 

Dalam intensi Tuhan akan keselamatan, memu-
lihkan kembali realiti sebagaimana saat diciptakan 
baik adanya, menyatukan kembali manusia den-
gan Tuhan, malaikat berperanan agar intensi kes-
elamatan tersebut terlaksana. 

Malaikat akan dinilai, atau diistilahkan sebagai 
“dihakimi” berdasarkan serta sesuai dengan per-
anan ini: sejauh mana mereka melayani karya kes-
elamatan Tuhan, mengabdi bagi dibangun kemba-
li kesatuan Tuhan dengan manusia tersebut. — Fr 
T. Krispurwana Cahyadi SJ, hidupkatolik.com 

Apa kesalahan malaikat? 

Vaksin ke kawasan pedalaman, 
Sabah siap siaga
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KOTA KINABALU: Kerajaan negeri ber-
sedia dengan sebarang kemungkinan yang 
bakal dihadapi untuk penyimpanan dan 
penghantaran vaksin di kawasan pedala-
man.

Menteri Kerajaan Tempatan dan Pe-
rumahan merangkap Menteri Kewangan 
II Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata 
pihaknya menerusi Pasukan Petugas Im-
unisasi Covid-19 (CITF) Negeri Sabah 
menjangkakan tiada sebarang masalah 
mengenai perkara terbabit.

"Buat masa ini tiada sebarang masalah 
daripada segi penyimpanan dan penghan-
taran vaksin dalam fasa satu yang dijadu-
alkan bulan ini dan April depan.

"CITF daerah ditubuhkan untuk mem-
perincikan pelaksanaan Program Vaksi-
nasi Covid-19 dengan kerjasama agensi 
lain untuk menyelesaikan masalah yang 
mungkin dihadapi dalam memberi liputan 
vaksinasi.

"Ini khususnya kawasan pedalaman yang 
mungkin mempunyai gangguan akses ja-

lan raya dan juga bekalan elektrik," katan-
ya dalam satu sidang media secara dalam 
talian di sini, hari ini.

Dalam pada itu, beliau ketika ditanya 
pemberita mengenai alternatif kerajaan 
negeri berhubung penyimpanan vaksin, 
Masidi menjelaskan pembahagian vaksin 
boleh dilakukan mengikut keperluan peny-
impanan vaksin.

"Ini termasuk sama ada memerlukan 
peti penyimpanan Ultra Low Temperature 
Freezer (ULTF) atau tidak, yang mana ka-
wasan yang berpotensi mengalami gang-
guan bekalan elektrik akan dibekalkan 
jenis vaksin yang boleh disimpan meng-
gunakan peti sejuk biasa yang sedia ada.

"Bagi kawasan pedalaman yang tidak 
mempunyai akses jalan raya, kita boleh 
menggunakan alternatif pengangkutan lain 
seperti helikopter.

"Untuk fasa satu, Sabah akan menggu-
nakan vaksin daripada Pfizer BioNTech 
namun vaksin yang akan digunakan untuk 
fasa dua dan fasa tiga belum ditetapkan 

lagi," katanya.
Sementara itu, beliau juga berkata kajian 

terkini menganggarkan imuniti berkelom-
pok (herd immunity) akan tercapai apabila 
70 sehingga 90 peratus rakyat Sabah men-
capai imuniti melalui suntikan vaksinasi.

"Mengikut jadual suntikan imunisasi 
Covid- 19 dijangka berakhir pada Febru-
ari 2022 dan diharapkan liputan imunisasi 

Covid-19 mencapai lebih 95 peratus.
"Namun diingatkan, pencapaian imuniti 

berkelompok adalah bergantung kepada 
pelbagai faktor, seperti mutasi virus, kes-
ediaan masyarakat menerima vaksin dan 
kepatuhan masyarakat terhadap prosedur 
operasi standard (SOP) ketika pandemik," 
katanya. — pelbagai sumber media tem-
patan 

KUCHING: Warga Sarawak yang layak 
menerima vaksin Covid-19 Fasa 2 pro-
gram vaksinasi negeri tidak perlu mem-
bawa dokumen perubatan tambahan

Hanya MyKad Sahaja Diperlukan Ke-
tika Membuat Vaksinasi. Dilaporkan 
warga Sarawak yang mempunyai seja-
rah komoditi (menghidap dua atau lebih 
penyakit serentak) dan layak menerima 
vaksin Covid-19 mereka semasa Fasa 2 
program vaksinasi negeri ini tidak perlu 
membawa dokumen perubatan tambahan 
apabila mereka dipanggil untuk vaksi-
nasi.

Pengarah Kesihatan Negeri, Dr Chin 

Zin Hing menjelaskan bahawa proses 
pengesahan ketika mendaftar untuk pro-
gram vaksinasi adalah menerusi aplikasi 
MySejahtera atau secara manual.

Menurut laporan, proses pengesahan 
telah dilakukan semasa mendaftar melal-
ui aplikasi MySejahtera atau ketika mem-
buat appointment secara manual di mana-
mana klinik kerajaan atau pejabat daerah.

Mereka yang mendaftar diri melalui 
aplikasi MySejahtera perlu menjawab be-
berapa pertanyaan kelayakan dalam ap-
likasi jadi mereka tidak perlu membawa 
dokumen tambahan (sokongan) kelak.

Fasa 1 dari Feb hingga April 2021 

adalah untuk kumpulan petugas barisan 
hadapan, pegawai penguatkuasa, wakil 
rakyat dan guru-guru berisiko tinggi yang 
melibatkan 500,000 orang.

Fasa 2 pula akan dijalankan mulai April 
hingga Ogos dan ini membabitkan kum-
pulan warga emas berumur 65 tahun ke 
atas, golongan berisiko tinggi serta orang 
kurang upaya melibatkan 9.4 juta orang.

Fasa 3 adalah dari Mei 2021 hingga 
Feb 2022 untuk penduduk di Malaysia 
berumur 18 tahun ke atas - warganegara 
dan bukan warganegara - dengan sasaran 
lebih 13.7 juta orang. — pelbagai sumber 
media tempatan

Hanya perlu MyKad untuk membuat vaksinasi 
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Sahabat kecil Yesus
Yesus dan Wanita Samaria 

Dapatkah adik-adik mencari 11 perbezaan pada gambar di bawah
Yesus sentiasa membantu orang-orang yang miskin dan 
memerlukan. Pada suatu hari , Yesus menyembuhkan 
seorang nenek yang bongkok (Luk 13: 10- 17) 

Cari objek tersembunyi pada gambar di bawah: buku, ikan, 
bola sepak, bulan, magnet, jarum dan benang, lencana sherrif, 

siput babi, stokin, sudu dan bintang. 

"Barangsiapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barangsiapa minum air yang 
akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. 

(Yoh 4:13-14).
Bantu wanita Samaria ini untuk datang kepada Yesus. 

Hello adik-adik,

Apa khabar? Ketika 
cuaca panas, kita ce-
pat berasa dahaga. 
Kita bertuah kerana di 
negara ini, kita mudah 
mendapat bekalan air. 
Kita tidak pernah 

mengalami kemarau 
selama bertahun-ta-
hun lamanya. 
Namun mungkin dis-

ebabkan mudah men-
dapat air maka ramai 
yang tidak menghar-
gai. Misalnya perbua-
tan membuang sampah 
ke sungai atau laut. 
Dalam Injil pada 

minggu ini, Yesus men-
gatakan sesuatu ten-
tang air. Yesus men-
gatakan bahawa Dia 
adalah Air Kehidupan. 
Kita menerima cin-

ta dan belas kasihan 
Yesus dengan mem-
inum Air Kehidupan 

itu. 
Kasih Tuhan kepada 

kita tidak pernah ker-
ing dan tandus. Ke-
tika manusia jatuh ke 
dalam dosa, Tuhan 
sentiasa menawarkan 
Air Kehidupan agar 
kita kembali menjadi 
segar dan beriman 
kepada-Nya. 
Adik-adik, Air Ke-

hidupan ini juga perlu 
dikongsikan kepada 
orang lain khususnya 
mereka yang sudah 
lama tidak ke Gereja 
atau rakan-rakan yang 
masih belum mengenal 
Yesus. 
Apatah lagi pada 

musim pandemik ini, 
kita memerlukan Air 
Kehidupan agar terus 
segar memuliakan Tu-
han!

Salam Sayang
Auntie Melly
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MJDYPN anjur Misa Kudus 
untuk pelajar

“Melalui Misa 
yang telah 

diadakan secara on-
line tersebut, ia da-
pat memberi satu 
impak yang besar ke-
pada pemuda pemudi 
di luar sana untuk 
berkumpul bersama 
setelah lama tidak 
berkumpul meraya-
kan Misa dan mel-
akukan pelayanan 
Gereja disebabkan 
pandemik Covid-19.

Pada masa krisis kesihatan ini, 
kelihatannya semua terasa amat 
jauh daripada Tuhan. Semasa 
mengikuti Misa online yang 
dipimpin oleh Bapa Uskup, ia 

telah memberi 
saya inspirasi 
dansemangat un-
tuk tidak putus asa 
dalam segala hal.

Saya juga ber-
semangat kembali 
untuk meneruskan 
berdoa kerana doa 
adalah senjata serta 
kekuatan bagi kita 
untuk meneruskan 
kehidupan.

Saya berharap, 
pada masa krisis kesihatan ini, 
umat Kristian tetap berjalan 
bersama Yesus, dikuatkan dalam 
iman walau di mana kita berada.” 
— Florencia dari St Theresa, 
Masai

“Saya amat gembi-
ra melihat ramai 

belia dapat dikumpul-
kan secara maya bagi 
merayakan Misa Pesta 
Takhta St Petrus. Ini 
kerana seperti yang 
kita tahu, ramai di 
antara kita tidak da-
pat menghadiri Misa 
Kudus secara fizikal 
berikutan pandemik 
Covid-19 dan SOP 
yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tidak mem-
benarkan perhimpunan yang ramai di Gereja.  

Maka, melalui Misa atas talian ini, ia mendekat-
kan diri kita dengan Tuhan lebih-lebih lagi pada 
musim Pra-Paskah ini." —  Felicia Alice dari St 
Theresa, Masai

Darren dari 
Paroki Sku-

dai Catholic Centre 
mengatakan,“Secara 
peribadi saya amat 
tersentuh dengan 
kata-kata pembu-
kaan dan homili Bapa 
Uskup Bernard Paul 
yang memimpin 
Misa Kudus atas 
talian baru-baru ini. 
Meskipun tidak da-
pat merayakan Misa 
dan menyambut 
komuni kudus secara fizikal tetapi ia memberi 
kesempatan kepada saya dan remaja lain, un-
tuk menyantap makanan rohani, berdoa dan 
mendengar sabda-nya.  — Darren dari Paroki 
Skudai Catholic Centre

PERKONGSIAN

12 alasan kuat kenapa harus bangga beridentiti Katolik! 
Apakah kamu Katolik?” Jawablah dengan 
mantap, “Ya, saya Katolik dan saya bangga!”
Namun, ada begitu banyak hal yang tidak kita 
ketahui kenapa kita perlu bangga menjadi 
Katolik. Oleh itu, ini adalah beberapa alasan 
kuat kenapa harus berbangga dengan identiti 
Katolik kita: 

1. Gereja Katolik adalah satu-satunya Gereja 
yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri di 
atas batu karang (Mat 16:18) pada tahun 33 
M.
2. Rasul Petrus yang menjadi Sri Paus Per-
tama Gereja Katolik, diangkat oleh Yesus 
sendiri (Yoh 21:15-17)
3. Kitab Suci (Alkitab) adalah hasil kanon 
dari Gereja Katolik melalui Magisterium 

Gereja dan Tradisi Suci yang tidak dapat 
salah.
4. Gereja Katolik memiliki 7 sakramen yang 
berdaya guna dan sah melalui ajaran Kristus 
sendiri.
5. Gereja Katolik memiliki ajaran dan hu-
kum gereja kanonik yang jelas sehingga 
umat dapat mengetahui mana hal yang 
boleh dilakukan atau tidak. 
6. Misa Gereja Katolik kita dapat makan Tu-
buh Kristus asli 100%, bukan menjadi sim-
bol tapi benar-benar Tubuh Kristus melalui 
konsekrasi Doa Syukur Agung (Luk 22:19).
7. Dalam Katolik, setiap kita diberi oleh 
Tuhan malaikat pelindung dan santo/santa 
pelindung. Kita dapat meminta tolong ke-

pada malaikat dan santo pelindung itu un-
tuk melindungi kita senantiasa (Kel 23:20).
8. Gereja Katolik adalah gereja yang satu, 
tidak terpecah belah (1 Kor 1:10), seperti 
doa Yesus agar mereka semua dihimpun 
menjadi satu kawanan dalam satu gembala. 
(Yoh 10:16)
9. Gereja Katolik sangat kaya akan doa sama 
ada doa sama ada devosi mahupun dalam 
liturgi.
10. Gembala Gereja Katolik, penerus Rasul 
Petrus yang adalah Sri Paus Roma dalam hal 
mengajar bersifat infabel, tidak dapat salah 
dalam hal iman dan moral (Mat 16:19).
11. Kitab Suci mengatakan bahawa kita 
harus berpegang pada dasar ajaran lisan 

mahupun tertulis (2 Tes 2:15), Gereja Kato-
lik memiliki 2 ajaran tersebut yakni ajaran 
secara tertulis melalui Kitab Suci dan ajaran 
lisan melalui ajaran para Bapa Gereja (Mag-
isterium Gereja) dan Tradisi Suci.
12. Gereja Katolik adalah satu-satunya Ger-
eja yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri akan 
bertahan hingga akhir zaman dan alam 
maut tidak akan menguasainya, sebagai 
bukti Gereja Katolik masih kukuh berdiri, 
sejak 2.000 tahun yang lalu walaupun sering 
mengalami badai dan goncangan namun 
tetap kukuh berdiri di atas batu karang.
Untuk itu kita harus bangga menjadi orang 

Katolik dan tidak perlu ragu akan status kita 
sebagai Katolik.

MJDYPN anjur Misa Kudus 
untuk pelajar

MAJODI, Plentong: Shalom 
semua! Malacca Johore Dio-
cese Young People Network 
(MJDYPN) merupakan nama 
rasmi bagi Pelayanan Belia 
dan Kampus bagi Keuskupan 
Melaka Johor. 

Pada 22 Februari 2021 
yang lalu yang jatuh pada 
Pesta Pentakhtaan St Petrus, 
MJDYPN telah menganjurkan 
misa kudus untuk para belia 
di Keuskupan Melaka Johor. 

Tujuan MJDYPN mengan-
jurkan misa kudus ini adalah 
untuk mendoakan para pela-
jar SPM dan STPM yang akan 
menduduki peperiksaan yang 
getir itu dan dalam masa 

yang sama juga mendoakan 
para belia yang terkesan den-
gan pandemik Covid-19 yang 
sedang melanda seluruh du-
nia pada masa kini. 

Selain itu, Misa ini diada-
kan untuk mengumpulkan 
para belia dan mengajak 
mereka untuk berdoa bersa-
ma-sama dalam masa yang 
sukar seperti sekarang.  

Oleh kerana negara kita se-
dang berada dalam fasa Perin-
tah Kawalan Pergerakan (PKP), 
MJDYPN mengambil inisi-
atif untuk mengadakan misa 
tersebut secara maya melalui 
Facebook, Youtube dan juga 
melalui platform ZOOM. 

Misa pada malam itu juga 
diraikan sendiri oleh Bapa 
Uskup Bernard Paul iaitu 
Bapa Uskup dari Keuskupan 
Melaka Johor. 

Walaupun misa tersebut 
diraikan secara maya na-
mun ia menarik kira-kira 52 
peserta di platform ZOOM.

Saya mengucapkan 
ribuan terima kasih kepada 
MJDYPN yang menganjur-
kan Misa ini.  — Aloysius 
Irenaeus. 

Jangan lupa follow Facebook 
dan Instagram MJDYPN : Ma-
lacca Johore Diocese Young 
People Network.  
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LAHORE, Pakistan: Mahkamah 
Pakistan telah mengabulkan ja-
minan bagi remaja  Kristian yang 
dihukum pada tahun 2018 atas 
tuduhan menghina Islam melalui 
media sosialnya.

Nabeel Masih ditangkap kerana 
memuat turun gambar tempat suci 
umat Islam di Facebooknya, lapor 
Associated Press. 

Dia berusia 16 tahun pada ke-
tika itu dan ditahan setelah netizen 
menuduhnya melakukan peni-
staan agama kerana menggunakan 
gambar Ka’bah di Mekah melalui 
akaun Facebooknya pada akhir 
2016.

Mahkamah Tinggi Lahore 
mengabulkan ikat jamin kepada 
Masih pada 1 Mac  tetapi pengua-

mnya, Naseeb Anjum, mengata-
kan masih belum jelas apakah pe-
muda itu akan dibebaskan.

Di Pakistan, tuduhan penistaan 
agama sering dimanfaatkan untuk 
menganiaya kumpulan agama mi-
noriti, kata laporan AP.

Tahun 2018, Masih menjadi ta-
hanan akibat tuduhan penistaan 
agama termuda di Pakistan setelah 
Mahkamah menjatuhkan huku-
man 10 tahun penjara.

Anjum mengatakan akan beru-
saha secepatnya menyelesaikan 
dokumen untuk membebaskan 
Masih, yang kini berusia 20 tahun.

Ghulam Mustafa Chaudhry, pe-
guam dari pelapor, mengesahkan 
bahawa Masih diberikan jaminan, 
tetapi tidak memberikan laporan 

lebih lanjut.
Juliet Chowdhry, seorang wali 

amanat British Asian Christian 
Association, mengatakan dalam 
sebuah pernyataan bahawa beliau 
gembira Masih akan dibebaskan 
dan mencatat bahawa remaja itu 
“telah kehilangan tahun-tahun ter-
penting dalam kehidupannya.” 

Menurut Chowdhry, Masih 
harus diberi kompensasi atas 
tuduhan palsu terhadapnya demi 
memulihkan hidupnya dan organ-
isasinya akan terus mengusahakan 
ini untuknya.

“Kami menyeru umat Kristian 
di mana pun untuk berdoa untuk 
remaja itu sambil kami menerus-
kan perjuangan,” katanya. —                  
LiCAS.news

Filipina rai peringatan kedatangan 
500 tahun Khabar Gembira  
MANILA: Sri Paus Fransiskus 
mengabulkan permintaan Keusku-
pan Agung Cebu di Filipina untuk 
mendeklarasikan “Tahun Jubli 
Istimewa” sekaligus ‘indulgensi 
penuh’ sebagai perayaan peringa-
tan 500 tahun kedatangan agama 
Kristian di negara itu.

Melalui sebuah dekri, Bapa Suci 
mengabulkan permintaan Uskup 
Agung Cebu Msgr Jose Palma, 
sekaligus memberikan berkat ap-

ostolik kepada umat Kristian yang 
menyertai perayaan itu. Perayaan 
itu merayakan ulang tahun keda-
tangan umat Kristian akan dimulai 
pada 4 April dan berakhir pada 22 
April 2022.

Keuskupan Agung Cebu menje-
laskan bahawa “indulgensi” ada-
lah “penghapusan hukuman atau 
seksa dosa sementara (temporal) 
kerana  dosa-dosa yang telah men-
dapat ampunan.”

Dalam sebuah pengumuman, 
keuskupan agung itu mengatakan 
bahawa “indulgensi” diberikan 
kepada umat beriman di bawah 
keadaan biasa pengakuan sakra-
mental, Komuni Ekaristi, dan doa 
untuk intensi Sri Paus.

Keuskupan Agung Cebu akan 
melancarkan perayaan melalui 
perayaan liturgi, termasuk pembu-
kaan Pintu Suci Katedral Metro-
politan Cebu.

Keuskupan agung itu menga-
takan perayaan serupa juga akan 
dirayakan di lapan buah gereja di 
keuskupan agung itu dari paroki 
yang tertua dan terjauh.

Rangkaian acara jubli di pering-
kat keuskupan agung dan paroki 
juga akan diselenggarakan dan 
akan melibatkan mereka yang 
“terpinggirkan secara sosial dan 
spiritual,” dan mereka yang be-
rada di “pinggiran masyarakat”. 
— LiCAS.news

YANGON: Sri Paus Fransiskus 
menyeru agar keganasan terhadap 
penunjuk perasaan di Mayanmar 
akan segera diakhiri selepas lapo-
ran bahwa pasukan keamanan 
telah membunuh hampir 40 orang 
pada 3 Mac. Permohonan itu dis-
ampaikan oleh Sri Paus pada 
hari yang sama ketika 38 orang – 
menurut PBB – maut di Myanmar 
ketika militer cuba membubarkan 
protes di beberapa kota.

Ini adalah adalah hari paling 
kejam sejak demonstrasi menen-
tang penunjuk perasaan terhadap 
militer pertama kali meletus bulan 
lalu. Jumlah  yang terbunuh sejak 
tunjuk perasaan meletus sudah 
mencapai lebih dari 50 orang.

“Berita duka kekerasan berdarah 
dan korban jiwa terus terjadi dari 
Myanmar,” kata Sri Paus Fransis-
kus semasa audiensi umum di Per-
pustakaan Istana Apostolik.

“Saya ingin meminta perhatian 
dari pihak berwenang yang terli-
bat bahawa dialog selalu menang 
mengatasi penindasan dan harmo-
ni mengatasi perselisihan,” kata 
Sri Paus. 

“Saya juga menghimbau ke-
pada masyarakat internasional 
agar tidak membiarkan aspirasi 

masyarakat Myanmar terbantut 
akibat kekerasan,” ujarnya.

“Semoga kaum muda di negara 
tercinta itu diberikan harapan 
masa depan di mana kebencian 
dan ketidakadilan membuka jalan 
untuk perjumpaan dan rekonsilia-
si,” katanya.

Akhirnya, saya mengulangi 
keinginan yang saya ungkapkan 
sebulan lalu, bahawa jalan men-
uju demokrasi yang telah diambil 
dalam beberapa tahun terakhir 
oleh Myanmar dapat dilanjutkan 
melalui langkah nyata iaitu pem-
bebasan pelbagai pemimpin poli-
tik yang dipenjara,” tambah Sri 
Paus. 

Para saksi atas kekerasan itu 
mengatakan bahawa pasukan kea-
manan melepaskan tembakan tan-
pa ada peringatan.

Korban yang maut termasuklah 
empat orang kanak-kanak, kata se-
buah badan bantuan. Media lokal 
melaporkan bahawa ratusan pe-
nunjuk perasaan telah ditangkap. 

Di kota utama Yangon, saksi 
mengatakan lapan orang telah 
maut ketika pasukan keamanan 
melepaskan tembakan secara 
membabi buta di sebuah di utara 
kota. — LiCAS.news 

ARIZONA: 1,200 keluarga Katolik 
Chaldean tinggal di Arizona berja-
rak ribuan batu dari tanah kelahiran 
mereka. Pada 5 Mac, hati mereka 
beralih ke Iraq, tanah air asal mere-
ka.

Pada hari itu, Sri Paus Fransiskus 
tiba di Baghdad, ibu kota negara 
Timur Tengah yang telah dilanda 
perang, yang mengalami keganasan 
dan penganiayaan agama selama 
beberapa dekad. Ini menandakan 
pertama kalinya seorang Sri Paus 
pergi ke tanah Abraham, Ishak dan 
Yunus.

Dengan sewajarnya, lawatan ini 
dilakukan semasa Pra-Paskah atau 
Soma dalam bahasa Aram moden, 
bahasa masyarakat Kristian kuno. 
Kota moden Mosul, yang diban-
gun di Dataran Ninevah, adalah 
kota di mana Yunus mewartakan 
pertobatan dan raja memakai paka-
ian bumi, berlumur dengan abu dan 
menyeru untuk berpuasa. 

Uskup Auksilier, Basel Yaldo 
dari Patriarkat Katolik Chaldean di 
Baghdad, mengatakan lawatan Sri 
Paus Fransiskus adalah penting ker-
ana akan mendorong orang untuk 

bekerjasama untuk mencapai kea-
manan dan juga akan meningkat-
kan kesedaran mengenai kehadiran 
orang Kristian di Iraq.

“Kunjungan Bapa Suci akan 

menjamin situasi orang-orang Kris-
tian di tempat yang lebih baik, den-
gan menyerlahkan kepentingan dan 
relevan kehadiran serta sumbangan 
mereka di bahagian dunia ini dan 
penderitaan mereka sepanjang seja-
rah,” kata Uskup Yaldo kepada The 
Catholic Sun, surat kabar Keusku-
pan ritus Latin Phoenix.

“Kami benar-benar berharap un-
tuk melihat hasil lawatan ini men-
gubah rakyat Iraq menjadi negara 
yang berfikiran terbuka, terutama 
dengan mengembalikan semangat 
pemuda dan hidup bahagia ber-
sama, membangun negara mereka 
dan menjamin masa depan yang 
lebih baik untuk generasi akan da-
tang,” tambah uskup itu , yang pada 
tahun 2000-an bertugas di sebuah 
paroki Katolik Chaldean di Detroit.

Salah seorang warga Iraq, Maida 
Shabo melarikan diri dari Iraq sete-
lah Perang Teluk pertama dan seka-
rang tinggal di Gilbert, Arizona, 

bersama suaminya, Basil, dan tiga 
anak mereka. Dia masih berhubun-
gan dengan keluarganya di Iraq, ter-
utamanya sepupu yang merupakan 
paderi dan turut menyertai Sri Paus 
dalam Misa. 

"“Seluruh negara sangat teruja 
dan bersemangat. Orang-orang 
Kristian di sana - mereka mem-
punyai iman yang teguh dan bagi 
mereka, seolah-olah Yesus akan 
datang berkunjung. Mereka telah 
melalui banyak hal dan kunjungan 
ini sama seperti jawapan Tuhan ke-
pada mereka,” kata Maida. 

“Adalah sesuatu yang luar biasa 
bahawa paus mengunjungi Iraq,” 
kata Maida seraya mengatakan, 
“Kami berharap untuk perdamaian 
kerana beliau akan bertemu dengan 
pemimpin Islam, (Ayatullah Ali) 
al-Sistani. Ini adalah perkara yang 
baik. Kami berharap ada pesanan 
pengampunan dan pendamaian.” — 
CNS 

Remaja Kristian Pakistan dituduh menghina 
Islam, dibebaskan selepas dua tahun 

Bapa Suci desak HENTI 
keganasan terhadap 
demonstran di Myanmar

Kristian doa kunjungan Sri Paus ke 
Iraq bawa pengampunan, damai



YANGON: Seorang biarawati Katolik di My-
anmar baru-baru ini menarik perhatian jutaan 
orang di seluruh dunia kerana fotonya berlutut 
di hadapan polis bersenjata di hadapan polis  
bersenjata menjadi viral di media sosial.

“Tolong jangan tembak, tolong jangan. 
Mereka adalah warga sivil yang tidak ber-
salah,” teriak Sister Rose Lasang Nu Tawng 
dari Keuskupan Myitkyina ketika polis dan 
tentera  menghalakan senjata kepada para pe-
nunjuk perasaan pada 28 Februari.

Pada pagi hari Minggu itu, ia merupakan 
hari yang sangat sibuk bagi Sr Rose yang 
sehari-hari mebuka klinike mereka bersama 
para sister lain dari Kongregasi St. Fransiskus 
Xaverius di Myitkyina, ibu kota Kachin di 
Myanmar utara.

Klinik itu biasanya ditutup pada hari Ming-
gu, tetapi semua rumah sakit lain ditutup sejak 
militer mengambil alih pemerintah Myanmar 
pada 1 Februari.

Meningkatnya jumlah pesakit miskin yang 
memerlukan membuat Sister Rose terpaksa 
mengundang petugas perubatan Katolik dan 
teman-temannya untuk membantu di klinik 
yang dikendalikan oleh gereja itu.

“Saya melihat begitu ramai orang, terutama 
penunjuk perasaan  berada di jalan di hdapan 
klinik kami,” kata Sr Rose mengenang apa 
yang terjadi Minggu pagi itu.

Sr Rose kemudian melihat kenderaan po-
lis dan militer yang membawa meriam air 
mendekati sekumpulan anak muda Katolik 
yang berkumpul di luar klinik.

Tiba-tiba sebuah ledakan keras terjadi yang 
menyebabkan para Sister dan pesakit terke-
jut dan lari. “Kam cuba membantu menjaga 

warga dari polis,” katanya sambil menambah 
bahawa klinik tersebut membuka pintunya 
bagi para penunjuk perasaan. 

Huru hara terjadi, orang-orang bersen-
jata mengejar penunjuk perasaanm mereka 
dipukul dan ditangkap, ratusan orang melari-
kan diri ke kompleks klinik.

“Saya menangis dengan kuat dan saya cuba 
mendapatkan kembali orang-orang yang di-
tangkap oleh polis. Saya cuba campur tangan 
dan polis memukul saya,” katanya.

Sr Rose mengatakan bahawa dia juga ingin 
melarikan diri, “tetapi saya merasa kasihan 
kepada orang-orang itu, jadi saya memutus-
kan untuk tinggal, dan mati jika perlu.”

Di luar klinik, polis terus bergerak maju 
dan Sr Rose berlari ke arah mereka, melipat 
tangannya seperti sedang berdoa, dan berlutut 
di hadapan mereka. Orang-orang sudah san-
gat menderita. Tembak sahaja saya sampai 
mati,” katanya kepada polis yang berhenti ke-
tika melihat biarawati itu berlutut di tengah-
tengah jalan.

Setelah beberapa saat, Sr Rose membuka 
matanya dan melihat bahawa dia sendirian. 
Orang-orang sudah melarikan diri dan polis 
mundur.

“Semasa saya hendak masuk ke dalam 
kompeks klinik, polis itu kembali dan saya 
berhadapan dengan mereka dan cuba mengu-

sir mereka,” kata biarawati itu.
“Orang-orang ini tidak bersalah dan mereka 

hanya ingin memprotes dengan cara damai,” 
teriak Sister Rose kepada polis dan tentera.

“Jangan perlakukan mereka dengan kasar. 
Kita semua adalah rakyat negara dan bersau-
dara. Jika perlu, bunuh saya sahaja dan biar-
kan orang-orang ini bebas,” kata biarawati itu 
dengan berani kepada orang-orang bersenjata 
itu.

Sr Rose mengatakan polis memberinya 
peringatan agar tidak menghalang tetapi Sr 
Rose terus menolak pihak polis untuk terus 
mendekat. 

“Selagi kamu terus melakukan hal-hal yang 
kejam, aku tidak akan pergi. Sebaliknya, biar-
kan saya mati, ”katanya. Polis akhirnya pergi.

Sr Rose kembali ke klinik untuk membantu 
mengubati mereka yang terluka. Orang-orang 
muda dan para doktor Katolik masih ada di 
sana.

Seorang pemuda telah luka parah manakala 
yang lain tidak sedarkan diri. 

Saat foto dirinya berlutut di jalan di depan 
pria bersenjata menjadi viral, biarawati itu 
mengaku bahwa dia sendiri terkejut dengan 
apa yang dia lakukan.

“Saya bersyukur kepada Tuhan atas kekua-
tan untuk menghadapi polis,” katanya.

Beberapa kumpulan dan individu memuji 
tindakan Suster Rose. “Tindakan Sister itu 
dan tindak balas polis yang berhenti setelah 
melihat permohonan Sister itu telah menge-
jutkan ramai orang,” kata Joseph Kung Za 
Hmung, editor Gloria News Journal, sebuah 
penerbitan Katolik online di Myanmar. —                  
LiCAS.news 

“24 Jam Untuk Tuhan” 
pada 12-13 Mac ini 
KOTA VATIKAN: Meskipun 
masih dalam tempoh pandemik, 
Sri Paus Fransiskus telah men-
etapkan inisiatif "24 jam untuk 
Tuhan" untuk dirayakan semula 
pada tahun ini. 

Seperti yang diumumkan oleh 
Dewan Kepausan untuk Promosi 
Penginjilan Baru, tarikh "24 jam" 
adalah 12-13 Mac, dekat dengan 
Minggu Keempat Pra-Paskah. 
Tema yang dipilih adalah ayat dari 
Mzm 103: 3 : "Dia mengampuni 
semua dosa kamu".

Dalam perspektif ini, Dewan 
Kepausan telah menyiapkan buku 
panduan rasmi di mana beberapa 
cadangan ditawarkan untuk mem-
bolehkan paroki dan komuniti 
Kristian mempersiapkan diri un-
tuk menjalani inisiatif ini. "Ba-
hagian pertama mengandungi 
beberapa teks untuk mendorong 
orang untuk secara sedar men-
galami pertemuan dengan paderi 
semasa pengakuan individu.

Bahagian ini juga dapat di-
gunakan untuk mempersiapkan 
(sendiri atau di bawah bimbingan 
seorang pelayan) untuk pemerik-
saan batin yang sempurna, jika 
buat masa sekarang tidak dapat 
melakukan Sakramen Pengakuan. 
Bahagian kedua dapat digunakan 
pada waktu gereja, di kalangan 
mereka yang dapat melakukan 
pengakuan, dapat dibantu dalam 
doa dan meditasi melalui Firman 
Tuhan.

Buku panduan ini juga berguna 

untuk menyiapkan katekesis men-
genai perlunya pertobatan dan 
Sakramen Pengakun ”. Dalam 
buku panduan — yang diterbitkan 
oleh Edisi Pauline —  bermaksud 
untuk menawarkan beberapa ca-
dangan untuk membolehkan paro-
ki dan komuniti  Kristian mem-
persiapkan diri untuk menjalani 
inisiatif 24 jam untuk Tuhan.

Jelas, ini adalah cadangan yang 
dapat disesuaikan mengikut kep-
erluan dan adat setempat. 

Pada malam hari Jumaat 12 Mac 
dan sepanjang hari Sabtu 13 Mac, 
akan menjadi peluang yang baik 
untuk membenarkan pembukaan 
gereja yang mungkin boleh mena-
warkan Sakramen Pengakuan dan 
sangat dianjurkan, Adorasi Sakra-

men Mahakudus.
"Bahagian kedua dapat diguna-

kan semasa waktu dalam gereja, 
agar mereka yang dapat melaku-
kan Pengakuan, boleh dibantu 
dalam doa dan meditasi melalui 
Firman Tuhan. 

Buku panduan ini juga berguna 
untuk menyiapkan katekesis men-
genai keperluan untuk pertobatan 
dan pada Sakramen Pendamaian. 
Terutama bagi kaum muda malah 
orang dewasa, untuk bertanya 
pada diri mereka sendiri: mengapa 
saya harus mengaku? Bagaimana 
seseorang dapat mengaku? Apa 
yang anda lakukan selepas pen-
gakuan? Panduan ini akan mem-
bantu umat mencari jawapannya". 
–– Berita Asia

St Eulogius hidup pada abad 
kesembilan. 

Keluarganya terpandang dan 
beliau  mendapatkan pendidikan 
yang baik. 

Eulogius suka sekali mem-
baca dan mendalami Kitab Suci. 
Hal ini membantunya mencintai 
Sabda Tuhan. 

Dia rindu mewartakan Sabda 
Tuhan kepada semua orang. 
Ketika dewasa, beliau menjadi 
paderi dan mengetuai sebuah se-
kolah yang terkenal.

Pada masa itu, kaum Mus-
lim telah menakluki Sepanyol. 
Mereka menentang agama Kris-
tian. Pertama-tama mereka beru-
saha membuat orang meninggal-
kan iman mereka. Jika menolak 
mengubah agama mereka, orang 
itu dihumban ke dalam penjara 
malah sebahagian orang Kristin 
telah dibunuh. 

Eulogius dan uskupnya juga 
turut dipenjarakan bersama ra-
mai umat Kristian yan lain. Di 
penjara, Eulogius membaca 
Kitab Suci dengan sungguh-
sungguh dan memberi semangat 
kepada para tahanan. 

Oleh itu, semangat para ta-
hanan juga semakin pulih dan 
rasa gentar mereka juga lenyap.

Mereka tidak lagi takut untuk 
mati bagi Yesus. 

Pada masa itulah, St Eulo-
gius menulis sebuah buku yang 
mendorong umat Kristian un-

tuk lebih memilih mati daripada 
mengingkari iman mereka yang 
kudus.

Orang kudus ini sendiri, lebih 
dari segalanya, rindu menjadi 
seorang martir. 

Akhirnya, Eulogius dibe-
baskan dari tahanan. Setelah 
dibebaskan, St Eulogius mulai 
berkhutbah dan mempertobat-
kan ramai orang. 

Hal ini membuat para bekas 
penawannya menjadi begitu ma-
rah sehiangga mereka menang-
kapnya kembali. 

Di hadapan pengadilan, St 
Eulogius dengan gagah berani 
memaklumkan bahwa Yesus 
adalah Tuhan. Eulogius dijatuhi 
hukuman mati dan orang kudus 
itu mempersembahkan hidupnya 
bagi Yesus. 

St Eulogius wafat pada tahun 
859.
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Kenali 
Santo Anda 

Santo
Eulogius
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Kisah Sister Rose yang berlutut menghalang militer Myanmar 



KUALA LUMPUR: Tahun ini, 
Keuskupan Agung KL mempun-
yai 147 Pilihan. Diadakan pada 
hari Ahad, 21 Februari, Upacara 
Pilihan disiarkan secara lang-
s u n g  d a r i  G e r e j a  G o o d 
Shepherd. 

"Kita bersyukur kepada Tuhan 
kerana dapat berkumpul pada 
hari ini,  setelah mengalami 
panik awal Covid-19 dalam 
upacara Pilihan tahun lalu. Kini, 
setelah setahun, melalui Internet, 
kita masih dapat mengadakan 
upacara Pilihan," kata Uskup 
Agung Leow.

'Setiap hari kita membuat pili-
han. Kita cuba memilih yang ter-
baik untuk keluarga dan orang 
tersayang. Ya, membuat pilihan 
adalah sebahagian daripada 
kehidupan seharian. Tetapi untuk 
menjadi pengikut Kristus bukan 
sekadar keputusan etika atau 

idea yang terpenting, ia adalah 
pilihan terbaik demi kehidupan 
yang lebih sejahtera dan luhur. 

Untuk  menjad i  peng iku t 
Kristus adalah dengan menemui 
Kr i s tus  yang  member ikan 

kehidupan baharu dan hala tuju 
yang tepat. 

"Bagi anda yang mahu dibap-
tis, menerima Komuni Pertama 
dan menerima Krisma, kami per-
caya bahawa Tuhan berkarya 
dalam kehidupan anda. 

"Kami percaya Tuhan meman-
ggil anda dengan nama, bahawa 
Tuhan mengenal anda dengan 
sangat intim dan peribadi. Sebab 
itulah nama anda sangat penting 
— itulah sebabnya kami menulis 
nama anda di  dalam Buku 
Pilihan," kata Uskup Agung.

Uskup Agung Leow menyata-
kan harapannya agar  Vigi l 
Paskah dapat dirayakan bersama 
umat beriman dan semua Pilihan 
dapat dibaptis. 

Prelatus itu menyeru pada 
Pilihan agar tetap dan tabah 
dalam doa dalam persiapan 
mereka untuk dibaptis. 

Memilih Yesus adalah keputusan terbaik 

MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(MAC)

PENGINJILAN: Sakramen Perdamaian  
– Mari kita berdoa agar kita mengalami 
sakramen perdamaian dan pembaha-

ruan mendalam, agar dapat menikmati 
belas kasihan tanpa batasan dari 

Tuhan. Mac 7, 2021 

TAWAU: Melalui akaun Face-
book Paroki Holy Trinity Tawau, 
Paderi Paroki HTC, Msgr Nicho-
las Ong telah mengongsikan 12 
cara selamatkan bumi. Menu-
rut Msgr Nicholas, beliau telah 
mengamalkan dua belas cara ini 
selama dua tahun.

Berikut merupakan 12 amalan 
Msgr Nicholas untuk menjaga 
alam ciptaan Tuhan. 

1. Apabila menggunakan ker-
tas, gunakan kedua-dua belah 
mukasurat. 
2.Kitar semula kotak, kertas un-
tuk menyelamatkan pokok 
3 Pilih tin, bukan plastik kerana 
tin mudah dikitar semula. 
4. Sisa makanan jangan dibuang 
sebaliknya dibuat kompos atau 
baja untuk tanaman
5. Sejak dua bulan lalu, Msgr 
Nicholas menggunakan kipas 
bagi menggantikan penyaman 
udara elektrik. 
6. Guna bateri yang boleh dicas 
semula. 
7. Tukar jenis lampu yang lebih 
menjimatkan. 
8. Simpan air hujan bagi tujuan 
menyiram bunga atau tanaman. 
9. Menanam pokok. Ia memberi 
manfaat kepada udar bersih. 
10.Jika tidak ada keperluan 

atau jarak dekat, tidak perlu 
guna kereta bagi menjimatkan 
petrol dan menjaga alam. 
11. Jangan membazir membeli 
baju baharu. Gunakan pakaian 
lama yang masih elok.  
12. Tandas di dewan paroki 
menggunakan air hujan. 
Msgr Nicholas juga mempun-
yai dua impian yang masih diu-
sahakan iaitu pertama: Mema-
sang panel solar pada bumbung 
Gereja kerana ia lebih tahan 
lama dan tidak mencemarkan 
alam.
Kedua, Msgr Nicholas juga 
ingin menjadi vegetarian dan 
berharap umat dapat mendoa-
kan agar dua impian ini akan 
tercapai. 

TAMBUNAN Selepas 18 tahun, 
seorang paderi Kapusin ditahbis 
di Keuskupan Keningau. Father 
Valentine Gompok OFM Cap, 
merupakan paderi Kapusin per-
tama yang ditahbis di Tambunan 
pada 17 Mei 2003. 

Pada 27 Feb 2021, peristiwa 
bersejarah 18 tahun lalu diulangi 
apabila Diakon Gilbert James 
OFM Cap telah ditahbis menjadi 
paderi di St Theresa Tambunan. 

Ritus pentahbisan bermula se-
lepas pembacaan Injil, Fr Valen-
tine memanggil calon paderi un-
tuk dipersembahkan kepada Bapa 
Uskup Cornelius Piong. 

Dalam amanatnya kepada calon 
paderi, Uskup Cornelius  berharap 
agar paderi baharu yang akan di-
tahbis, sentiasa peka terhadap 
keperluan gereja dan umat, selalu 
bersandar kepada Kristus yang 
adalah Guru, Imam dan Gemba-
la, menyebarkan Sabda Tuhan di 
mana sahaja, bersatu dengan Bapa 
Uskup dan para klerus. 

Prelatus itu juga menyampaikan 
tiga hal yang penting, yang juga 
merupakan amalan Bapa Uskup 

sendiri, yang dapat membantu 
calon paderi itu untuk menjadi 
imam yang taat dalam memberi-
takan Injil.  

"Yang pertama ialah bangkitkan 
semangat kekitaan maksudnya 
antara kamu sebagai religius, 
bangga dengan identiti kita. Se-
barkan Khabar Gembira melalui 
perkataan dan perbuatan. 

"Lakukan apa yang kamu warta 
dan khutbahkan. Apa yang kamu 
lakukan hendaklah sesuai dengan 
ajaran Kristus. 

"Kedua, sebagai paderi religius 
yang baharu ditahbis, hendaklah 

kamu sentiasa  komited dengan 
misi kamu, iaitu memperkenalkan 
Kristus kepada semua orang, ber-
satu dengan Kristus dan memper-
satukan umat kepada Kristus. 

"Ingatlah pelayanan kita hen-
daklah berdasarkan kepada Yesus, 
sentiasa memperkenalkan Kristus 
dan membawa mereka yang ters-
esat kembali ke Gereja. 

"Ketiga," ujar Bapa Uskup, 
"ialah kita merupakan manusia 
lemah, kita sentiasa terdorong 
untuk melayani kehendak sendiri, 
justeru kita sentiasa ingat siapa 
yang memanggil dan mengutus 

kita iaitu Kristus. Sentiasa meru-
juk kepada firman dan ajaran-
ajaran-Nya, mohon bantuan Roh 
Kudus agar selalu mengingatkan 
dan menguatkan anda serta men-
gutamakan Yesus dalam pelay-
anan kita." 

Fr Gilbert, 42, merupakan 
lepasan graduan Universiti Ke-
bangsaan Malaysia, merupakan 
anak pertama daripada lima orang 
adik beradik. Setelah tamat pen-
gajian, beliau memulakan kerjaya 
selama dua tahun sebagai Site 
Engineer dan Design Engineer 
namun akhirnya meninggalkan 

kerjaya serta memilih memasuki 
pembentukan menjadi paderi reli-
gus Order of Friars Minor Capu-
chin (OFM Cap). 

Pembentukannya sebagai pa-
deri bermula sebagai postulant di 
St. Felix Of Cantalice Novitiate 
House, Pulau Pinang iaitu sekitar 
tahun 2006-2007, lalu bergelar 
Novis pada tahun 2008-2009. 

Melafazkan kaul pertama di St. 
Pio Fraternity, CRC, Lipa City, 
Filipina 3 November 2009 dan 
pada tahun 2013,  beliau telah 
menerima Perpetual Profession 
di Sacred Heart Cathedral, Kota 
Kinabalu dan seterusnya meny-
ambung pengajiannya dalam bi-
dang Philosophy dan Theology  
pada tahun 2013 hingga 2019 di 
Filipina.

Beliau ditahbis sebagai Diakon 
pada 7 Oktober 2019 oleh Uskup 
Agung Julian  Leow di Gereja 
St Francis of Assisi, Cheras, dan 
menjalankan pelayanan pastoral 
sebagai diakon di Cathedral of the 
Sacred Heart of Jesus, Johor Ba-
haru dan seterusnya di St. Theresa 
Tambunan. — Didiroy  

Paderi Kapusin kedua ditahbis di Tambunan 

Paderi kongsi duabelas 
amalan pelihara alam 
sekitar 

Calon diakon, Wilson Francis bakal 
ditahbis 9 Mac ini
LIKAS: Yang Amat Mulia, Uskup 
Agung John Wong telah bersetuju 
untuk mentahbis Seminarian 
Wilson Francis sebagai diakon. 
Perayaan Ekaristi pentahbisan 
diakon ini akan diadakan pada 
9 Mac, 2021 jam 5.00 petang di 
Gereja Katolik St Simon, Likas. 

Disebabkan pandemik dan 
SOP, bilangan kehadiran umat 
adalah terbatas dan tidak dibuka 
kepada umum. Umat beriman 
boleh mengikuti Misa Kudus pen-
tahbisan diakon ini di http://www.
youtube.com/StSimonZealot/live 
— CS 

Paderi yang baharu ditahbis, Fr Gilbert James OFM Cap bersama keluarga dan Uskup Cornelius. 

Uskup Agung Julian Leow
Msgr Nicholas Ong


