
Kerana itu, kalau kamu dibangkitkan bersama den-
gan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana 
Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Fikir-
kanlah perkara yang di atas , bukan yang di bumi. 
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi 
bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Apabila 
Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri 
kelak, kamupun akan menyatakan diri bersama 
dengan Dia dalam kemuliaan.               Kolose 3:1-4
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Selamat Paskah. Kristus bangkit dari mati dan 
kini hidup selama-lamanya. Syukur kita hidup 
dalam era sesudah kebangkitan Kristus dan 
Dia berjanji menyertai kita sampai akhir za-
man (Mat.28:20). Bagi kita yang hidup sesu-
dah kebangkitan-Nya kita hanya perlu per-
caya dan menaruh harapan kepada-Nya.

Pernahkah kita bertanya pada diri kita 
bagaimana harapan para pengikut Yesus, se-
waktu Dia memberitahu bahawa Dia akan 
mengalami penganiayaan, kesengsaraan dan 

kematian tetapi pada hari ketiga akan bangkit? 
Kita boleh bayangkan bagaimana perasaan 

antara percaya dan ragu-ragu yang ada pada 
mereka sampailah ke hari kebangkitan Yesus, 
apabila mereka melihat dan mengalami ke-
hadiran-Nya bersama mereka, itupun ada 
yang percaya, tetapi ada juga yang masih 
ragu-ragu (Mat. 28:17).

Melihat dan merenung tentang keadaan 
dunia kita pada masa kini, dengan berbagai  
macam kejadian yang merisaukan dan me-
nakutkan – virus Covid-19, bencana alam 
hampir di seluruh dunia, keganasan yang 
sedang berlaku di Myanmar dan Ukraine – 
bagaimanakah pengharapan kita kepada ke-
hadiran dan perlindungan Tuhan? 

Apakah keraguan sudah mulai menguasai 
hati kita, seperti yang selalu diungkapkan oleh 
mereka yang tidak percaya kepada kehadiran 
dan penyelanggaraan Tuhan, “Jika Tuhan ada 
dan hadir, mengapa Dia biarkan semuanya ini 
berlaku?”

Saudara-saudari, perayaan Paskah bagi kita 
umat beriman, adalah kesempatan membaha-
rui dan menetapkan kembali iman, harapan 
dan kasih kita kepada Tuhan. 

Dengan bimbingan dan kuasa Roh Kudus 
marilah kita belajar dari gaya hidup umat 
Kristian awal yang diilhami dan disemangati 
oleh harapan kepada kebangkitan Kristus, 
hidup dalam semangat komuniti, ambil peduli 

terhadap kebajikan sesama dan mewartakan 
Kristus, (Kis. 2:41-47;4:32-33).

Kita yakin bahawa perjalanan kita bersama 
sebagai Umat Paskah yang dibantu, diajar dan 
dingatkan oleh Roh Kudus serta didampingi 
oleh Bonda Maria, kita akan mampu meng-
hadapi dan mengatasi cabaran-cabaran hidup 
yang merisaukan dan menakutkan pada masa 
kini, kerana Tuhan kita Yesus sudah bangkit 
dan kini hidup bersama kita selama-lamanya.

Semoga perayaan Paskah ini membawa 
suatu pengalaman pembaharuan dan penegu-
han keyakinan kita kepada penyelenggaraan 
Kristus dalam diri kita, keluarga dan komu-
niti.
Kebahagiaan adalah kekitaan. 

Uskup Cornelius Piong
Keuskupan Keningau

Kepada siapa kita dapat
menaruh harapan dalam 
hidup ini?
KENINGAU: Harapan dan 

pembaharuan iman meru-
pakan antara aspek yang dite-
kankan oleh Uskup Cornelius 
Piong dalam pesan sempena 
Hari Raya Besar Kebangkitan 
Yesus atau Hari Paskah. 

Disebabkan pelbagai cabaran dan 
masalah, lebih-lebih lagi pandemik, kera-
guan mulai menguasai umat Katolik pada 
masa kini.

Namun, Uskup Cornelius mengingat-
kan bahawa perayaan Paskah bagi kita 
umat beriman, adalah kesempatan mem-
baharui dan menetapkan kembali iman, 
harapan dan kasih kita kepada Tuhan. 

Berikut merupakan pesan penuh 
Paskah Uskup Cornelius Piong: 

VATIKAN: Presiden Dewan Kepausan 
Untuk Dialog Antara Agama, Kardinal 
Miguel Ángel Ayuso Guixot, telah menulis 
kepada saudara dan saudari Muslim sem-
pena Ramadan Hari Raya Aidil Fitri 2022.
Pesan bertarikh 18 Februari itu mengata-
kan akibat pandemik, berjuta-juta nyawa 
di seluruh dunia telah terkorban. 

Namun, “Semasa anda menyambut bu-
lan Ramadan yang diakhiri dengan Aidil 
Fitri, mari kita bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa kerana telah melindungi 
kita dalam kemurahan-Nya.”

Pandemik dan kesan tragisnya men-
dorong kita untuk memperhatikan hal 
perkongsian. Sempena Ramadan, adalah 
sesuai untuk menekankan hal ini kerana 
kita semua memiliki kurnia tertentu dari-

pada Tuhan.
“Oleh itu, kita harus meletakkan bakat 

kita untuk berkhidmat kepada semua sau-
dara dan saudari kita, berkongsi apa yang 
kita ada dengan mereka.”

Menurut Kardinal Ayuso, bentuk 
perkongsian terbaik ialah rasa empati dan 
belas kasihan yang sejati seperti yang         
dinyatakan dalam 1 Yohanes 3: 17-18: Se-
siapa mempunyai harta duniawi dan meli-
hat saudaranya menderita kekurangan  
tetapi menutup pintu hatinya terhadap sau-
daranya  itu, bagaimanakah kasih Tuhan 
dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anak-
ku,   marilah kita mengasihi bukan dengan 
perkataan atau dengan lidah, tetapi den-
gan perbuatan dan dalam kebenaran. 

“Perkongsian tidak terhad kepada baran-

gan material. Ia melibatkan perkongsian 
suka dan duka antara satu sama lain. Sto 
Paulus mengajak orang Kristian di Roma 
untuk “bersukacita dengan orang lain apa-
bila mereka bersukacita, dan berdukacita 
dengan mereka yang berdukacita” (Roma 
12, 15). 

Sri Paus Fransiskus pula menegaskan 
bahawa berkongsi kesakitan akan merin-
gankan kesakitan dan berkongsi kegembi-
raan akan menjadikannya dua kali gembira 
(Pertemuan dengan murid-murid Sekolah 
Occurrentes, 11 Mei 2018).

Dari empati timbul sikap dan sentimen 
bertimbal balik, terhadap peristiwa-peris-
tiwa penting, baik yang menggembirakan 
mahupun menyedihkan, dalam kehidupan 
saudara mara, rakan dan jiran kita, termas-

uk mereka yang beragama lain: kegembi-
raan mereka menjadi milik kita, kesedihan 
mereka adalah milik kita juga.

Harapan kami, saudara dan saudari Mus-
lim yang dikasihi, adalah agar kita terus 
berkongsi kegembiraan dan kesedihan se-
mua jiran dan sahabat kita, kerana kasih 
Tuhan meliputi setiap orang dan seluruh 
alam semesta.

Pada akhir pesan yang ditandatangani 
oleh Kardinal Ayuso dan Setiausahanya, 
Msgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne 
Kankanamalage, mengatakan, “Sebagai 
tanda kemanusiaan kita bersama dan per-
saudaraan yang mengalir daripadanya, 
kami mengucapkan selamat menyambut 
Ramadan yang aman dan  serta perayaan 
Aidil Fitri yang meriah!” — media Vatikan 

Kristian dan Muslim: Berkongsi sukacita dan duka

Sidang Redaksi HERALD mengucapkan "Selamat Hari Raya Sukacita Paskah".  Memang benar Tuhan sudah bangkit! (Lukas 24:35)

Semoga perayaan Paskah 2022 membawa pengalaman pembaharuan dan peneguhan iman 
dalam diri kita, keluarga dan komuniti — Uskup Cornelius Piong. 
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Mendengar ‘gema’ di sebalik Jumaat Agung
Pada tahun 1981, seorang 

gadis muda tanpa nama telah 
diperkosa dan dibunuh dengan 
kejam oleh tentera di lokasi yang 
tidak dikenali, di El Salvador, 
atau lebih dikenali sebagai La 
Cruz (Salib). 

Kisah gadis malang itu di-
laporkan oleh seorang wartawan 
bernama Mark Danner. 

Dalam catatannya, Danner 
menulis bagaimana beberapa 
askar tertentu mengongsi-
kan perasaan mereka selepas         
melakukan pembunuhan bera-
mai-ramai. Mereka mengatakan 
bagaimana mangsa yang mereka 
bunuh itu menghantui mereka 
dan tidak dapat memadamkan 
peristiwa ngeri itu dari fikiran 
mereka.  

Mereka telah merompak se-
buah kampung dan merogol ra-
mai wanita. Salah seorang dari-
pada mangsa ialah seorang gadis 
muda, seorang Kristian evange-
lis, yang diperkosa berulang kali 
pada satu petang dan diseksa. 

Walau bagaimanapun, meski-
pun dianiaya, gadis yang ber-
pegang teguh pada imannya dan 
menyanyikan puji-pujian meski-
pun sedang diseksa. 

Askar-askar yang menganiaya 
dan akhirnya membunuh gadis 
itu, telah dihantui oleh perisiwa 
itu setelah sekian lama. Berikut 
merupakan kata-kata Danner 
dalam laporannya:

“Gadis itu terus menyanyi, 
meskipun selepas dianiaya dan 

ditembak pada dadanya. Gadis 
itu terbaring di sana, di La Cruz, 
dengan darah mengalir dari 
dadanya, dan terus menyanyi – 
suaranya semakin lemah tetapi 
dia tetap menyanyi. 

Dan askar-askar itu, terpegun, 
melihat dan memerhati. Kemu-
dian apabila mereka bosan den-
gan permainan itu lalu menem-
bak gadis itu lagi, dan gadis itu 
menyanyi dengan tenang. Askar-
askar itu berasa hairan, dan mula 
ketakutan – sehingga akhirnya 
mereka menghunus parang dan 
menetak lehernya, dan akhirnya 
nyanyian itu berhenti.” (The 
Massacre at El Mozote, N.Y., 
Vintage Books, 1994, ms. 78-79.)

Mata mereka terbuka terhadap 
dia yang telah mereka tikam! 
‘Dia’ di sini ialah merujuk ke-
pada gadis tersebut. Mati dalam 
kematian yang tragis, tidak adil, 
dan memalukan tetapi tetap me-
melihara imannya dalam nyany-
ian dan perkataannya, menjadi-
kan kematiannya seperti Kristus 
yang disalibkan. 

Kematiannya bukan semata-
mata (seperti semua orang Kris-
tian) kerana adalah ahli Tubuh 
Kristus. 

Sebaliknya kerana pada masa 
ini, dengan cara kematian ini, 
mati dengan imannya  yang       
menyerlah, maka seperti Yesus, 
dia telah meninggalkan suara 
yang tidak dapat disenyap-
kan, menghantui mereka yang          
telah melakukan keganasan ter-

hadapnya dan semua yang telah 
mendengarnya.

Apa yang menghantui askar-
askar itu? Yang menghantui di 
sini bukanlah roh yang mahu 
membalas dendam. Ia juga bu-
kan perasaan bersalah yang 
menghantui atau rasa sesal yang 
pedih, setelah  kita menyedari 
kesilapan besar yang tidak dapat 
ditebus. Sebaliknya, suara yang 
menghantui kita itu ialah kita 
membungkam terhadap ketidak 
adilan, melanggar prinsip atau 
membunuh orang yang tidak 
bersalah. 

Inilah suara-suara yang kita 
tahu tidak dapat didiamkan dan 
mencetuskan pelbagai emosi 
dalam diri kita dan kita sedar 
bahawa kita tidak dapat bebas 
daripadanya. 

Ironinya, suara-suara itu 
tidak bermaksud agar kita ta-
kut atau membenci diri sendiri                      

sebaliknya mengundang kita 
untuk melihat inti atau apa yang 
terkandung dalam peristiwa itu. 

Gil Bailie, yang memaparkan 
kisah ini dalam buku monumen-
talnya mengenai salib dan tanpa 
kekerasan, mencatatkan bukan 
sahaja terdapat persamaan ke-
matian gadis itu dengan Yesus, 
tetapi juga fakta bahawa, dalam 
kedua-dua peristiwa ini, sebaha-
gian daripada kebangkitan ada-
lah bahawa suara mereka tetap 
hidup.

Dalam peristiwa Yesus, tiada 
siapa yang menyaksikan kema-
tian-Nya yang mengaibkan di 
lereng bukit yang sunyi, malah 
para pengikutnya juga tidak 
berada di situ, dan ramai yang 
tidak menyangka, ia akan men-
jadi kematian yang paling diin-
gati dalam sejarah. 

Begitu juga dengan gadis muda 
ini. Pemerkosaan dan pembunu-
hannya berlaku di tempat yang 
sangat terpencil dan semua yang 
mungkin ingin mengabadikan 
atau menceritakan kisahnya juga 
telah dibunuh. Namun suaranya 
masih kekal, dan tidak syak lagi 
akan terus berkembang dalam 
sejarah, meskipun selepas semua 
orang yang menganiayanya telah 
dilupakan. 

Kematian seperti ini, secara 
moral memberi parut pada hati 
nurani tetapi  meninggalkan 
gema kekal yang tidak dapat  
disenyapkan oleh sesiapa pun.

Apabila kita meneliti semua 

yang terkandung dalam suara 
itu, apabila kita merenung Yesus 
di kayu salib atau pada kematian 
gadis evangelis itu, kita mungkin 
gagal menyelami luka mereka 
yang amat dalam. 

Untuk menyelami perasaan 
orang yang telah kita tikam, atau 
Yesus atau mana-mana man-
gsa yang tidak bersalah, adalah 
dengan mengetahui (dengan 
menghakis semua rasa acuh tak 
acuh) bahawa  kepentingan diri, 
ketidakadilan, keganasan, keke-
jaman, dan pemerkosaan, akh-
irnya tewas kepada suara yang 
tidak bersalah, yang lemah dan 
lembut. Ya, inilah iman yang be-
nar. 

Seorang pengkritik yang mem-
beri ulasan akan buku Danner di 
New York Times menceritakan 
bahawa selepas membaca kisah 
ini,  dia terus “terdorong untuk 
terus  mendengar bunyi nyany-
ian itu.” Di gereja kita, pada hari 
Jumaat Agung, kita membaca 
dengan lantang kisah Injil ten-
tang kematian Yesus. 

Mendengar kisah itu, seperti 
tentera yang membunuh dengan 
kejam seorang wanita muda ber-
iman teguh yang tidak bersalah, 
kita didorong untuk melihat 
dengan teliti, orang yang telah 
kita tikam. Kita perlu berusaha 
untuk mendengar dengan teliti, 
‘nyanyian’ yang ingin disampai-
kan daripada kematian tersebut. 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2022 @Fr Ron Rolheiser 

Pada suatu subuh yang indah, 
Maria Magdalena berdiri 

dekat  kubur Yesus sambil 
menangis ia menjenguk ke 
dalam kubur yang kosong itu. 

Yesus berkata kepadanya, 
“Maria!” Lalu Maria mengenali 
suara tersebut. Dia bergegas 
pergi dengan hati gembira, 
memberitahu khabar tersebut 
kepada para murid yang kurang 
percaya: “Aku telah melihat 
Tuhan!” (Yoh 20:18).

Pernyataan, “Aku telah meli-
h a t  Ye s u s . ”  M e r u p a k a n            
pernyataan yang harus ada pada 
setiap mulut pengikut Kristus. 
Tetapi seringkali kita tidak 
menyedari akan keberkesanann-
ya sebab pertemuan kita yang 
pertama dengan-Nya sudah 
kabur akibat dimakan oleh 
masa.

Ye s u s  p e r n a h  b e r k a t a , 
“Kerajaan Tuhan ada di antara 
kamu" (Lk 17:21), tetapi apakah 
fikiran kita memang percaya 
bahawa Dia ada di dalam kita? 

Di mana sebenarnya fikiran, 
kerinduan dan keinginan kita 
berada? Sekali lagi Yesus berka-
ta: Di mana hartamu berada, di 
situ juga hatimu berada” (Mat 
6:21). Jadi yakinkah kita baha-
wa hidup bersama dan di dalam 
Kristus perlu belajar “memati-
kan” keinginan-keinginan diri 

kita setiap hari?
Maka sempena perayaan 

Paskah ini kita perlu mengimbas 
kembali pertemuan kita dengan 
Kristus pada hari ini dan setiap 
hari agar keintiman atau keakra-
ban kita dengan-Nya dieratkan 
lagi hari demi hari.

Kita boleh melakukan semua 
perkara ini melalui:

1.Komunti Kristian Dasar 
(KKD). Sebab Yesus sendiri 
pernah berkata: “Di mana dua 
atau tiga orang berkumpul 
dalam nama-Ku, di situ Aku 
berada di tengah-tengah mere-
ka” (Mat 18:20).
2.Aksi kebajikan terhadap 
sesama seperti yang diingini 
o l e h  Ye s u s  s e n d i r i , 
“Sesungguhnya segala sesuatu 
yang kamu lakukan untuk 
salah seorang dari saudara-Ku 
yang paling hina ini, kamu 
telah melakukannya untuk 
Aku” (Mt 25:40).
3.Perayaan Ekaristi. Sebab 
melalui pemecahan roti, kita 
semakin dekat dan kenal siapa 
Yesus itu, “ketika itu terbu-
kalah mata mereka dan mereka 
pun mengenal Dia” (Lk 24:31).
4 .Mendengar  sabda-Nya . 
Sebab melalui sabda-Nyalah 
kita disegarkan serta diberi 
suntikan semangat baru seperti 
yang dialami oleh dua orang 

murid semasa perjalanan ke 
Emaus, “Bukankah hati kita 
berkobar-kobar, ketika Dia 
berbicara dengan kita di tengah 
jalan dan ketika Dia menerang-
kan Kitab Suci kepada kita?” 
(Lk 24:32).
5.Tanda-tanda zaman dan juga 
melalui sejarah. Sebab Yesus 
sentiasa menyertai kita hingga 
akhir zaman seperti apa yang 
pernah dijanjikan-Nya, “Aku 
menyertai kamu senentiasa 
sampai akhir zaman” (Mat 
28:20).
Saya  percaya ,  j ika  k i ta         

melakukan salah satu (jika boleh 
semua) daripada tindakan-tinda-
kan yang disebutkan tadi, pasti 
timbul perasaan dari dalam san-
ubari yang bagaikan mengingin-
kan sesuatu, seperti “Jiwaku 
haus kepada Tuhan, kepada 
Tuhan yang hidup. Bilakah aku 
boleh datang melihat Tuhan?” 
(Mzm 42:3).

Sementara di dalam kehidu-
p a n  s e h a r i a n  k i t a ,  k i t a               
sebenarnya berkesempatan 
untuk hidup dan menghidupi 
peristiwa Paskah — kisah kes-
engsa raan ,  kema t i an  dan 
kebangkitan Kristus. 

Bagi pasangan suami isteri 
yang mengalami krisis dalaman, 
masa inilah untuk melupakan 
apa yang sudah berlalu dan 

memulakan lagi untuk maju ke 
hadapan. 

Suatu ketika ada seorang ayah  
mengikuti retret khas untuk 
bapa-bapa sempena persiapan 
menyambut perayaan Paskah. 

Setelah kembali dari retret 
tersebut, sebagai tanda bahawa 
dia sudah berubah sepenuhnya 
daripada sikap suka marah-
marah ,  t idak  sabar,  suka 
menengking dan sebagainya, dia 
menulis  pada kertas tebal 
semacam poster dan menggan-
tungkannya di pintu biliknya 
yang berbunyi: “Di sini hidup 
seorang manusia yang baru. 
Orang yang lama sudah mati dan 
dikebumikan.”

Seisi rumah tersebut sangat 
bergembira tentang perubahan 
sang ayah yang cukup mendadak 
itu. Tetapi beberapa minggu 
kemudian sikapnya yang negatif 
itu mulai timbul semula.

Pada suatu hari, salah seorang 
anaknya memberanikan diri 

mendekati bilik sang ayah lalu 
menulis di bawah poster tersebut 
dengan kata-kata: “Tetapi pada 
hari ketiga orang lama itu bang-
kit semula dari alam kematian.”

Sama seperti Kristus, kita 
semua pun mempunyai Kalvari 
dan Jumaat Agung kita tersendi-
ri. Dan ini boleh bererti kita 
boleh gagal dalam usaha mem-
perbaiki diri, seperti yang diala-
mi oleh sang ayah tadi. 

Tetapi, sama seperti Yesus, kita 
pun akan tahu dan merasakan 
kecantikan dan kegembiraan 
kebangkitan jika terus bangkit 
semula, berusaha, meningkatkan 
ketekunan doa dan berusaha ke 
arah itu. Dan jika kita tetap ting-
gal di dalam kasih-Nya, dan 
menjadi saksi terhadap kebang-
kitan-Nya maka akhirnya sama 
seperti Maria Magdelina, kita 
juga dapat bersaksi kepada 
semua orang:  “Aku telah            
melihat Tuhan,” Alleluia! —                
santapan rohani

HARI RAYA 
KEBANGKITAN YESUS (C)

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

INJIL YOHANES 20:1-9

Aku telah melihat TUHAN!
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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
Email: 

liza@herald.com.my 

Tanya
Jawab Soalan: Adakah perempuan yang sakit pendarahan 

itu adalah Veronika yang mengusap wajah Yesus? 
Dan mengapa ada jalan salib yang tak mengisah-
kan Veronika pada perhentian VI? Berapa              
sebenarnya jumlah perhentian pada Jalan Salib? 
— Maria Veronika 

Jawaban: Pertama, pada buku Kisah Pilatus yang 
berasal dari abad II dikatakan bahawa perempuan 
yang disembuhkan Yesus dari sakit pendarahan (Mat 
9:20- 22) adalah wanita yang datang ke pengadilan 
Yesus di hadapan Pilatus untuk membela bahawa 
Yesus tidak bersalah.

 Kemudian pada abad IV atau V, muncul kisah 
Veronika sebagai wanita warak yang berani mengu-
sap wajah Yesus dalam perjalanan-Nya memanggul 
Salib menuju ke Kalvari. 

Wanita ini yang kemudian diidentifikasikan        
sebagai wanita yang disembuhkan dari sakit pendara-
han. Pada kain itu tercetaklah wajah Yesus yang 
penuh darah dari tusukan mahkota duri dan peluh. 
Nama Veronika memang merupakan kombinasi kata 
Latin vero (benar) dan kata Yunani eikon (gambar). 
Seluruh tradisi ini menyajikan Veronika sebagai 
tokoh murid yang bertindak secara gagah berani,    
kerana perjumpaannya dengan Yesus yang menyem-
buhkan dia sesudah belasan tahun menderita sakit 
yang berkepanjangan.

 Veronika mengungkapkan balasan kasih yang 

sempurna dengan berani mengusap wajah Yesus. 
Menerima kasih yang sedemikian besar, Yesus mem-
balas dengan memberikan karunia lukisan wajah 
pada kain pembersih dari Veronika itu.

Mengapa ada Jalan Salib yang tidak mengisahkan 
Veronika pada Perhentian VI? 

Ada banyak rumusan ibadat Jalan Salib, selain 
yang sudah biasa didoakan. Rumusan-rumusan itu 
diubah oleh imam, kaum awam, mahupun versi 
rasmi yang dikeluarkan Vatikan. 

Ada rumusan alternatif Jalan Salib yang digunakan 
Sri Paus Yohanes Paulus II untuk ibadat Jalan Salib 
di Colloseum di Roma pada 1991, 1992, dan 1994. 

Teks-teks ini boleh digunakan bila dipertimbang-
kan sesuai untuk situasi setempat (bdk Direktorium 
tentang Kesalehan Umat dan Liturgi, Asas-asas dan 
Pedoman, No 134-135). 

Para gembala di lapangan perlu mempertimbang-
kan keperluan umat dan relevansi dengan Jalan Salib 
yang dipilih, sehingga umat dapat menimba manfaat 
rohani semaksima mungkin. Sangat digalakkan 
untuk memilih teks yang sederhana dan jelas, serta 
berdasarkan Kitab Suci. 

Ketiga, jumlah perhentian Jalan Salib yang rasmi 
tetap empat belas. Akan tetapi, Gereja menetapkan 
bahawa setiap laku kesalehan Jalan Salib hendaknya 
diakhiri dengan mengarahkan kaum beriman kepada 
harapan akan kebangkitan.

Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi, 

No 134, menyatakan, “Jalan Salib adalah devosi 
yang terkait dengan sengsara Kristus. Namun harus 
diakhiri sedemikian rupa sehingga kaum beriman 
berada dalam harapan akan kebangkitan dalam iman 
dan pengharapan, mengikuti contoh Jalan Salib di 
Yerusalem yang diakhiri di Gereja St Anastasia (erti-
nya kebangkitan), perayaan dapat diakhiri dengan 
kenangan akan kebangkitan Tuhan.”

Perspektif kebangkitan pada akhir aksi kesalehan 
Jalan Salib ini berlaku juga ketika Jalan Salib dilaku-
kan pada masa Pra-Paskah. Jadi, kenangan akan 
kebangkitan sama sekali bukanlah pelanggaran, 
bukan pula hanya diperbolehkan, malah diharuskan. 

Ada perhentian XV, iaitu Yesus Bangkit, berguna 
untuk memberi horizon dalam keseluruhan ulah        
kesalehan Jalan Salib, dan dengan demikian menga-
jak umat untuk menyisihkan waktu dan merenung-
kan sengsara dan pengorbanan Yesus dalam cahaya 
kemenangan kebangkitan. 

Dengan demikian, kenangan akan kebangkitan 
Tuhan tak hanya diucapkan dalam satu kalimat 
dalam doa penutup, yang sering kali luput dari perha-
tian peserta Jalan Salib, kerana sudah menjelang 
penutupan. 

Jika perhentian Jalan Salib hanya 14, maka perhen-
tian XV dapat dilakukan di depan tabernakel. Ajaran 
Gereja ini menyatakan bahawa buku-buku rumusan 
Jalan Salib yang belum mengikutsertakan perhentian 
XV, hendaknya ditambahkan. — katolisitas
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PULAU PINANG: Caritas dari pelbagai 
paroki di Keuskupan Pulau Pinang berkum-
pul pada 3 April untuk berdoa kaplet Kera-
himan Ilahi dan berdoa Rosari dalam empat 
bahasa, yang mendoakan untuk misi sosial 
dan untuk semua misionari yang sedang me-
layani di pelbagai tempat di dunia. 

Tim Caritas dari Gereja Our Lady of 
Lourdes, Ipoh memulakan sesi doa kaplet 
Kerahiman Ilahi dalam bahasa Tamil pada 
jam 3.00 petang, diikuti wakil Misi Sosial 
dan seterusnya, komuniti migran dari Ger-
eja Christ the King, Sungai Petani, menget-

uai kaplet Kerahiman Ilahi dan puji-pujian 
dalam Bahasa Malaysia. Kemudian wakil 
Caritas dari Gereja Holy Name of Mary, Per-
matang Tinggi, mengakhiri sesi doa dengan 
Rosari dalam bahasa Mandarin.

Dua tahun yang lalu merupakan masa su-
kar bagi mereka dalam pelayanan misi sosial. 

Di seluruh keuskupan, barisan hadapan 
Caritas di peringkat paroki telah terjejas 
oleh pandemik,  menyebabkan kekurangan 
sukarelawan dari semasa ke semasa. Dis-
ebabkan ini, ramai yang keletihan dari segi 
fizikal, emosi, mental di samping kekuran-

gan kewangan.
Oleh itu, tim Caritas Keuskupan Pulau 

Pinang memutuskan untuk mengadakan hari 
doa untuk mengembalikan semangat para 
misionari dan, pada masa yang sama, berdoa 
untuk intensi Sri Paus serta pelbagai isu dan 
keperluan yang melanda negara dan dunia.

“Doa itu sangat penting. Dan apabila kita 
berkumpul sebagai sebuah komuniti untuk 
mendoakan satu sama lain, ia menguatkan 
kita. Ia memberi motivasi bagi mereka untuk 
terus melakukan misi,” kata Juanita Chin, 
Pentadbir Caritas Keuskupan Pulau Pinang.

Siapa Veronika pada Perhentian VI Jalan Salib?

Sabah kehilangan dua paderi Katolik 
KOTA KINABALU: Penganut Katolik di 
Sabah dikejutkan dengan berita pemergian 
dua orang paderi Katolik. Fr Alex Sipanul, 
74, dari Keuskupan Agung Kota Kinabalu 
meninggal dunia pada 9 April manakala Fr 
Cladius Andrew, 49 menghembuskan nafas 
terakhir pada 11 April, di Keuskupan Ken-
ingau.

Fr Alex Sipanul:13 Jun 1948 - 9 April 2022
Dengan rasa dukacita, pada 
9 April lalu,  Uskup Agung 
John Wong, memaklumkan  
akan pemergian Fr Alexan-
der Emmanuel Sipanul (Fr 
Alex) ke rumah Bapa di sy-
urga. Fr Alex, paderi paroki 
Holy Trinity, Inobong, 
meninggal dunia di rumah paroki, pada 9 
Apr, jam 9.25 pagi. Beliau sempat menghad-
iri Misa Krisma dan Pembaharuan Janji Para 
Paderi pada 6 April di Katedral Sacred Heart. 

Lebih menyedihkan, Fr Alex disahkan 
positif Covid-19 dan pengebumiannya        
diuruskan oleh Kementerian Kesihatan Ma-
laysia (KKM). 

Misa requiem untuk Fr Alex dirayakan di 
Katedral Hati Kudus pada 12 April, jam 9.00 
pagi. 

Dilahirkan pada 13 Jun 1948 di Limbahau 
Papar, mendiang Fr Alex memasuki seminari 
di Xavier Minor Seminary Singapura pada 
tahun 1968, menyambung pengajian dalam 
Falsafah dan teologi di Roma (1971-1976) 
sebelum ditahbis sebagai paderi oleh Uskup 
Simon Fung di Gereja Holy Rosary Limba-
hau pada 31 Disember 1976.

Selain menjadi paderi paroki di pelba-
gai tempat di Sabah, beliau juga pernah                      
melayani sebagai Konsultor dalam Maj-
lis Konsultor Keuskupan, ahli Lembaga                                                               
Kewangan Keuskupan Agung dan pem-
bimbing rohani Komitium Legion of Mary 
sejak 1998.

Fr Claudius Andrew: 27 Mac 1973 -                 
11 April 2022 
Berita sedih diterima dari Keuskupan Kenin-
gau setelah Uskup Cornelius Piong menge-
luarkan mesej ringkas pada 11 April mela-
lui aplikasi WhatsApp yang memaklumkan 
para klerus, religius dan umat bahawa Fr 
Claudius Andrew telah menghembuskan 
nafas terakhirnya pada jam 7.15 malam di 
Hospital Keningau. 

Fr Clement Abel, paderi paroki St Peter 
Bundu Kuala Penyu, di mana Fr Claudius 
adalah paderi pembantu, menyatakan ba-
hawa Fr Claudius telah mengalami serangan 
jantung setibanya di Pusat Ziarah Keluarga 
Kudus Nulu Sosopon pada 11 April, untuk 
tujuan menghadiri mesyuarat para paderi 
yang dijadualkan pada hari tersebut. 

Pejabat Chancery Keuskupan Keningau 
seterusnya mengeluarkan kenyataan pada 
12 April, memaklumkan bahawa jenazah Fr 
Claudius  berada di Rumah Mayat Hospi-
tal Keningau dan keputusan ujian saringan 
Covid-19 Fr Claudius adalah negatif.

Oleh kerana gereja sudah memasuki 
musim Minggu Suci, maka Uskup Cor-
nelius telah memutuskan untuk menempat-
kan jenazah mendiang ke Funeral Parlour 
Keningau sehingga 17 April.

Bapa Uskup juga memutuskan bahawa 
umat boleh hadir ke funeral parlour untuk 
berdoa secara bergiliran sambil mematuhi 
SOP sedia ada.

Jenazah mendiang akan dibawa ke Dewan 

Paroki Holy Cross Toboh Tambunan pada 
petang 17 April.

Misa Kudus pengebumian akan dijalan-
kan di Gereja Holy Cross Toboh pada 19 
April jam 10.30 pagi dan seterusnya men-
diang akan disemadikan di Tanah Suci 
Perkuburan Paderi, Religius dan Betania St 
Theresa Tambunan.

Pada Misa Krisma di Dataran Keuskupan 
Keningau pada petang 12 April, Uskup Cor-
nelius mengenang Fr Claudius semasa men-
yampaikan homilinya, “Fr Claudius sempat 
tiba di Pusat Ziarah Nulu Sosopon untuk 
menghadiri mesyuarat para paderi dan seter-
usnya merayakan Misa Krisma pada hari ini. 
Namun setibanya di Nulu Sosopon, beliau 
sudah tenat. Sebagai paderi, kematiannya 
itu bukan sia-sia. Sebagai paderi, walaupun 
dia ada kelemahan kelemahan, namun sep-
erti yang saya perhatikan, dia amat komited 
dalam pelayanan imamatnya.”

Doa segarkan kembali semangat pelayanan misi sosial Caritas 

Fr Claudius Andrew
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Sahabat kecil Yesus

Pada hari ini kita 
merayakan per-
ayaan sukacita! 
Yesus telah bangkit! Alleluia. Yesus 
mati di kayu salib pada hari Ju-
maat Agung demi menebus dosa-dosa 
kita. Dia tidak mati begitu sahaja — 
Dia bangkit dari alam kematian dan             
mengalahkan kuasa kegelapan. 
Semasa Yesus disalibkan, para 

pengikut Yesus takut mereka juga di-
tangkap. Mereka sangat sedih kerana 
menyangka Yesus tidak akan kembali. 
Maka apabila Maria Magdalena mem-
beritahu mereka bahawa jenazah Yesus 
telah hilang, mereka sangat terkejut 
dan bergegas ke makam Yesus. 
Petrus dan Yohanes berlari ke makam 

Yesus dan apabila mereka melihat 
makam Yesus kosong, mereka tahu apa 
yang telah terjadi. YESUS TELAH 
BANGKIT! 

Salam Sayang
Auntie Melly

yesus 
telah 

bangkit!
alleluia

Petrus dan Yohanes berlari menuju ke 
makam Yesus (Yohanes 20:4). 

Bantu kedua-dua murid Yesus ini untuk 
tiba ke makam Yesus dengan selamat. 

Cari TIGA 
perkataan di 
bawah dalam 
gambar ini. 

Cari LAPAN perbezaan pada gambar di bawah:
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KUALA LUMPUR: Media 
sosial, membeli-belah 
dan makanan adalah be-

berapa perkara yang boleh                
menyebabkan ketagihan. 

Ketagihan, yang merupakan proses 
biologi, melibatkan sinapsis dan neuro-
transmiter, selalunya menyebabkan se-
seorang semakin menginginkan sesuatu 
dan keinginan yang tidak pernah puas 
itu memudaratkan jiwa kita.

Sempena musim Pra-Paskah, Per-
satuan Pelajar Katolik Universiti Malaya                  
(CSSUM) menganjurkan ceramah den-
gan harapan dapat membantu men-
guatkan diri apabila berhadapan dengan 
godaan.

CSSUM menjemput Fr Gerard                 
Theraviam untuk menyampaikan cer-
amah bertajuk, “Melawan Ketagihan, 
Menguasai Kawalan Diri” pada petang 1 
April. 

Ceramah itu  membuka mata para pe-
serta dalam mengambil langkah menga-

tasi ketagihan.
“Kita semua dirantai dengan pelbagai 

bentuk ketagihan dan sering merasa san-
gat sukar untuk bebas dari jerat ketagi-
han. Walau bagaimanapun, kita semua 
dilahirkan dengan kompas moral yang 
membolehkan kita mengenal apa yang 
betul dan apa yang salah di mata Tuhan. 
Dengan ‘kompas’ moral ini, kita selalunya 
berasa bersalah tidak dapat mencari ja-
lan untuk menghentikan ketagihan,” kata 
Fr Gerard. 

Para peserta mempelajari 12 langkah 
untuk melepaskan diri daripada rantai  
ketagihan. Penjelasan Fr Gerard begitu 
terperinci dan disertai dengan petikan 
Kitab Suci agar lebih mudah difahami. 

Ringkasnya, untuk bebas dari ketagi-
han: mengakui bahawa kita tidak boleh 
bebas dari ketagihan tanpa bantuan          
Tuhan; mengangkat pergelutan ini          
kepada-Nya;  membuat inventori moral 
diri kita dan berani mengakui bahawa            
ketagihan kita mengakibatkan dosa. 

Fr Gerard menasihati bahawa apabila 

kita melakukan langkah-langkah awal 
ini, kita bersedia untuk mengubah tabiat 
dengan meminta pertolongan Tuhan 
dan siapa siaga untuk membuat peruba-
han.

Langkah seterusnya untuk menghakis 
ketagihan ialah harus menebus kesala-
han, melakukan inventori harian, berdoa, 
bermeditasi dan, akhirnya mengongsi-
kan kesaksian kita! “Jika kita mengaku 
dosa kita, Dia adalah setia dan adil, se-
hingga Dia akan mengampuni dosa kita 
dan menyucikan kita dari segala kejaha-

tan (1 Yohanes 1:9). 
Petikan ini digunakan untuk menjelas-

kan lima langkah yang menyeru kita un-
tuk mengakui ketagihan kita dan men-
gaku kepada Tuhan, agar Tuhan dapat 
membersihkan roh kita dan membebas-
kan kita daripada rantai ketagihan itu. 

Sering kali kita tidak mahu mengakui 
kekurangan kerana angkuh dan malu, 
tetapi Yesus memanggil kita membuka 
diri serta menolak ego kita demi mem-
beri laluan kepada pengakuan yang            
ikhlas.

JOS: Kira-kira 80 peserta dan 13 chaplain  
dari seluruh Nigeria menghadiri perte-
muan kebangsaan Pelajar Katolik Nigeria 
(YCSN) di mana mereka diseru untuk me-
nenun semangat persaudaraan. 

Chaplain Keuskupan Lokoja, Fr Dona-
tus Ogunyele, yang bercakap mengenai 
tema acara itu, "Fratelli Tutti," menjelas-
kan  bahawa Sri Paus Fransiskus meng-
galakkan kita untuk memeluk semangat 
persaudaraan serta bersikap baik kepada 
orang lain.

Beliau mengingatkan golongan muda di 
Pusat Pastoral Sacred Heart, Jos, bahawa 
kebaikan akan meningkatkan persaudaraan 
dan persahabatan di dunia dan menggesa 
mereka untuk menggunakan perkataan 
ajaib “maafkan saya,” dan “terima kasih.” 

Fr Ogunyele menasihati belia untuk 
mewujudkan “suasana sosial yang sihat di 
mana salah faham dapat diatasi dan konflik 
dielakkan.”

Uskup Agung Matthew Ishaya Audu 
dari Jos dan Uskup Charles Hammawa 
dari Jalingo, yang diwakili oleh Fr Denis 
Mancha dan Fr Justine Dyikuk, memberi-
kan berkat episkopal mereka kepada para 
peserta sambil mengalu-alukan mereka ke 
Jos, sebuah wilayah yang aman dan dikun-
jungi ramai pelancong. 

Chaplain YCS, Fr Benjamin Asagh men-
jelaskan bahawa gerakan itu bertujuan un-
tuk membawa Kristus kepada pelajar dan 
pelajar kepada Kristus.

Marcelinus Suwa, wakil Majlis Kaum 
Awam Nigeria, menyatakan bahawa se-
bagai kaum awam, mereka harus bek-
erja keras untuk membanggakan ibu bapa 
mereka dan Gereja. serta cuba menarik 

orang muda kepada Kristus.
Fr Boniface Idoko, animator belia ke-

bangsaan di Sekretariat Katolik Nigeria 
(CSN), menyeru kaum muda untuk mem-
percayakan masa hadapan mereka di tan-
gan Tuhan. 

Mark Ifeanyi Ugwu, presiden kebang-
saan Pertubuhan Belia Katolik Nigeria 
(CYON), bercakap tentang sinergi antara 

YCS dan CYON serta menggalakkan be-
lia menyertai Catholic Action iaitu badan 
kebajikan yang memberi perlindungan ke-
pada kaum miskin serta gelandangan. 

Mary Gonsum, presiden kebangsaan Per-
tubuhan Wanita Katolik Nigeria (CWON), 
mengungkapkan rasa gembira kerana YCS 
masih wujud di sekolah, menekankan ba-
hawa pergerakan itu mempunyai kapasiti 
untuk mengekang pengaruh negatif rakan 
sebaya di kalangan pelajar. 

Marcelinus Suwa, wakil Majlis Orang 
Awam Nigeria, mengingatkan mereka ter-
hadap pengaruh rakan sebaya yang negatif 
dan menggesa mereka untuk memberikan 
hidup mereka untuk melayani Tuhan.

Sir James Vrenzak berhujah bahawa 
terdapat keperluan untuk YCS Tertiari  
(T-YCS) dikekalkan di institusi-institusi 
pengajian tinggi kerana ia dapat memban-
tu remaja dan dewasa muda untuk belajar 
daripada ahli YCS yang lebih senior. 

Beliau menegaskan bahawa T-YCS ada-
lah tulang belakang persatuan itu kerana 
ia mempersembahkan ahli-ahli yang lebih 
muda dengan model peranan dan anima-
tor untuk dipelajari malah menyediakan 
mereka untuk merintis hal ehwal YCS di 
peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 
— media Vatikan 

Guna 'perkataan ajaib' bina semangat persaudaraan

Akhiri ketagihan dengan 
kekuatan Firman Tuhan 
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TAKHTA SUCI: Pada Hari Minggu Palma 
yang lalu, Bapa Suci mengingatkan kita ba-
hawa ketika Kristus menatap “dunia kita yang 
kejam dan terseksa, Yesus tidak pernah bosan 
mengulangi: ‘Bapa ampunilah mereka kerana 
mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan’.”

Bersama Yesus, tidak ada kata terlambat. 
Bersama Dia, segala sesuatunya tidak pernah 
berakhir.

Sri Paus Fransiskus mengatakan seberapa 
buruk situasinya, tidak ada kata terlambat un-
tuk bermula lagi kerana Tuhan menunggu kita 
dengan Kerahiman-Nya.

Sri Paus memimpin liturgi Minggu Palma 
Sengsara Tuhan di Dataran Santo Petrus, 

menandai pertama kalinya sejak pecahnya 
pandemik virus corona dan Bapa Suci dapat 
memimpin perayaan bersama ramai umat 
beriman yang mengenakan pelitup muka

Dalam homilinya, Sri Paus mengatakan 
mereka yang menyalibkan Kristus, telah        
merencanakan pembunuhan-Nya, mengatur 
penangkapan dan pengadilan-Nya, dan berdi-
ri di Kalvari untuk menyaksikan kematian-
Nya. Namun, Yesus membenarkan perbuatan 
kejam itu dan mengampuni mereka. 

“Ini adalah bagaimana Yesus bertindak 
dalam hal kita: Dia menjadikan diri-Nya 
pembela kita. Dia tidak melawan kita, tetapi 
demi kita Dia menebus dosa-dosa kita,” kata 

Sri Paus. 
Minggu Palma dan hubungannya dengan 

sengsara Yesus Kristus mengingatkan kita se-
mua bahawa kemuliaan sejati hanya ditemu-
kan dalam pemberian diri dan pengorbanan.

Sayangnya, banyak bahagian dunia pada 
ketika ini berada dalam kekacauan dan men-
derita disebabkan para pemimpin yang egois 
dan tidak adil.

Bapa Suci mengakhiri homilinya dengan 
mengundang umat beriman untuk melakukan 
perjalanan menuju Paskah dengan pengam-
punan-Nya, yakin bahawa Kristus terus-me-
nerus menjadi perantara bagi kita di hadapan 
Bapa. — media Vatikan

VATIKAN: Presiden COMECE dan CEC 
mengeluarkan pesan Paskah dari sempadan 
Poland-Ukraine, yang menyerukan doa dan 
tindakan untuk perdamaian.

Bersolidariti dengan orang-orang yang dis-
erang di Ukraine dan dengan jutaan orang 
yang melarikan diri dari peperangan, Presiden 
Komisi Konferensi para Uskup Uni Eropa 
(COMECE) dan Presiden Konferensi Gereja-
gereja Eropah (CEC) melakukan perjalanan ke 
Sempadan Ukraine-Poland, menyerukan doa 
dan tindakan untuk perdamaian.

“Mari kita terus berdoa dan bekerja untuk 
keadilan dan keamanan antara manusia, bu-
daya dan bangsa.”

Ini adalah inti pesanan yang dikeluarkan 
oleh Kardinal Jean-Claude Hollerich SJ dan 
Pater Christian Krieger.

Seruan mereka datang dalam pesan Paskah 
khusus dari sempadan yang  menyaksikan 
lebih dua juta pelarian Ukraine diterima di Po-

land sejak awal mula peperangan. Kebanyakan 
mereka adalah wanita dan kanak-kanak, ada 
yang melarikan diri sendirian, meninggalkan 
suami, saudara laki-laki dan ayah mereka yang 
berjuang melawan penjajah.

Kedua-dua pemimpin itu mengatakan mere-
ka tersentuh oleh tragedi kemanusiaan yang 
tercermin di mata para pelarian yang mereka 
temui semasa kunjungan mereka.”

Kedua-dua pemimpin itu mengucapkan teri-

ma kasih kepada semua pekerja kemanusiaan, 
sukarelawan, pihak berwajib nasional dan 
agama di atas tindakan solidariti mereka dalam 
menyambut dan membantu orang-orang yang 
telah kehilangan segala-galanya kerana peper-
angan. 

Para pemimpin ini mengatakan,  “Kisah 
sengsara dan kematian Kristus menggemakan 
penderitaan dan tragedi manusia yang dialami 
di kebanyakan bahagian dunia kita, khususnya 
di Ukraine. Dalam Kristus, Tuhan menyatukan 
kemanusiaan kita, mengambil keterbatasan 
dan kebencian kita, mengubah kebuntuan kita, 
kemarahan kita dan keputusasaan menjadi 
harapan melalui kepercayaan kepada-Nya. 

Sempena Paskah, COMECE dan CEC me-
nyeru kepada semua orang:

“Untuk terus percaya bahawa kasih karunia 
Tuhan, yang dimanifestasikan dalam Kris-
tus, terbuka di hadapan mata kita.” — media                   
Vatikan 

KYIV, Ukraine: Ketua Gereja Katolik Yunani 
Ukraine berdoa di lokasi kuburan besar-besa-
ran di Kota Bucha baru-baru ini. Uskup Agung 
Mayor Sviatoslav Shevchuk menggambarkan 
kunjungannya ke Bucha, melalui pesan video 
hariannya pada 8 April.

“Secara peribadi, saya ke kota Bucha yang 
merupakan luka terbuka di tubuh Ukraine. 
Dan di sana, di atas kuburan massal yang ter-
buka, melihat mayat-mayat yang terpotong-
potong dan tidak dapat dikenali, saya berdoa 
untuk istirahat abadi mereka. Dan dalam doa 
itu saya bertanya pada diri sendiri, saya ber-
tanya kepada Tuhan, ‘Tuhan, apa eartinya 
mencintai-Mu dan mencintai sesama’?”

“Di kuburan itu, saya memahami satu hal 
yang sangat penting: mencintai sesama bererti 
merasa terkait dengannya. Itu bererti merasa 
bahawa kita adalah manusia bersama, menjadi 
sebahagian dari ras manusia yang sama. Dan 

di mana seseorang itu dimakamkan di kuburan 
massal, saya juga boleh dimakamkan di sana.”

Kuburan massal itu terletak berdekatan se-
buah gereja setelah pasukan Rusia mening-
galkan Bucha, yang diduduki selama beberapa 
hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin 
memerintahkan pencerobohan skala penuh ke 
Ukraine pada 24 Februari.

Dalam pesan videonya, Uskup Agung 
Mayor Shevchuk mengatakan dia berharap 
pembunuhan di Bucha akan memperkuat per-
satuan umat manusia.

Prelatus itu menambah, “Mari memohon 
Tuhan untuk benar-benar merasakan kesatuan 
kita dengan saudara-saudari kita, bahkan un-
tuk belajar mencintai musuh kita. Mencintai 
musuh bererti menghentikan tangan yang 
membunuh, mengambil senjatanya, tidak 
memberinya kesempatan untuk membunuh.” 
— CNA 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus mengesah-
kan dekrit yang mengakui mukjizat  seorang 
awam Itali serta kemartiran dua imam Itali 
yang meninggal semasa Perang Dunia Ked-
ua. Bapa Suci juga menyetujui kebajikan tu-
juh Venerables baharu, termasuk dua uskup 
misionari dan tiga wanita awam.

Pada 9 April, Sri Paus Fransiskus men-
erima audiensi Kardinal Marcello Semeraro, 
Prefek Kongregasi Penggelaran Kudus dan 
menyetujui beberapa dekrit pengangkatan 
orang kudus iaitu untuk menghormati Beato 
Artemide Zatti, seorang awam Itali, berasal 
dari Boretto di Lembah Po tempat ia dilahir-
kan pada tahun 1880. 

Artemide, menjadi anggota Salesian tetapi 
tidak menjadi paderi namun mengabdikan 
dirinya melayani orang sakit dan sentiasa 
bernazar kepada Bonda Maria demi kesem-
buhan mereka yang menderita. 

Bapa Suci juga menyetujui dekrit beatifi-
kasi utuk Beato Giuseppe Bernardi dan Be-
ato Mario Ghibaudo. Kedua-duanya adalah 
imam yang mengorbankan nyawa mereka, 
dalam menghadapi kebencian brutal. Kedua-
dua mereka maut ketika cuba memperjuang-
kan keamanan dan ketika menyelamatkan 
orang lain. 

Selanjutnya, Sri Paus Fransiskus juga          
menyetujui dekrit yang mengakui kebajikan 
heroik dari tujuh Hamba Tuhan, yang di-
anugerahi Venerabilis oleh Gereja. 

Mereka adalah: Uskup Sepanyol. Msgr. 
Martino Fulgenzio Elorza Legaristi, seorang 
anggota Kongregasi Sengsara Yesus Kristus 
dan pernah mengambil bahagian dalam Kon-

sili Vatikan Kedua, Msgr. Francesco Costan-
tino Mazzieri, seorang anggota Biara Kecil, 
berasal dari Abbadia di Osimo (1889), juga 
seorang misionari, Lucia Noiret (lahir tahun 
1832 di Perancis).

Seterusnya, empat orang Venerabilis ialah 
Casimira Gruszczyńska yang lahir pada ta-
hun 1848 di Poland, Aurora Calvo Hernán-
dez-Agero dari Sepanyol, Rosalia Celak 
lahir pada tahun 1901 di Jachówka, Poland 
dan Maria Aristea Ceccarelli dari Ancona, 
Itali. — media Vatikan 

Para pemimpin gereja Eropah lawati 
pelarian di sempadan Ukraine-Poland 

Uskup Agung Katolik Yunani 
lawati kuburan massal di Bucha 

Seorang awam dan dua Martir 
bakal diangkat menjadi Santo 

Patung Beato Artemide Zatti. 

Bersama Yesus, tidak pernah ada kata terlambat 

Kardinal Hollerich (kanan) dan Pater Krieger mengunjungi pelarian dan pekerja kemanusiaan di 
perbatasan antara Polandia dan Ukraine.
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KUALA LUMPUR: Paderi dari Keusku-
pan Agung Kuala Lumpur berkumpul 
di Katedral St John the Evangelist untuk 
merayakan Misa Krisma pada 5 April. 

Uskup Agung Julian Leow, dalam hom-
ilinya, berkata bahawa seorang paderi di-
panggil untuk melakukan pelbagai tugas. 
Namun, dalam kesibukan mereka, para 
paderi harus mementingkan orang lain ter-
lebih dahulu.

Uskup Agung Julian menekankan pent-
ingnya memupuk “empat prinsip dalam 
kehidupan seorang paderi” iaitu: hubun-
gan dengan Tuhan, kedekatan dengan 

uskup, persaudaraan dengan rakan-rakan 
paderi  dan kedekatan dengan umat.

“Semoga setiap daripada kita sedar ba-
hawa kita pertama-tama adalah murid dan 
pengikut Kristus; dan barulah kita dipang-
gil, dengan cara istimewa  untuk men-
jadi pengikut Yesus dalam pelbagai cara, 
mungkin sebagai religius, ibu bapa atau 
sesiapa sahaja.”

“Marilah kita bekerjasama dalam komu-
niti masing-masing. Saya berdoa agar kita 
akan menyokong sesama dalam perjala-
nan iman ini, dalam perjalanan membina 
paroki dan Keuskupan Agung kita,” ujar 

prelatus itu sambil merakamkan penghar-
gaan kepada paderi yang melayani tanpa 
jemu. 

KOTA KINABALU: “Setiap tahun saya 
menantikan Misa Krisma kerana dalam 
perayaan ini saya melihat umat awam, reli-
gius, Diakon, paderi dan uskup berkumpul 
untuk melihat, serta menyaksikan, pem-
baharuan penting panggilan, kehidupan, 
misi yang telah diamanahkan kepada kita 
daripada Tuhan,” kata Uskup Agung John 
Wong dalam homilinya semasa perayaan 
Misa Krisma pada 7 April di Katedral Sa-
cred Heart.

Menjelaskan tujuan misi dan panggilan 
Kristian, Uskup Agung berkata bahawa kita 
semua dipilih dan dipanggil oleh Tuhan un-
tuk tujuan istimewa dalam hidup dan tiada 
siapa yang terkecuali dari panggilan ini. 

Prelatus itu menambah bahawa setelah 
dibaptis, kita menjadi anak dan pewaris 
Kerajaan Tuhan. Oleh itu, (kita) “dipilih 
oleh-Nya dan diutus oleh-Nya, untuk mem-
beri kesaksian, untuk berkongsi Firman-
Nya di dunia.”

“Jadi, dalam Misa Krisma ini, kita se-
mua, imam tertahbis dan awam, diingatkan 
bahawa kita adalah umat imamat, umat 
raja, umat kudus, umat pilihan Tuhan, umat 
yang dikhususkan untuk misi istimewa, 
dalam diri kita sendiri, dalam rakan-rakan 
kita, dalam komuniti kita, dalam paroki kita 
masing-masing, masyarakat dan di dunia, 
melalui doa kita, melalui kesaksian kita.”

Uskup Agung John berkata bahawa sela-
lunya, kita berfikir bahawa ‘paderi’ meru-
juk hanya kepada imam yang ditahbis, 
tetapi sebenarnya, melalui Sakramen Pem-
baptisan, kita semua berkongsi keimamatan 
Kristus. 

“Kita semua menerima fungsi ‘imam, 
nabi dan raja’ — sebagai ‘imam’, kita harus 
menjalani kehidupan kekudusan, sebagai 
‘nabi’ kita harus mewartakan Berita Baik 
dan, sebagai ‘raja’, untuk melayani dan 
membimbing orang yang diamanahkan ke-
pada kita dengan belas kasihan.”

SIBU: Uskup Sibu, Joseph Hii, berkata Tu-
han tidak menjadikan manusia hanya seka-
dar manusia, tetapi menjadi seperti Kristus. 
Dalam homilinya semasa Misa Krisma di 
Katedral Sacred Heart pada malam 6 April, 
beliau berkata ramai orang telah diangkat 
menjadi anak Tuhan melalui Pembaptisan.

“Melalui pembaptisan, martabat kita 
telah dinaikkan. Namun ini tidak bermakna 
kita semua lebih penting berbanding orang 
lain. Martabat ini kita terima melalui  Roh 
Kudus, yang memberi kuasa kepada kita, 
merupakan penghormatan bagi kita untuk 
melayani,” katanya.

Begitu juga apabila Tuhan memanggil 
seseorang untuk menjadi paderi, ini bukan-
lah bermakna paderi mempunyai kedudu-

kan yang lebih tinggi daripada kaum 
awam, sebaliknya ia adalah penghormatan 
bagi  para paderi untuk melayani semua, 
melayani seluruh umat manusia dan selu-
ruh ciptaan. 

Uskup Sibu itu juga berterima kasih ke-

pada kerajaan Sarawak kerana membenar-
kan misionari dari luar negara memasuki 
Sarawak untuk melayani di keuskupan itu 
selama 10 tahun. Beliau berkata dasar ini 
hanya diamalkan di Sarawak dan berharap 
agar ia diteruskan. 

KULAI, Johor: Keuskupan Johor Melaka 
meraikan Misa Krisma pelbagai bahasa 
pada 12 April 2022, di Gereja Kristus Raja.

Dalam kata-kata pembukaannya, Uskup 
Bernard Paul berkata kepada para paderi 
bahawa, “Kita adalah paderi daripada umat, 
paderi yang diberikan kepada umat. Tidak 
ada imamat tanpa komuniti kerana komuni-
tilah yang menghantar imam dan menerima 
imam.

“Kita tahu kita lemah, perlu bertobat dan 
memperbaiki diri, dan dengan rahmat Tu-
han, kita boleh bangkit mengatasi diri kita 
sendiri dan menjadi orang yang lebih baik.

“Berdiri, biarlah kita didengari” yang 
juga adalah tema Pra-Paskah Keuskupan 

bermakna bertahan, berjuang, berprinsip 
dan percaya pada diri sendiri seperti  Gandhi 

dan Martin Luther King yang tegas dalam 
pendirian mereka. 

Suatu hari nanti mungkin kita harus mem-
buat pendirian untuk sesuatu — sama ada 
untuk diri kita sendiri, untuk orang lain atau 
orang yang tidak bersuara.

Prelatus itu juga mengingatkan semua 
yang hadir untuk ‘Jangan pernah jemu ber-
buat baik’ (Gal 6:9) kerana jika anda jemu, 
anda menjadi seperti garam tanpa rasa — 
tidak berguna.

Fr Moses Yap kemudiannya menyampai-
kan homili dalam bahasa Mandarin sebelum 
upacara pembaharuan janji imam, diikuti 
dengan perarakan dan penyerahan minyak 
suci. 

KUCHING: “Apabila kita mendengar Misa Krisma, 
kita biasanya mengaitkannya dengan pemberkatan 
minyak krisma dan berdoa untuk para paderi yang 
akan memperbaharui janji imamat mereka,” kata 
Uskup Agung Simon Poh, pada 4 April lalu.

“Pada tahap teologi dan kerohanian yang lebih 
mendalam, kita meraikan Imamat yang dianugerah-
kan kepada kita melalui Pembaptisan. 

Setiap orang yang dibaptis membentuk komuniti 
Umat Tuhan — Imam, Raja dan Nabi. Ini adalah 
panggilan misi kita sama seperti Yesus diurapi pada 
Pembaptisan-Nya untuk menjadi imam, nabi dan 
raja, kita juga menerima pengurapan yang sama 
semasa diurapi minyak Krisma semasa Pembapti-
san dan Penguatan,” tambahnya pada Misa Krisma 
yang dirayakan di Katedral St Joseph.

Uskup Agung Simon juga memohon doa daripada 
para umat agar beliau dapat menjadi bapa yang baik 
kepada paderi-paderinya – yang merupakan rakan 
seperjuangan terdekatnya.

KENINGAU: Semasa merayakan Misa Krisma 
pada 12 April lalu, Uskup Cornelius Piong men-
jelaskan bahawa Misa Krisma merupakan tradisi 
Gereja awal untuk mengingati Tuhan, pencipta Eka-
risti. “Agar Ekaristi ini berlanjutan selama-lamanya, 
maka Tuhan mencipta Imamat.”

Uskup Cornelius mengajak umat bersyukur ker-
ana kerana dengan adanya paderi, maka umat da-
pat mengalami kehadiran Yesus melalui Ekaristi. 
Tegasnya, peranan paderi di dalam membangun ko-
muniti umat Tuhan adalah sangat perlu dan penting. 

Beliau berpesan kepada para paderi, diakon dan 
umat akan perlu semangatnya  komuniti khususnya 
semangat gereja sinodal. Memetik pesan Sri Paus 
Fransiskus, para paderi harus mempunyai tiga se-
mangat kepunyaan (sense of belonging) iaitu sense 
of belonging dengan Tuhan, dengan para klerus dan 
komuniti yang dilayani.

Pada akhir homilinya, Uskup Cornelius men-
genang seorang paderi yang menghembuskan nafas 
terakhir, menjelang Misa Krisma iaitu Fr Claudius 
Andrew. Katanya, pemergian Fr Claudius amat 
mengejutkan dan mendukacitakan. Namun kema-
tiannya sebagai seorang imam bukanlah sia-sia. 
“Sepanjang pemerhatian saya, selama 15 tahun ini, 
meskipun mendiang mempunyai kelemahan, tetapi 
beliau seorang paderi yang sangat baik dan komit-
ed,” ucap Uskup Cornelius. 

Selepas homili, para paderi memperbaharui 
komitmen imamat mereka di hadapan  Uskup. 
Kemudian, tiga orang seminarian, Michael Mok, 
Dealiance dan Marcilus membawa minyak Kateku-
men, Orang Sakit dan Krisma ke altar.  

Misa Krisma dan 
pembaharuan janji paderi 2022
Empat tonggak utama para paderi 

Jangan jemu berbuat baik!

Tuhan mencipta imamat agar 
Ekaristi berlanjutan selamanya 

Misi kita sebagai imam, nabi dan raja 

Misa Krisma merayakan kesatuan, memperingati misi 

Jadikan pelayanan sebagai berkat bagi umat 

Fr Russel Lawrine mempersembahkan minyak untuk katekumen kepada Uskup Agung John Wong. 

Para paderi di Keuskupan Sibu merayakan Misa Krisma di Katedral Sacred Heart, pada 6 April. 



Inti Paskah: Panggilan untuk 
bangkit dari keputusasaan 

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(APRIL) 

Bagi pekerja kesihatan:  Kita berdoa bagi para pekerja 
kesihatan yang merawat orang sakit dan orang tua, khususnya 
di komuniti-komuniti termiskin; semoga mereka dapat dibantu 

oleh kerajaan dan komuniti setempat dengan secukupnya. 
April 17, 2022

KUCHING: Uskup Agung Kuching, Simon 
Poh mengucapkan "Selamat Paskah kepada 
anda. Alleluia! Kristus telah bangkit seperti 
yang Dia katakan!” (Mat 28:6) Dia bersama 
kita sehingga akhir zaman! (Mat 28:20)."

Dalam pesannya, Uskup Agung Simon 
menulis pengalamannya semasa ditemu 
bual oleh WaiFM Bidayuh, RTM untuk 
berkongsi tentang Paskah. 

"Salah satu soalan yang ditanya adalah 
“Mengapa Paskah merupakan perayaan 
yang penting kepada semua orang Kris-
tian?” Walaupun ia kelihatan seperti soalan 
mudah, tetapi saya menyedari adalah soalan 
asas tentang iman Kristian kita,” kata Uskup 
Agung Kuching.

Prelatus itu mengatakan umat Katolik 
lebih fokus kepada perayaan Krismas ber-
banding Hari Minggu Paskah. Malah, pada 
musim Krismas, selain karoling, aktiviti 
bertukar-tukar hadiah, golongan warga emas 
pula menulis dan mengirim Kad Krismas. 
“Tetapi semasa Paskah, kita hampir tidak 
menerima sebarang Kad Paskah,” ujarnya. 

“Jika difikirkan semula, kita mungkin 
telah mengambil mudah tentang Paskah. 
Berbalik kepada soalan tadi, kita sebenarn-
ya harus memberikan penekanan yang lebih 
besar tentang Paskah.”

Uskup Agung Simon memetik kata-kata 
menakjubkan daripada Sto Paulus, “…
Jadi, bilamana kami beritakan, bahawa 
Kristus dibangkitkan dari antara orang 
mati, bagaimana mungkin ada di antara 
kamu yang mengatakan, bahawa tidak ada 

kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada 
kebangkitan orang mati, maka Kristus juga 
tidak dibangkitkan. 

“Tetapi andaikata Kristus tidak dibang-
kitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami 
dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 
Lebih dari pada itu kami ternyata berdusta 
terhadap Tuhan, kerana tentang Dia kami 
katakan, bahawa Dia telah membangkitkan 
Kristus padahal Dia tidak membangkitkan-
Nya, kalau andaikata benar, bahawa orang 
mati tidak dibangkitkan. Sebab jika be-
nar orang mati tidak dibangkitkan, maka 

Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika 
Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah 
kepercayaan kamu dan kamu masih hidup 
dalam dosamu. 

“Demikianlah binasa juga orang-orang 
yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya 
dalam hidup ini saja menaruh penghara-
pan pada Kristus, maka kita adalah orang-
orang yang paling malang dari segala ma-
nusia.”  (lihat 1 Kor 15:12-19)

Apabila Yesus dihukum bunuh dan mati 
di kayu salib, murid-muridnya kehilangan 
arah. Ada yang bersembunyi manakala yang 
lain meninggalkan Yerusalem kerana tiada 
apa lagi yang boleh diharapkan. Jika Yesus 
tidak bangkit daripada kematian, kelahiran-
Nya pada hari Krismas, segala yang diajar 
dan dinyatakan-Nya sebagai Anak Tuhan, 
tidak akan bermakna apa-apa. 

Dan jika Yesus telah mati dan tidak per-
nah bangkit semula, kita hanya boleh men-
gatakan bahawa Yesus hanyalah seorang 
manusia yang baik yang telah menyembuh-
kan ramai orang dan dia mati secara tragis, 
hanya sekadar itu. 

 Puji Tuhan kerana melalui Sto Paulus, kita 
mempunyai saksi hidup yang telah bertemu 
dengan Kristus yang bangkit. Sto Paulus 
memberi kesaksian bahawa “Kristus telah 
mati kerana dosa-dosa kita, sesuai dengan 
Kitab Suci, bahawa Dia telah dikuburkan, 
dan bahawa Dia telah dibangkitkan,  pada 
hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci;  
bahawa Dia telah menampakkan diri kepa-
da Kefas  dan kemudian kepada kedua belas 

murid-Nya. Sesudah itu Dia menampakkan 
diri kepada lebih dari lima ratus saudara 
sekaligus …” (1 Kor 15:3-6).

“Oleh itu,” kata Uskup Simon, "kebang-
kitan Yesus dari kematian pada hari Minggu 
Paskah adalah jaminan dan bukti bahawa 
Kristus memang Anak Tuhan yang dijanji-
kan, yang telah datang ke dunia, dilahirkan, 
hidup dan berjalan di antara kita, dan mati 
untuk membebaskan dosa kita! 

Melalui kebangkitan-Nya, kita percaya 
bahawa Yesus Kristus Tuhan kita adalah be-
nar-benar manusia dan benar-benar Tuhan. 
“Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, 
sehingga Dia telah mengaruniakan Anak-
Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya tidak mati, melainkan 
beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3:16)

Kita bersyukur kerana percaya kepada 
Kristus yang bangkit dan dalam Gereja Ka-
tolik, dengan kesaksian dan ajaran-ajaran 
yang telah disampaikan melalui para ra-
sul kepada kita hari ini. Malah, saya amat 
bangga menjadi Katolik kerana kita saling 
memiliki antara sesama, kudus, Katolik dan 
Gereja Apostolik. 

Pada akhir pesannya, bagi pihak Uskup 
Agung Emeritus Peter dan John, para Pa-
deri, Religius dan pemimpin Majlis Pastoral 
Keuskupan Agung, Uskup Agung Simon  
mengucapkan Selamat Paskah kepada se-
mua. 

“Semoga anda dan keluarga dibangkit-
kan dan diberkati oleh Tuhan Yang Bangkit.          
Alleluia! Kristus Bangkit!”

Pemberitaan kita sia-sia tanpa kebangkitan Yesus 

KUALA LUMPUR: “Adakah iman masih 
dapat menopang kita dalam menghadapi 
pelbagai cabaran masa kini?” demikian 
persoalan yang dikemukakan oleh Uskup 
Agung Julian Leow, dalam pesannya sem-
pena Hari Paskah 2022.

Inti pesan Paskah ialah panggilan untuk 
bangun dari keputusasaan. Paskah adalah 
tentang permulaan baharu. Seperti Maria 
Magdala dan para murid, yang berani un-
tuk beralih dari bayang-bayang kematian di 
salib kepada cahaya kebangkitan, kita juga 
sedang bergerak dari musim sejuk pande-
mik ke musim bunga endemik. 

Uskup Agung Julian mengingatkan, 
Gereja harus dibuka semula dengan penuh 
tanggungjawab. Menyedari virus dan vari-
asinya masih menular, Uskup Agung mahu 
semua umat melindungi diri sendiri dan 
melindungi mereka yang lemah.

Dengan pembukaan semula gereja, ada 
kemungkinan kurang dikunjungi kerana 
tidak memuaskan apa yang didahagakan 
oleh umat. Maka, Uskup Agung Julian me-
nyeru para paderi, religius dan kaum awam, 
untuk menjadikan Gereja sebagai tempat di 
mana orang boleh bertemu dan mengalami 
Tuhan yang bangkit. 

“Bertemu dan mengalami Tuhan yang 
bangkit bukan sahaja di dalam bangunan 
Gereja. Kita tidak boleh menjadi orang 
yang memandang hal ehwal dan penyeleng-
garaan dalaman Gereja sahaja. 

“Sebaliknya, kita mesti bersedia untuk 
berorientasikan misi, melayani orang di 
mana mereka berada, melalui liturgi dan 
sakramen malah melalui kedekatan pasto-
ral dengan mereka yang tidak lagi datang 
ke Gereja. Kita harus bersedia, melayani 
yang memerlukan di mana sahaja mereka 
berada,” tegas Uskup Agung Julian. 

“Kita sebagai umat Katolik dipanggil un-
tuk bertindak balas dengan belas kasihan, 
perpaduan dan dalam menjaga mereka yang 
menderita dan paling lemah.”

Beliau melanjutkan bahawa, “Ini adalah 
tanda pengharapan yang sejati, iman Paskah 
yang mendorong para murid tidak mewar-
takan tragedi kematian Yesus sebaliknya 
mengongsikan kebangkitan-Nya, janji ke-
hidupan kekal, kegembiraan dan keyakinan 
dalam Roh Kudus — Inilah makna Paskah 
yang selalu tenggelam lebih-lebih lagi pada 
masa ini, apabila kepercayaan dan amalan 
agama sering diketepikan. 

“Inilah Paskah yang menerangkan matla-
mat, memberikan tujuan dan makna hidup 
kita, walaupun di tengah-tengah pergelu-
tan yang kita hadapi. Begitu ramai di dunia 
sekarang yang harus mengetahui perkara ini 
sekarang!

“Lebih-lebih lagi pada masa ini, apa-
bila kepercayaan dan amalan agama ser-
ing diketepikan oleh sebilangan besar 
masyarakat kita atas pelbagai sebab. Bu-
kan itu sahaja, apabila undang-undang 

yang melanggar kebebasan beragama atau 
prinsip kepercayaan kita diluluskan, atau 
apabila kita jatuh ke dalam tabiat buruk 
yang mengutamakan dan mengamalkan 
kepercayaan hanya apabila ia sesuai dalam 
kehidupan kita dan menganggapnya meng-
ganggu kehidupan kita yang sibuk.” 

Uskup Agung Julian mengajak umat agar 
mempunyai keberanian seperti Maria dan 
menjadi lelaki dan wanita Paskah yang be-
nar-benar menghidupkan Berita Baik dalam 

Gereja dan dunia kita. Apa yang mampu 
kita lakukan jika tanpa iman!

Pada akhir pesannya, Uskup Agung Ju-
lian menyatakan, “Semoga damai Kristus 
yang Bangkit tinggal di dalam hati anda 
sepanjang Musim Paskah ini, dan semoga 
anda dipenuhi dengan sukacita dan harapan.

“Doa saya tetap bersama anda semua. 
Selamat Hari Paskah yang bahagia dan 
diberkati kepada anda dan orang-orang ter-
sayang anda!”

Hari Raya Besar Paskah seharusnya diberikan 
penekanan besar kerana tanpa kebangkitan-
Nya, sia-sialah kepercayaan kita — Uskup 
Agung Simon Poh. 


