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Lalu aku berpaling untuk melihat suara 
yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku 
berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki 
dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki 
dian itu ada seorang serupa Anak Manusia 
berpakaian jubah yang panjangnya sampai 
di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat ping-
gang dari emas.

Wahyu 1:12-13 
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JAKARTA: Serangan ke atas seorang pro-
fesor universiti baru-baru ini menunjuk-
kan bahawa radikalisme adalah ancaman 
besar dalam pelbagai agama Indonesia 
dan pengaruhnya tidak boleh diabaikan. 

Ia juga menunjukkan bahawa kumpulan 
bersenjata radikal telah kembali dan kali 
ini mereka lebih menyasarkan individu 
yang berani menentang fundamentalisme 
agama atau mengkritik amalan Islam.

Salah satu sasaran mereka ialah Ade 
Armando, seorang pensyarah di Univer-
siti Indonesia dan pejuang media sosial 
untuk toleransi agama dan demokrasi. 
Dia diserang dengan kejam semasa protes 
yang dianjurkan oleh pelajar di Jakarta 

minggu lalu.
Protes itu antara lain menuntut kerajaan 

tidak menangguhkan  pilihan raya umum 
yang dijadualkan dua tahun dari seka-
rang. Pelan penangguhan itu direka oleh 
parti politik yang mahu Presiden Joko 
Widodo memimpin negara selepas peng-
galnya berakhir pada 2024.

Armando yang berada di tempat ban-
tahan itu untuk merakam beberapa video 
bagi Indonesia Movement for All, sebuah 
saluran yang dilancarkan oleh bleiau pada 
bulan Mac. Organisasi tersebut terdiri 
daripada wartawan, aktivis, saintis dan 
individu-individu yang memperjuangkan 
keharmonian antara agama. Bagaimana-

pun, apabila sekumpulan penunjuk per-
asaan yang sebahagiannya daripada rang-
kaian radikalisme menyedari kehadiran 
Armando, mereka segera memukul dan 
menolaknya ke tanah. Pakaiannya di-
lucutkan dan badannya berlumuran da-
rah.

Pandangan Armando dianggap anti-
Islam dan menjadi sasaran golongan kon-
servatif dan radikal. Mereka mencuba 
pelbagai cara untuk memenjarakannya, 
termasuk dengan membuat aduan meng-
hujat.

Tetapi polis tidak menemui bukti ter-
hadap aduan tersebut dan ini menambah-
kan lagi kemarahan kemarahan pengadu, 

yang menuduh polis dengan sengaja 
tidak menjalankan undang-undang. 
menghalang kesnya. Apa yang berlaku 
kepada pensyarah itu menyatakan baha-
wa radikalisme tidak mati di Indonesia.

Sesetengah pemerhati juga percaya ba-
hawa pandemik adalah masa untuk kum-
pulan radikal bersatu. 

Pandemik mungkin telah menyekat 
pergerakan mereka, tetapi ia tidak 
menghalang mereka daripada menakut-
nakutkan orang di media sosial. Kini, 
sekatan pandemik semakin longgar, 
mereka telah berkumpul semula dan men-
unjukkan kepada orang ramai bahawa 
mereka masih wujud. — ucanews.com

NEW DELHI: Pendidikan 
kanak-kanak perempuan 
dibuktikan dapat men-

jadikan masyarakat lebih kuat, 
lebih aman dan makmur, tetapi 
peluang Asia untuk mencapai 
matlamat tersebut menjadi se-
makin tipis diakibatkan pande-
mik coronavirus.

Sebelum pandemik, pendaftaran pela-
jar perempuan di sekolah telah menyak-
sikan peningkatan ketara di Asia. Tetapi 
semasa  pandemik, jumlah itu telah 
berkurangan.

UNESCO menganggarkan bahawa ki-
ra-kira 24 juta pelajar, dari peringkat se-
kolah rendah hingga universiti, berisiko 
untuk tidak kembali ke sekolah berikutan 
gangguan pendidikan. Hampir separuh 
daripadanya terdapat di Asia Selatan dan 
Barat selain Afrika.

Asia menunjukkan prestasi yang baik 
sebelum pandemik tetapi bilangan pela-

jar perempuan telah menurun, daripada 
30 juta menjadi 15 juta dalam dua dekad 
yang lalu. Hampir semua negara Asia 
kecuali Pakistan dan Timor-Leste telah 
berjaya dengan menghantar anak perem-
puan ke sekolah. Dengan jumlah pelajar 
perempuan semakin meningkat, trend 
perkahwinan kanak-kanak juga menurun.

Semasa pandemik, dianggarkan 
200,000 kanak-kanak perempuan berkah-
win di Asia Selatan pada 2020, dan an-
gka itu dijangka terus meningkat kerana 
Covid-19 dan variannya masih berlarutan 
di kebanyakan negara Asia.

Gereja-gereja di negara-negara Asia 
adalah pengurus mahir dalam mengen-
dalikan sekolah dan kolej elit di bandar-
bandar. Tetapi institusi tersebut tidak 
mampu membantu berjuta-juta gadis 
kampung yang tercicir dari sekolah ker-
ana kemiskinan dan situasi sosial yang 
buruk.

Kekurangan pendidikan untuk kanak-
kanak perempuan membawa kembali 
masyarakat kepada situasi primitif, men-

jadikan mereka tidak dapat menerima 
pembebasan yang ditawarkan oleh Injil. 
Sudah tiba masanya Gereja di Asia meli-
hat ini sebagai cabaran utama kepada 
misi di benua itu.

Di Indonesia, misalnya, kekurangan 
pendidikan membawa kepada perkah-
winan bawah umur di negara yang pal-
ing ramai penduduk menyebabkan kelu-
arga dan masyarakat dilanda kemiskinan 
dan tidak sihat. Mahkamah daerah dan 
wilayah Indonesia menyaksikan lonja-
kan perkahwinan bawah umur selepas 
wabak itu bermula. Antara Januari dan 
Jun 2020, kira-kira 24,000 permohonan 
untuk perkahwinan bawah umur telah 
dikemukakan di negara Islam terbesar di 
dunia itu.

Agensi perancang keluarga di Indone-
sia, juga yang mempunyai salah satu ka-
dar perkahwinan kanak-kanak tertinggi 
di dunia. Mengikuti laporan UNICEF, 
republik itu akan menyaksikan ledakan 

bayi yang tinggi pada awal tahun depan 
berikutan penutupan sekolah dan kurang 
peluang untuk kontraseptif. 

Walaupun republik dengan populasi 
270 juta penduduk telah menaikkan umur 
sah untuk berkahwin daripada 16 kepada 
19 untuk lelaki dan perempuan, masih 
terdapat kelemahan yang digunakan oleh 
mahkamah agama tempatan untuk melu-
luskan perkahwinan bawah umur.

Pendidikan adalah pilihan terakhir bagi 
ramai gadis Asia untuk menjalani kehidu-
pan yang dihormati dan bermakna. Apa 
yang mereka perlukan adalah layanan 
belas kasihan untuk membantu mereka 
mengharungi normal baharu. Gereja Ka-
tolik kecil di Asia, yang telah mempelop-
ori pendidikan moden di kebanyakan 
negara Asia, boleh memainkan peranan 
penting untuk mengubah nasib gadis dan 
masyarakat Asia itu sendiri. Tetapi itu 
boleh berlaku hanya jika hierarki meny-
edari cabaran misi ini. — ucanews.com

Kumpulan radikal sasar pejuang toleransi agama

Fasa peralihan ke 
endemik: Gereja 
diminta bantu 
misi pendidikan 

Gereja Katolik mempelopori pendidikan moden di seluruh benua dan boleh membantu mengubah 
nasib para pelajar miskin. 



Tuhan mencipta cahaya sekali 
lagi pada hari kebangkitan-Nya
Tidak kira bagaimana sama ada 

anda lebih memahami asal 
usul masa seperti teori sains yang 
dikatakan bermula dengan Big 
Bang, atau sama ada anda percaya 
bumi dicipta seperti yang dicerita-
kan dalam Alkitab. Kita perlu tahu 
bahawa sebelum alam semesta 
tercipta, CAHAYA telah dicipta 
terlebih dahulu. Sebelum Tuhan 
mencipta alam semesta, Tuhan 
terlebih dahulu mencipta cahaya. 
Namun, akhirnya dunia kembali 
gelap. Bila?

Di dalam Injil, dinyatakan ba-
hawa ketika Yesus sedang wafat 
di kayu salib, antara jam keenam 
dan kesembilan, hari menjadi ge-
lap dan Yesus berseru, “Tuhanku, 
Tuhanku, mengapa Engkau men-
inggalkan Aku!” Apa sebenarnya 
yang berlaku di sini?

Adakah Injil mengatakan ba-
hawa pada waktu itu benar-benar 
menjadi gelap pada awal petang, 
atau adakah ia bermaksud berlaku 
gerhana matahari, atau adakah ia 
merujuk kepada bentuk kegelapan 
lain misalnya kegelapan rohani? 
Mungkinkah berlaku gerhana ma-
tahari semasa Yesus sedang wa-
fat? Ada kemungkinan. Kita tidak 
tahu, tetapi gerhana atau tidak, ini 
bukanlah perkara utama. 

Apa yang dimaksudkan dengan 
‘gelap’ oleh Injil adalah sejenis 
kegelapan yang menyelubungi 
kita apabila apa yang berharga 
bagi kita diremehkan, dipermalu-
kan, diperlihatkan sebagai tidak 

berdaya, diejek, dikalahkan, dan 
disalibkan oleh dunia kita. Ada 
sejenis kegelapan yang menye-
lubungi kita apabila kuasa cinta 
kelihatan  dikalahkan oleh kuasa 
kebencian. 

Apabila cahaya harapan itu 
menjadi malap,  muncul kege-
lapan yang lebih besar dan inilah 
jenis kegelapan yang dikatakan 
oleh Injil, iaitu awan yang terben-
tuk lalu menggelapkan dunia ke-
tika Yesus tergantung mati.

Apa yang kurang menyenang-
kan di sini ialah semasa Yesus 
disalibkan, alam semesta kembali 
menjadi huru hara, seperti belum 
terciptanya cahaya. 

Namun, turut ditekankan di sini 
ialah, Tuhan mencipta cahaya 
untuk kali kedua, kali ini cahaya 
dicipta dengan membangkitkan 
Yesus daripada kematian, dan 
cahaya baharu ini adalah cahaya 
yang paling mengejutkan. Selain 
itu, tidak seperti cahaya asal, yang 
hanya fizikal, cahaya ini adalah 
cahaya untuk minda dan jiwa.

Dari pandangan mata kasar, ca-
haya kebangkitan juga merupakan 
fenomena fizikal yang sangat ba-
haru. Semasa kebangkitan Yesus, 
cara normal fizikal atom-atom 
planet tergoncang atau terganggu.  
Tubuh yang mati bangkit dari 
kubur, menjadi hidup dan tidak 
akan mati lagi. Ini tidak pernah 
berlaku sebelum ini. 

Selain itu, kebangkitan Yesus 
juga merupakan cahaya yang san-

gat baharu bagi jiwa iaitu cahaya 
harapan. Apakah yang dimaksud-
kan dengan ‘cahaya harapan’? 

Ada sebuah lagu terkenal yang 
dinyanyikan oleh Joan Baez pada 
awal 1970-an yang ditulis oleh 
Robbie Robertson, The Night 
They Drove Old Dixie Down. Ia 
mengisahkan tentang seorang le-
laki bernama Virgil Caine. 

Lagu itu adalah ratapan sedih 
tentang kesusahan yang dialami 
oleh keluarga miskin kulit putih 
di Selatan semasa Perang Sau-
dara Amerika. Segala-galanya 
tidak kena bagi mereka, termasuk-
lah  kematian anak lelaki mereka 
yang terkorban dalam peperangan. 
Keadaan mereka sangat sedih, ge-
lap, tiada harapan. Ada satu baha-
gian pada lagu itu yang menya-
takan kesedihan tentang kematian 
adiknya: 

Dia baharu sahaja lapan belas 

tahun, bangga dan berani
Tetapi seorang Yankee meletak-

kannya di dalam kuburnya
Saya bersumpah dengan darah 

di bawah kaki saya
Anda tidak dapat membang-

kitkan semula Kain apabila ia 
dalam kekalahan

Bolehkah kehidupan dibang-
kitkan semula setelah ia dikalah-
kan? Bolehkah mayat keluar dari 
kubur? Bolehkah tubuh yang 
dianiaya kembali menjadi utuh? 
Bolehkah kepolosan yang hilang 
dapat dipulihkan? 

Dapatkah hati yang hancur 
disembuhkan? Bolehkah hara-
pan yang hancur membangkitkan 
jiwa? Bukankah kegelapan me-
madamkan semua terang? Masih 
adakah harapan bagi pengikut 
Yesus semasa mereka menyak-
sikan penghinaan dan kematian-
Nya pada hari Jumaat Agung? 
Apabila orang yang sangat baik 
itu disalibkan, apa lagi yang dapat 
menjadi asas harapan?

Jawabannya, dalam satu per-
kataan — KEBANGKITAN. 
Apabila kegelapan menyelubungi 
bumi untuk kedua kalinya, Tuhan 
menjadikan cahaya untuk kali 
kedua, dan cahaya itu, tidak sep-
erti cahaya fizikal semasa subuh 
yang akan hilang. Itulah perbe-
zaan antara kebangkitan Lazarus 
dan kebangkitan Yesus, antara 
cahaya fizikal dan cahaya kebang-
kitan. 

Lazarus telah bangkit tetapi dia 

akan mati juga.  Yesus telah di-
berikan tubuh yang sangat baharu 
yang tidak akan mati lagi.

Sarjana Alkitab terkenal Ray-
mond E. Brown menyatakan ba-
hawa kegelapan yang melanda du-
nia ketika Yesus digantung mati, 
akan bertahan sehingga kita per-
caya pada kebangkitan. 

Selagi kita belum percaya ba-
hawa Tuhan berkuasa memberi-
kan kehidupan bagi semua yang 
mati dan selagi kita tidak percaya 
Tuhan dapat  menggulingkan 
batu dari mana-mana kubur, se-
lagi kita tidak percaya Dia boleh 
membangkitkan kebaikan tidak 
kira betapa dalam kebaikan itu 
terkubur di bawah kebencian dan 
kekerasan, kegelapan Jumaat 
Agung akan terus menggelapkan 
planet kita. 

Mohandas K. Gandhi pernah 
mengatakan bahawa dengan meli-
hat semula sejarah, kita sebe-
narnya dapat melihat kebenaran 
bahawa Tuhan sentiasa mencipta 
cahaya baharu: “Apabila saya 
berputus asa, saya kembali meng-
ingati bahawa sepanjang sejarah, 
jalan kebenaran dan cinta akan 
selalu menang. Memang akan ada 
pembunuh dan penganiaya, dan 
untuk sementara waktu mereka 
kelihatan tidak mampu dikalah-
kan. Tetapi akhirnya mereka se-
lalu kalah. Sentiasalah mengin-
gati kebenaran ini.”  — Hakcipta 
Terpelihara 1999-2022 @ Fr Ron 
Rolheiser 

Hari minggu yang lalu, Hari 
Minggu Paskah pertama, 

kita menyaksikan satu peristiwa 
yang mengejutkan kepada tiga 
orang sahabat Yesus iaitu mula-
mula Maria Magdalena yang 
awal pagi pergi ke kubur kemu-
dian Petrus dan Yohanes. 

Mereka menyaksikan kubur 
yang kosong namun semangat 
paskah tidak berakhir dengan 
kubur yang kosong. 

Ketiga-tiga mereka mengalami 
Yesus yang sudah bangkit. Ini 
bererti kubur yang kosong itu 
bukan sahaja menandakan iman 
yang kosong tetapi juga memberi 
erti iman dan harapan yang baha-
ru yang disemangat i  o leh 
kebangkitan Yesus.

Rasa kehilangan Yesus pada 
mulanya bukanlah sesuatu yang 
sia-sia atau buang masa tetapi 
rasa kehilangan itu telah menim-
bulkan transformasi  iman. 
Pengalaman rasa kehilangan 
Yesus iaitu kekosongan iman 
membawa untuk mencari iman 
yang dibaharui berkat kebangki-
tan Yesus.

Hari minggu Paskah kedua ini 
member i tahu k i ta  bahawa 
kebangkitan Yesus terus memen-
uhi kekosongan iman para rasul 
(komuniti rasul) walaupun mere-

ka penuh keragu-raguan dan     
ketakutan. Mereka telah mengu-
rungkan diri mereka di dalam 
bilik yang menandakan bahawa 
mereka dikurung oleh keragu-
raguan dan ketakutan. Kematian 
Yesus telah menanamkan rasa 
takut mereka. 

Kita dapat merasakan situasi 
mereka pada ketika itu, mereka 
mengalami kekosongan hidup 
iaitu tidak merasa aman dan 
damai kerana dihantui dengan 
keragu-raguan dan ketakutan 
sebab mereka takut mereka men-
erima nasib yang sama. 

N a m u n  d a l a m  k e a d a a n 
ketidaktentuan itu Yesus mem-
perlihatkan Diri-Nya buat kali 
pertamanya dan memberi seman-
gat kedamaian yang baru dengan 
berkata, “damai sejahtera bagi 
kamu!” 

Kehadiran Yesus yang sudah 
bangkit telah membangkitkan 
sukacita. Sekali lagi Yesus berka-
ta bagi kedua kali, “damai 
sejahtera bagi kamu!” 

Kali ini Dia mengutus mereka 
dan keluar dari bilik ketakutan 
seperti Dia yang diutus oleh 
Bapa.

Salah seorang daripada rasul 
yang tidak bersama komuniti 
rasul itu iaitu Tomas tidak per-

caya bahawa kawan-kawannya 
telah bertemu dengan Yesus. Dia 
tidak mahu mempercayai selagi 
dia melihat Yesus. Yesus mem-
perlihatkan Diri-Nya buat kali 
kedua untuk meyakinkan Tomas 
dan akhirnya Tomas juga per-
caya dengan menyatakan keper-
cayaannya yang penuh keyaki-
nan, “Ya Tuhan dan Tuhanku!” 

Kemudian Yesus juga memberi 
keyakinan kepada kita semua 
bahawa walaupun kita tidak ber-
temu Yesus secara fizikal namun 
iman kita akan membawa kita 
bertemu Yesus yang sudah bang-
kit. Oleh itu keutuhan iman akan 
kebangki tan  Yesus  sangat 
memainkan peranan untuk 
menikmati kebahagiaan.

Hari Minggu Paskah kedua 
j u g a  m e r u p a k a n  P e s t a 
Kerahiman Ilahi .  Sri Paus 
Yohanes Paulus II telah mengu-
mumkan bahawa Sr Faustina 
Kowalska (1905-1938) dari 
Poland menjadi Santa. 

Dalam Misa Kudus Kanonisasi 
itu Santo Paus Yohanes Paulus II 
berkata: “Yesus menunjukkan 
tangan-Nya dan lambung-Nya 
kepada murid-murid-Nya. Dia 
menerangkan bahawa luka-luka 
yang diderita-Nya, khususnya 
luka pada hati (jantung)-Nya, 

adalah sumber belaskasihan-Nya 
(kerahiman-Nya) yang mengalir 
kepada segenap manusia.”

Santo Sri Paus Yohanes Paulus 
II meneruskan apa yang dikata-
kan oleh St. Agustinus, iaitu 
pesan yang ingin disampaikan 
kepada kita ialah  Minggu Oktaf 
Paskah (Minggu Paskah II) ini 
mengingatkan kita akan kerahi-
man i lah i  dan  pember ian 
pengampunan-Nya, agar dapat di 
satukan di dalam kasih-Nya.

Kita semua, umat beriman 
Kristian sebagai Gereja, sama 
ada secara  perorangan atau 
secara peribadi mahupun sebagai 
keseluruhan atau komuniti, apa-
bila kita sungguh percaya kepada 
Yesus Kristus, harus bersedia 
memperkenalkan Yesus Kristus 
itu kepada semua orang dengan 
menunjukkan kerahiman atau 
belas kasihan Tuhan kepada 
semua orang. 

Tunjukkanlah Yesus yang 
sudah bangkit di dalam perbua-
tan dan perkataan kita sehari-
hari. 

Dalam masa Paskah ini kita 
diajak untuk memantapkan iman 
kita akan Yesus yang sudah 
bangkit dan kini hidup di tengah-
tengah kita, dalam diri kita, kelu-
arga dan komuniti kita. 

Hanya dengan iman kita kepa-
da Yesus, kita dapat menikmati 
kedamaian dan sukacita yang 
penuh walaupun kita hidup 
dalam dunia yang penuh keka-
cauan dan kebingungan. 

Jika kita seorang yang memi-
liki sukacita dan damai dari 
Yesus maka Yesus pun mengutus 
kita untuk mengongsikan sukaci-
ta dan damai ini kepada orang 
lain terutama kepada saudara dan 
saudari kita yang sukar menemui 
sukacita dan damai Tuhan. — 
santapan rohani

PESTA KERAHIMAN ILAHI
HARI MINGGU PASKAH KEDUA (C)

KISAH PARA RASUL 5:12-16;
WAHYU 1:19-11a.  12-13.17-19;

INJIL YOHANES 20:19-31

Dimenangkan oleh damai sejahtera 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: Mengapa Yesus disalibkan bukan 
direjam?Saya membaca beberapa sumber, peny-
aliban bukan tradisi hukuman Yahudi tetapi 
tradisi hukuman Romawi. Mohon penjelasan. 

Penginjil Markus melaporkan bahawa penguasa 
Romawi membawa Yesus untuk disalibkan, dan 
alasan yang dikemukakan adalah sebab Dia disebut 
sebagai raja orang Yahudi (Lih. Mrk.15:22-26). 
Memang penyaliban biasa dilakukan bagi mereka 
yang dianggap sebagai pemberontak, mereka yang 
dipandang memberikan perlawanan politis.

Kisah yang terkenal dalam sejarah Romawi 
adalah penyaliban atas Spartacus, seorang pembe-
rontak serta para pengikutnya pada tahun 71 SM. 
Namun biasanya ia dijatuhkan bukan kepada 
warga Romawi. Akan tetapi, dengan menelusuri 
sejarah  hukuman penyaliban, ia sudah berlaku 
sekian lama, bahkan dikatakan sejak masa Persia 
abad VI SM, seperti pada masa raja Persia Darius, 
di mana bermulanya  bentuk hukuman ini di 
kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Dikatakan 
Kaisar Konstantinus baharu pada tahun 337 
Masehi menghapuskan hukuman salib, kemudian 
menggunakan salib sebagai tanda kemenangan, 
bagi mendorong bakti penghormatan akan salib 
Yesus.

Hukuman penyaliban digambarkan sebagai 
pohon atau tiang kayu untuk menggantungkan 
seorang penjahat, yang terlebih dahulu dicambuk. 
Penyaliban sengaja dibuat di tempat terbuka dan 
dipertontonkan kepada orang ramai sebagai perin-
gatan agar kejahatan yang dimaksudkan tidak lagi 

diulangi sekaligus sebagai tindakan mempermalu-
kan mereka yang dihukum.

Dalam Kitab Ulangan, dapat ditemui gambaran 
mengenai penyaliban “…dihukum mati, kemudian 
kau gantungkan dia pada sebuah tiang” (Ul. 21:22; 
Yos. 8:29; 10:26; 2 Sam. 21:9). Maka meskipun 
hukuman yang biasa dipakai dalam udnang-
undang Yahudi adalah dengan merejam, namun 
penyaliban juga sudah  lama dipraktikkan. Bahkan 
dicatat oleh seorang pemimpin Yudea, Janneus 
pada abad 1 SM yang menyalibkan 800 pemberon-
tak.

Tradisi Yahudi sebenarnya lebih menggunakan 
hukuman merejam, memenggal kepala, membakar 
ataupun mencekik. Hukuman dengan melempari 
batu, bentuk hukuman pada seorang wanita berzina 
pernah dikesali dan ditegur oleh Yesus  (Lih. Luk. 
13:34), bahkan Yesus pernah dicubai untuk dilem-
pari batu (Lih. Yoh. 8:59; 10:31), atau juga dapat 
juga kita lihat dari kisah wanita yang ditangkap 
semasa berzina (Lih. Yoh. 8:7). Pemenggalan 
kepala dapat kita lihat dari kisah kematian Yohanes 
Pembaptis (Lih. Mrk. 6:24-25; Mat. 14:8-10). 
Hukuman mati tersebut dijatuhkan untuk kejahatan 
yang berat, kerana jenayah membunuh, pelangga-
ran hukum sabat, menghujat Tuhan dan berzina. 

Kisah sengsara Yesus menggambarkan bahawa 
Yesus ditangkap dan diadili oleh Sanhedrin, 
dijatuhi hukuman oleh Pilatus dan disalibkan oleh 
tentera Romawi. Para pemuka Yahudi menuduh-
Nya menghujat Tuhan, namun mereka membawa 
Yesus kepada Pilatus dengan mengatakan bahawa 
Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi. 

Para pemuka Yahudi membawa Yesus kepada 
Pilatus sebab dia yang berkuasa untuk menjatuh-
kan hukuman mati, maka mereka menuntut agar 
Yesus disalibkan. Dapat kita teliti di sini bahawa 
hukuman Yesus bukan sekadar berdasarkan hukum 
agama, namun juga dikenakan hukuman sivil. 
Yesus dianggap bukan sahaja mengancam pihak 
berwajib keagamaan tetapi juga golongan ahli poli-
tik. Yesus didakwa menghujat Tuhan serta dituduh 
menganggu kestabilan atau keharmonian bangsa.

Hal ini kemudian menjadi suatu tanda serta 
pesan, kerana salib pada saat itu dipandang sebagai 
batu sandungan, suatu kutukan ataupun suatu 
kebodohan (Lih. Gal. 3:13; 5:11; 1 Kor.1:23 ). 
Pemberitaan akan salib pun dianggap suatu 
kebodohan bagi ramai orang (Lih. 1 Kor. 1:18). 
Mengakui seseorang yang mati disalib sebagai 
Tuhan adalah sesuatu yang kontradiktif, tidak 
masuk akal, sama ada bagi orang Yahudi mahupun 
bagi yang bukan Yahudi. Markus juga menyatakan 
bahawa pengakuan pertama akan keTuhanan Yesus 
diucapkan oleh ketua pasukan Romawi, semasa 
menyaksikan wafat Yesus (Lih. Mrk. 15:39).

Yesus disalibkan dan bukan direjam, sebab di 
dalamnya termuat pesan, bahawa yang dianggap 
bodoh oleh dunia dipilih Tuhan untuk memalukan 
yang kuat, menjadi lebih berhikmat (Lih.1 Kor. 
1:25-27). Yesus sendiri menubuatkan penyaliban 
tersebut (Lih. Mat 16:21; Mrk. 8:31), bahkan harus 
memikul salib sebagai syarat mengikuti-Nya (Mat. 
16:24; Mrk. 8:34;Luk 9:23). Salib adalah tanda dan 
pesan, kesaksian dan identiti! – hidup katolik,  
Father T. Krispurwana Cahyadi, SJ
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Mengapa Yesus disalib bukan direjam?

Bidayuh dari Siburan terima 
anugerah Knight Grand Cross 

KUCHING: Duta Besar Malaysia ke Takhta 
Suci, Dato Westmoreland Edward Palon 
menjadi kebanggaan komuniti  Kristian pada 
hujung minggu Paskah lalu selepas tersebar 
berita mengenai beliau menerima anugerah 
di Vatikan.

Ketika dihubungi, Westmoreland menge-
sahkan beliau telah menerima Knight Grand 
Cross of The Order of Pope Pius IX pada 
29 Mac. Westmoreland merupakan antara 
sembilan duta residen yang dianugerahkan 
anugerah itu kerana telah menamatkan dua 
tahun akreditasi di Takhta Suci.

Penerima lain adalah dari Turki, Bulgaria, 
Maghribi, Slovenia, Bosnia & Herzegovina, 
Senegal, Brazil dan Costa Rica. “Saya terke-
jut berita mengenai saya menerima anugerah 
itu menjadi tular. Mengenai anugerah itu, ma-
jlis itu sebenarnya telah diadakan agak lama 
dahulu iaitu pada 24 Mac 2022, sempena 
ulang tahun ke sembilan kepausan Sri Paus 
Fransiskus (13 Mac).

“Anugerah itu disampaikan oleh Uskup 
Agung Edgar Peña Parra, Pengganti (Sosti-
tuto) Sekretariat Negara di Vatikan,” katanya 

ketika dihubungi. Walaupun terkejut dengan 
anugerah yang kini menjadi tular, beliau 
mengucapkan terima kasih kepada semua 
yang mengungkapkan tahniah dan mengu-
capkan Selamat Hari Paskah kepada semua 
orang di Malaysia.

Ordo Paus Pius IX (Ordine di Pio IX dalam 
bahasa Itali), juga dirujuk sebagai Ordo Pian 
(Ordine Piano dalam bahasa Itali), ialah ordo 
Kesatria Sri Paus yang diasaskan oleh Sri 
Paus Pius IV pada tahun 1560. 

Pada masa ini, ia adalah penghormatan 
tertinggi yang dianugerahkan oleh Takhta 
Suci. 

Knight/Dame Grand Cross (GCPO), yang 
lazimnya dianugerahkan kepada duta yang 
diakreditasi kepada Takhta Suci, adalah salah 
satu daripada lima kelas Ordo.

Beliau merupakan Duta Besar Malaysia 
kedua ke Takhta Suci  selepas Tan Sri Da-
tuk Seri Panglima Bernard Giluk Dompok. 
Westmoreland, 53 memulakan kerjayanya 
sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik di 
Kementerian Luar Negeri pada 1996. Beliau 
merupakan Konsul Jeneral di Konsulat Jen-

eral Malaysia di Melbourne, Australia dari 
2015 sebelum dilantik sebagai Duta Besar 
Malaysia ke Takhta Suci.

Beliau sebelum ini berkhidmat sebagai Pe-
nolong Setiausaha (Eropah Barat) dari 1996 
hingga 1999, Penolong Setiausaha (Maklu-
mat) dari 1999 hingga 2000 dan Setiausaha 
Kedua di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di 
Republik Singapura dari 2000 hingga 2004.

Kemudian, beliau berkhidmat sebagai 
Setiausaha Pertama di Perwakilan Tetap Ma-
laysia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 
di New York, Amerika Syarikat dari 2004 
hingga 2007 dan Ketua Penolong Setiausaha 
(Amerika) dari 2007 hingga 2010. Beliau 
juga pernah berkhidmat sebagai Kaunselor 
di Kedutaan Malaysia di Santiago, Chile dari 
2010 hingga 2013 dan Pengarah di Sekre-
tariat Kebangsaan Asean-Malaysia dari 2013 
hingga 2015.

Pada 2020, beliau adalah antara penerima 
Panglima Setia Bintang Sarawak (PSBS) 
yang membawa gelaran Dato sempena ul-
ang tahun ke-84, Yang di-Pertua Negeri Tun 
Pehin Sri Abdul Taib Mahmud.

Westmoreland (empat dari kanan) bersama lapan duta besar lain semasa menerima anugerah dari Uskup Agung Edgar.

MELAKA: Pejabat Paroki Pembangunan Insan 
(POHD) Gereja Our Lady of Guadalupe,  telah 
membantu dua puluh keluarga yang memerlu-
kan sempena musim Pra-Paskah yang lalu. 

Lebih 650KG pelbagai barangan makanan 
diagih-agihkan oleh anggota-anggota POHD.

Para keluarga itu ada yang datang mengam-
bil sendiri bantuan, manakala yang tidak dapat 
hadir, POHD turun padang untuk menyampai-
kannya.

Fr Patrick Tyoh mengatakan program tersebut 
adalah bagi membantu umat miskin di paroki. 
Program ini mendapat sokongan dari perkum-
pulan Katolik dari Keuskupan Agung Kuala 
Lumpur. 

Fr Patrick mengatakan bantuan itu bukan 
hanya untuk umat Katolik tetapi semua yang 
memerlukan kerana setiap insan adalah imej 
Tuhan. Katanya, menyampaikan bantuan juga 
bukan memberikan lebihan kita sebaliknya 
mengorbankan sesuatu dan dikongsi dengan 
orang lain.

Memberi bukan dari 
kelimpahan tetapi 
dari kekurangan
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Sahabat kecil Yesus

Damai  ___________ bagi kamu! Kemudian Dia 
berkata kepada Tomas: " ___________ jarimu di 
sini dan lihatlah ________, hulurkanlah tanganmu 
dan _________ ke dalam ___________ dan jangan 
engkau tidak __________ lagi, ______________ 
percayalah (Yohanes 20: 26-27) 

lumbeSe  kua hatlime kaseb 
ukpa  adap    Nya-nagtan   dna           
lumbese    kua  kancukmencu    
kurija    ek    lamda  kaseb   
ukap   uti   nad   nakkcucunem  
gankutan  ek  lamda   Nya-
bunglam  kalise-lika   kua   dakti  
kana   yacaper 

Tulis semula petikan ayat Alkitab 
dengan ejaan yang betul: 

Hello adik-adik,

Apa khabar? Pada minggu ini kita 
merupakan Hari Minggu Paskah 
kedua, juga sambutan Hari Minggu 
Kerahiman Ilahi.
Santo Bapa Suci Yohanes Paulus 

II menetapkan Hari Minggu kedua 
Paskah  sebagai Minggu Kerahiman 
Ilahi. Sejak itu Gereja universal 
secara rasmi merayakan Pesta 
Kerahiman Ilahi.
Pesta Kerahiman Ilahi mahu 

menyedarkan manusia akan belas 

kasih-Nya yang tidak ada batas-
nya. Semakin kita percaya kepada-
Nya, semakin berlimpah rahmat 
yang kita terima. 
Pesta ini juga mahu mengajak 

adik-adik agar berbelas kasihan 
dan murah hati sama seperti Bapa. 
Semoga rahmat Pesta Kerahiman 

Ilahi dapat meneguhkan kita untuk 
terus bersaksi dan berbelas kasi-
han terhadap sesama! Amen. 

Salam sayang
Auntie Melly

Cari perkataan 
tersembunyi 

Bantu keluarga di bawah untuk mencari jalan 
kepada Yesus 

Isi tempat 
kosong di bawah 
dengan jawaban 

yang tepat 
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Bila dalam ketakutan, 
berjalanlah ke arah Cahaya Kristus
VATIKAN: Semua orang 

kadangkala takut, kata 
Sri Paus Fransiskus seraya 

mengatakan bahawa ketika men-
galami ketakutan, jangan dipen-
dam sebaliknya harus dikongsi 
dengan mereka yang dipercayai. 

“Apabila dalam ketakutan, kita boleh 
terperangkap dalam kegelapan dan ke-
resahan berpanjangan tetapi berjalanlah 
ke arah cahaya Kristus. Jangan berputus 
asa, bawalah ketakutan itu kepada Sang 
Terang dan Ia akan membantu kamu,” 
kata Sri Paus kepada 80,000 belia Kato-
lik pada hari Isnin Paskah lalu.

Buat pertama kalinya, acara terbe-
sar bukan Misa diadakan di Dataran St. 
Petrus sejak pandemik, dua tahun lalu. 

Acara tersebut, Vigil Doa, dianjurkan 
oleh Konferensi Para Uskup Itali (CEI).  

Dalam acara itu, salah seorang pe-
serta bernama Alice menceritakan ten-
tang penderitaannya semasa kematian 
neneknya dan bagaimana dia akhirnya 
memahami cara mengubah kesakitan-
nya untuk membantu orang lain. 

Seorang lagi peserta, Sofia bercakap 
tentang kesepian yang dialaminya sema-
sa sekatan Covid-19, dan bagaimana se-
orang rakan baharunya, membantu dia 
melihat kehidupan melalui pandangan 

berbeza yang penuh dengan harapan 
dan kegembiraan.

Bapa Suci kemudian menyampaikan 
renungan Injil tentang Yesus menampak-
kan diri kepada murid-murid di pantai 
Laut Galilea selepas Kebangkitan-Nya 
(Yoh 21:1-19).

Jelasnya, para murid berkecil hati 
selepas kematian Yesus pada Jumaat 
Agung, dan merasakan bahawa impian 
mereka telah musnah. 

Namun, semasa mereka duduk di atas 
perahu nelayan dan ketika matahari ter-

bit, para murid melihat seorang lelaki 
muncul di pantai. Yohanes — “murid 
yang dikasihi Yesus” — mengenal lelaki 
itu sebagai Tuhan yang telah Bangkit.

Sangti Papa menyeru para belia agar 
tidak pernah kehilangan harapan meski-
pun impian mereka berkecai dan segala-
galanya kelihatan tidak ada harapan. 

Kemudian, sekali lagi, Sri Paus bertan-
ya, “Adakah anda takut? Bawa ketakutan 
anda kepada Cahaya Kristus, kongsikan 
ketakutan anda pada seseorang. Adakah 
anda tawar hati? Atasinya dengan ke-

beranian, dengan seseorang yang me-
megang tangan anda.”

Pada saat-saat kesukaran, jangan lupa 
berpaling kepada Bonda kita, Maria. 
“Semoga dia membantu anda untuk 
bertindak balas dengan iman dengan 
mengatakan ‘Inilah Aku!’ kepada Tu-
han!” 

Sri Paus mengakhiri ucapannya ke-
pada remaja Itali dengan mengingatkan 
mereka bahawa mereka mempunyai 
keupayaan untuk mencari Tuhan dan 
Kebenaran. — media Vatikan 

JOHOR BAHRU: Belia Gereja Immaculate 
Conception (CIC), Johor Bahru telah  men-
jayakan   perhimpunan Young, Alive & Cath-
olic pada 9 April lalu. Ia telah dihadiri oleh 
30 orang belia berusia 18 - 39 tahun di bilik 
Dewan Notre Dame CIC.

Acara bermula pada jam 4.30 petang 
dengan doa pembukaan yang dipimpin 
oleh Clara Lee, salah seorang tim penganjur         
diikuti sesi “Ice Breaker”. 

Peserta dibahagikan kepada lima kum-
pulan yang dianggotai enam orang dalam 
setiap kumpulan bagi mengenali satu sama 
lain. Uniknya, setelah mereka berkenalan, 
mereka perlu memperkenalkan orang di 
sebelah mereka setelah mereka selesai 
mengenali sesama. 

Seterusnya para peserta dilibatkan den-
gan permainan Wink yang menceriakan lagi 
suasana. 

Selepas itu, mereka kembali duduk 
dalam barisan untuk mendengar beberapa         
pengumuman. Tim Penganjur menayangkan 

video kesaksian dua orang belia yang telah 
menghadiri program Remaja Alpha (Konteks 
Katolik). 

Mereka menggalakkan para belia untuk 
mendaftar program Alpha kerana ia akan di-
anjurkan bagi para belia pada tahun ini. Pe-
serta juga dimaklumkan bahawa mesyuarat 
bulanan akan diadakan dalam talian untuk 
merancang lebih banyak aktiviti. 

Belia CIC juga teruja mengumumkan 
akaun Instagram dan Facebook mereka dan 
meminta para peserta mengikutinya demi 
mengetahui kemas kini dan program akan 
datang. 

Para peserta kemudiannya kembali ke-
pada kumpulan kecil masing-masing untuk 
sesi ‘Get Acquinted’ di mana ketua pasukan 
belia bertanyakan beberapa soalan untuk 

mengetahui keperluan golongan belia agar 
program dan kegiatan masa datang, akan 
lebih menarik dan memantapkan iman. 

Dalam sesi pujian dan penyembahan, para 
peserta menyanyi dan mengambil bahagian 
secara aktif dalam memuji Tuhan.

Pertemuan itu berakhir pada jam 5.55 pe-
tang, diakhiri dengan doa penutup dan sesi 
bergambar. Sebelum para peserta beredar, 
mereka diberikan lencana yang logo Young 
Adults yang baharu direka. 

Tim Pengajur mengucapkan terima kasih 
kepada semua terlibat, khususnya paderi 
paroki, Fr Edward Rayappan yang mengata-
kan, “Setiap paroki harus mempunyai ruang 
untuk golongan muda mengadakan forum 
yang sihat di mana mereka boleh berkumpul 
untuk bertukar-tukar idea.

"Tempat di mana kaum muda  dapat 
mengembangkan bakat yang diberikan oleh 
Tuhan untuk penyertaan aktif dalam kehidu-
pan paroki dan demi masyarakat yang lebih 
baik.” 

Kaum Muda, Hidup dan Katolik kembangkan bakat demi masyarakat yang lebih baik
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ROMA: Sri Paus Fransiskus memimpin per-
ayaan Paskah di  Dataran St. Petrus yang 
dipenuhi bunga tulip, yang kosong selama 
hampir dua tahun, kini penuh dengan para 
penziarah. 

Dianggarkan 100,000 penziarah menerima 
berkat dan pesan “Urbi et Orbi”(kepada kota 
dan dunia) daripada Sri Paus.  Seperti tahun-
tahun sebelumnya, Bapa Suci tidak menyam-
paikan homili tetapi menyampaikan mesej 
Paskah tradisionalnya diikuti berkat “Urbi et 
Orbi” (kepada kota dan dunia) dari tingkap 
tengah Basilika Sto Petrus.

Mengucapkan Selamat Paskah kepada se-
mua yang hadir dan yang menonton, Bapa 
Suci mengumumkan mesej Paskah yang 
menggembirakan bahawa, “Yesus, Yang Ter-
salib, telah bangkit!" Yesus — hidup dan bu-
kan hantu — berdiri di antara murid-murid-
Nya yang menyaksikan dengan mata tidak 
percaya akan salam-Nya, “Damai sejahtera 
menyertai kamu!”

Semoga hati kita benar-benar terbuka me-
nerima pesan Paskah, “Damai bersamamu!” 
khususnya pada masa-masa di mana berlaku-
nya peperangan. Peperangan yang ditandai 
dengan begitu banyak orang telah mati dan 
keganasan berterusan. 

Sri Paus mengajak umat untuk mendoa-

kan para pelarian dan mangsa peperangan. 
“Tragedi ini, menyukarkan kita untuk benar-
benar mempercayai Yesus bahawa sesung-
guhnya Dia bangkit, bahawa kehidupan men-
gatasi kematian.”

Kita memerlukan Tuhan lebih daripada 
sebelumnya agar kita dapat bediri dan men-
gulangi, “Damai sejahtera menyertai kamu!”

“Kita berharap semangat solidariti baharu 
berakar umbi berikutan pandemik tetapi dice-
mari dengan “semangat Kain," yang melihat 
saudaranya Habel sebagai saingan yang perlu 
disingkirkan - masih berfungsi dalam diri 
kita. Ini disaksikan dalam peperangan dan 
keganasan yang mengerikan hari ini.

Hanya Tuhan yang boleh membawa kita 
kedamaian sejati. Yesus menanggung luka-
luka kita melalui dosa, kekerasan hati dan ke-
bencian persaudaraan. Ketika menampakkan 
diri di hadapan para murid, ini adalah tanda  
kasih-Nya yang kekal bagi kita, suatu tin-
dakan perantaraan yang kekal, supaya Bapa 
syurgawi, melihat mereka, akan mengasihani 
mereka.”

“Ketika kita merenung luka-luka mulia 
Yesus, semoga mata yang tidak percaya ter-
buka lebar; hati kita yang keras terbuka dan 
mendorong kita untuk menyambut pesan 
Paskah, “Damai sejahtera bagi kamu!” 

Marilah kita membenarkan kedamaian Kris-
tus memasuki hidup kita, rumah kita, negara 
kita!”

Sri Paus juga tidak pernah jemu berdoa un-
tuk Ukraine. Beliau berdoa fajar harapan ba-
haru segera muncul di Ukraine. “Dengarlah 
tangisan kanak-kanak yang menderita, para 
pelarian dan warga emas,” rayu Sangti Papa 
kepada para pemimpin di seluruh dunia.

“Semoga para pemimpin bangsa menden-
gar permohonan rakyat yang inginkan per-
damaian. Semoga mereka mendengar soalan 
yang diajukan oleh saintis hampir tujuh puluh 
tahun yang lalu: “Adakah kita akan menamat-
kan umat manusia, atau adakah manusia akan 
meninggalkan peperangan?” (Manifesto Rus-
sell-Einstein, 9 Julai 1955).

Sri Paus juga berdoa, “Damai sejahtera ke 
atas Yerusalem dan  damai sejahtera ke atas 
semua orang yang mengasihinya, orang Kris-
tian, Yahudi dan Muslim. Semoga,  semua 
yang tinggal di Kota Suci dapat mengalami 
keindahan keamanan, persaudaraan, peng-
hormatan dan akses kepada semua tempat-
tempat kudus. 

Semoga keamanan dan perdamaian          
berakar umbi di kalangan semua orang dan 
komuniti di Lubnan, Syria, Iraq, Libya dan 
Yaman, kata Sri Paus, di mana walaupun 

konflik berterusan,  orang ramai berharap un-
tuk menamatkan keganasan, ketegangan dan 
penderitaan yang mendalam. 

Sri Paus berdoa untuk di Myanmar, dan 
bantuan krisis kemanusiaan untuk Aghani-
stan. Juga untuk benua Afrika, agar  dialog 
dan perdamaian dapat mengambil tempat. 

Kesimpulannya, Sri Paus Fransiskus  
menggalakkan semua orang untuk mengeta-
hui bahawa walaupun kesedihan dan pender-
itaan yang disebabkan oleh peperangan dan 
malapetaka, “Yesus Kristus, yang menang 
atas dosa, mengatasi ketakutan dan kematian, 
menasihati kita untuk tidak menyerah kepada 
kejahatan dan keganasan.”

“Semoga kita dimenangi oleh damai se-
jahtera Kristus! Keamanan tidak mustahil, 
keamanan adalah satu kewajipan; keamanan 
adalah tanggungjawab utama setiap orang!” 
— media Vatikan

Semoga kita dimenangi oleh 
damai sejahtera Yesus Kristus! 

OYO, Nigeria: Tuhan mahu semua orang 
meninggalkan dosa, menjalani hidup kudus 
dan berkorban demi orang lain, kata Uskup 
Emmanuel Adetoyese Badejo dalam renun-
gan semasa Jumaat Agung lalu. 

Anggota kepada Dikasteri untuk Komuni-
kasi ini mengatakan, kata-kata dan tindakan 
Yesus, khususnya semasa disalibkan, betapa 
Dia ingin menyelamatkan orang-orang ber-
dosa. 

Dia tidak disalibkan di katedral di antara 
dua batang lilin, sebaliknya disalibkan di 
antara dua orang pencuri dan memberikan 
kedua-dua orang pencuri itu peluang untuk 
bertobat. 

Inilah sebabnya, Gereja sekarang bukan-
lah hotel untuk orang-orang sempurna tetapi 
‘hospital rohani’ untuk para pendosa agar ber-
tobat. 

Katanya, Jumaat Agung memberitahu se-
mua orang yang tertindas dan menderita ba-
hawa Tuhan dekat dengan mereka. “Dunia ini 
kadangkala tidak adil, tetapi Tuhan menderita 
bersama kita, oleh luka-lukanya kita disem-
buhkan (Yes. 53:5). 

Jumaat Agung mengingatkan orang            
Kristian bahawa keselamatan datang dari            
kepercayaan terhadap salib dan pengampu-
nan Tuhan. 

Adalah penting bagi kita, kaum beriman, 
agar mempersatukan penderitaan dan ujian 
kita dengan Yesus. Jumaat Agung mengecam 
“kekayaan segera, kekayaan tanpa kerja, dan 
keseronokan tanpa prinsip.  

Sikap sebegini khususnya golongan belia, 
ahli politik dan pemimpin, haruslah dihakis. 

Ini boleh menyinggung perasaan Tuhan dan 
hanya membawa kepada perlumbaan tidak 
sihat yang membawa bencana, mengakibat-
kan lebih banyak korban, seperti yang dapat 
kita lihat dalam situasi dunia masa kini.

Pada akhir tulisannya, Uskup Agung mene-
gaskan, “Jumaat Agung menegaskan bahawa 
hanya dengan kebaikan Kristus yang disalib-
kan dunia akan mendapat kegembiraan, ke-
damaian dan keselamatan. — media Vatikan

KYIV: Almoner kepada Sri Paus membawa 
berkat Bapa Suci Fransiskus kepada rakyat 
Ukraine yang menderita pada Hari Minggu 
Paskah yang lalu. Kardinal Konrad Krajew-
ski memimpin Misa sempena Kebangkitan 
Yesus di Katedral Katolik di Kyiv.

“Kristus harus bangkit, kerana jika tidak, 
kita akan kekal dalam Jumaat Agung. 

"Jika kita sekadar berhenti dan tinggal 
pada penderitaan dan dosa, secara manu-
siawi tidak akan ada jalan keluar dari situ-
asi itu.”

Namun, “Syukur kepada Tuhan ada ke-
bangkitan. Apabila Kristus menolak semua 
kejahatan, ada harapan dalam berkat-Nya,” 
ujar Kardinal Krajewski yang turut menga-
takan pesan Sri Paus Fransiskus dalam Urbi 
et Orbi, di mana prelatus itu menggesa se-
mua orang untuk berdoa bagi Ukraine.

“Saya membawa berkat Bapa Suci kepa-
da anda. Semoga damai sejahtera berkuasa, 
kerana Kristus telah mengalahkan maut. 
Dia telah bangkit, dan kita juga akan bang-
kit.” — media Vatikan 

YANGON: Kardinal Charles Maung Bo dari 
Yangon, Myanmar berdoa untuk “kesem-
buhan”  dalam ucapan Paskahnya pada 17 
April, sempena Hari Minggu Paskah.

“Semoga keluarga kita sembuh, semoga 
negara dan dunia kita sembuh,” ucap Kardi-
nal itu yang bersyukur, dapat melihat gereja 
kembali selepas dua tahun ditutup kerana 
pandemik.

Katanya, Myanmar, yang berada di ten-
gah-tengah konflik politik sejak Februari 
tahun lalu mengakibatkan harapan kami 

hampir lebur dalam kuasa ke-
bangkitan.

“Sebagai umat, kami melalui 
masa Pra-Paskah dalam COVID 
dan konflik berlanjutan. Seka-
rang kami berdiri di tepi Laut 
Merah, berharap Tuhan akan 
membelah laut ini dan sebagai 
sebuah negara, dapat kembali 
memasuki tanah yang dijanji-
kan untuk keamanan dan perdamaian,” kata 
Kardinal Bo.

“Kami sudah cukup menderita. 
Sekarang kami berharap segala 
penderitaan ini akan berakhir. 

“Semoga Paskah ini memu-
lakan proses penyembuhan,”                       
ujarnya sambil mengatakan baha-
wa pada masa kini, rakyat Myan-
mar merayakan Hari Minggu Pal-
ma, setelah sedekad keamanan dan 
perayaan, “tiba-tiba seperti  Tuhan 

yang dikhianati di Taman Gethsemeni, hara-
pan kami hancur,” kata Kardinal Bo. 

Minggu Suci rakyat Myanmar telah ber-
mula sejak dua tahun lalu. Di mana ramai 
orang kehilangan mata pencarian, mengala-
mi kekurangan makanan, gereja ditutup dan 
hanya dapat mengadakan pertemuan maya. 

 Selain Myanmar, kardinal itu menyebut, 
“penderitaan rakyat Ukraine juga menyak-
itkan hati dunia.”Kita perlu bergerak ke 
hadapan,” kata Kardinal Bo. “Kita perlu 
membuka kubur dan biarkan pesan ke-
bangkitan harapan memenuhi negara ini.”                       
— LiCASnews.com 

Gereja ‘hospital rohani’ 
bagi orang-orang berdosa

Kardinal Krajewski bawa berkat Paskah 
Bapa Suci kepada rakyat Ukraine 

Kardinal Bo doakan kesembuhan untuk Myanmar 



Markus hidup pada 
zaman Yesus. Dia 

bukan salah seorang dari 
kedua belas rasul Kris-
tus, tetapi saudara sepu-
pu St. Barnabas, rasul. 
Markus terkenal kerana 
beliau salah seorang pe-
nulis Injil. 

Injil yang ditulis oleh 
Markus adalah singkat 
tetapi memberi banyak 
keterangan terperinci.  

Ketika masih muda, Markus mengembara ber-
sama dua orang rasul besar, Paulus dan Barnabas, 
untuk mewartakan Khabar Gembira pada bang-
sa-bangsa bukan Yahudi. 

Namun, sebelum perjalanan berakhir, Markus 
berselisih faham dengan St. Paulus dan men-
dadak kembali ke Yerusalem.

Paulus dan Markus akhirnya dapat mengatasi 
perselisihan mereka. Malahan, ketika dipenjara-
kan di Roma, Paulus menulis agar Markus da-
tang untuk menghibur serta membantunya.

Markus juga menjadi murid kesayangan St. 
Petrus, Sri Paus pertama. 

Markus ditahbiskan sebagai uskup dan diutus 
ke Alexandria, Mesir. Di sana dia mempengaruhi 
ramai orang untuk bertaubat.

Dia bekerja keras untuk mewartakan kasih 
bagi Yesus dan Gereja-Nya. 

Menurut tradisi Markus telah mengalami pen-
deritaan yang panjang serta menyakitkan sebe-
lum wafat. Relik St. Markus dibawa ke Venesia, 
Itali dan diangkat menjadi santo pelindung kota 
Venesia.

Penziarah pergi ke Basilika St. Markus yang 
indah untuk menghormatinya serta mohon bantu-
an doanya. “Pergilah ke seluruh dunia, beritakan-
lah Injil kepada segala makhluk” (Markus 16:15)

Kenali 
Santo Anda 

Sto Markus
Penginjil

~ 25 April ~

St Zita
~ 27 April 

St. Zita dikenali seba-
gai santa pelindung 

para pembantu rumah 
tangga. 

Dilahirkan di Monte 
Sagrati, Itali, pada ta-
hun 1218. Orang tuanya 
sangat saleh dan mem-
besarkan Zita dengan 
cinta kasih Kristian. Adalah tradisi pada waktu 
itu bagi keluarga-keluarga miskin menghantar 
anak gadis mereka kepada keluarga-keluarga 
yang dipercayai, untuk bekerja. 

Zita juga dihantar bekerja di rumah keluarga 
Fatinelli di Lucca ketika berusia 12 tahun. 

Pasangan Fatinelli adalah orang yang baik.  
Zita senang dapat bekerja dan mengirimkan 
upahnya kepada orang tuanya. 

Dia berusaha hidup penuh tanggung jawab 
dan membiasakan diri untuk berdoa pada waktu 
rehat. 

Zita bangun awal setiap pagi agar dapat 
mengambil bahagian dalam perayaan Misa. Zita 
juga seorang pekerja yang rajin. Tetapi pekerja-
pekerja lain berasa iri hati kepadanya dan selalu 
mencari kesalahan Zita.  Zita sedih diperlakukan 
demikian dan selalu berdoa untuk ketabahan. 

Pada suatu hari, seorang pekerja lelaki cuba 
menganiaya Zita. Apabila disiasat oleh majikan-
nya, Zita menceritakan apa yang terjadi dengan 
jujur. 

Kerana kejujurannya, Zita diangkat sebagai 
ketua pengurus rumah tangga. Dengan teladan-
nya, Zita membantu orang menyedari bahawa 
bekerja itu menyenangkan apabila dilakukan 
dengan semangat cinta kasih Kristiani. Zita wa-
fat dengan tenang pada  27 April 1278  pada usia 
60 tahun. 
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Testimoni hebat para saksi 
yang ‘melihat’ Tuhan
TAKHTA SUCI: “Cinta adalah hubungan 
berterusan. Ia tidak berhenti bercakap dan 
mendengar. Inilah sebabnya saya menegas-
kan agar kita mempunyai hubungan lang-
sung dengan Injil,” kata Sri Paus Fransiskus

“Penebusan tidak dilakukan oleh dok-
trin, tetapi oleh Seseorang.” Walaupun anda 
mengetahui semua dogma, tetapi tidak mem-
punyai hubungan dengan Injil, anda hanya 
akan menjadi Katolik pada nama, bukan di 
dalam hati anda. Menjadi seorang Katolik, 
memerlukan hubungan dengan Yesus,” te-
gas Sri Paus Fransiskus.

Beginilah cara Sri Paus memulakan pro-
gram bertajuk Volti dei Vangeli (Wajah-wa-
jah Injil), yang telah dianjurkan oleh Dikas-
teri untuk Komunikasi, dengan kerjasama 
Perpustakaan Apostolik Vatikan, Muzium 
Vatikan, dan televisyen Itali, Rai Cultura. 
Rancangan ini disiarkan pada petang Hari 
Minggu Paskah lalu.

Sesi pertama dimulakan oleh seorang 
pelakon Itali, Roberto Benigni, yang ber-
cakap tentang wajah gembira Yesus, dan 
menggambarkan wajah Maria seperti yang 
digambarkan dalam lukisan Raphael berta-
juk “The Sistine Madonna,” yang disimpan 
di Dresden, Jerman .

Kemudian, Sri Paus bercakap tentang 
keperluan untuk mempunyai hubungan 
berterusan dengan Injil. Salah satu petikan 
Injil yang amat menyentuhnya, iaitu pang-
gilan Matius, seorang pemungut cukai.

Injil tersebut juga merupakan permulaan 
Jorge Mario Bergoglio menyedari panggi-
lannya sebagai seorang paderi.

Sri Paus mengatakan, Yesus memandang 
Matius, pandangan itu bukannya pandangan 
marah terhadap seorang pemungut cukai, 
tetapi pandangan penuh kasih dan berbelas 
kasihan. 

Inilah pandangan Yesus yang luar biasa. 
Dan Matius, meninggalkan pekerjaan dan 
wang, dia bangun dan mengikuti Yesus, kata 

Sri Paus.
“Matius, sesungguhnya seorang pencuri 

dan telah mencuri sepanjang hidupnya. 
Tetapi pada akhirnya, bertaubat atas apa 
yang telah dia lakukan, dia memandang 
Yesus yang begitu baik dan penuh belas 
kasihan, dia berjaya ‘mencuri’ tumpuan 
Yesus, dia adalah pencuri yang baik," kata 
Sri Paus bercanda. 

Seterusnya, Sri Paus menyebut tentang 
Zakheus yang sangat beria-ia mahu melihat 
Yesus. 

Katanya, dalam latihan rohani, apabila 
kita merenungkan kehidupan Yesus, kita 
mesti melihat dan mendengarnya kerana 
iman datang dari mendengar dan menden-
gar, dan pertemuan datang dari melihat. 
Zakheus berminat untuk melihat Yesus. Ter-
tarik dengan Yesus, lalu memanjat pokok. 
Dengan melihat, ia boleh terpahat lama 
dalam ingatan, dan mempengaruhi pertum-
buhan kita dalam kehidupan Kristian.  

Sri Paus Fransiskus juga menyatakan ten-
tang Sto Yosef, pasangan Maria, bapa yang 

menghargai kehidupan Yesus, yang melalui 
‘kesakitan’ mendalam apabila mengetahui 
tunangannya hamil. Yosef tahu Maria se-
orang gadis suci, dan di tengah-tengah kera-
guan dan kesakitannya, Tuhan campur tan-
gan, dan memberikannya mimpi. 

Yosef percaya dan taat akan pesan Tuhan 
dalam mimpi itu. Dia tidak mengadu kepada 
rakan-rakan atau ke pakar psikiatri untuk 
mentafsir mimpi itu tetapi Percaya dan terus 
melangkah melindungi Maria dan Yesus. 

Program “Wajah-wajah dalam Injil” di-
akhiri dengan jawapan Sri Paus terhadap be-
berapa persoalan mengapa figura Yesus sen-
tiasa memukau orang yang tidak percaya.

“Kerana Dia adalah Tuhan,” jawab Sri 
Paus. "Dia bukan watak: Dia adalah Tu-
han. Di kalangan orang yang tidak percaya, 
apabila mereka melihat Tuhan, ada sesuatu 
yang menyentuh mereka. Dia adalah Tuhan 
dan mereka yang melihat-Nya mendapat 
berkat. Tanpa rahmat-Nya, tanpa Roh, kita 
tidak akan pernah tertarik kepada-Nya.” – 
media Vatikan

GOA, India: 60 mahasiswa dari pelbagai 
agama — Kristian, Hindu dan Sikh, meng-
hadiri sebuah program belia yang mem-
bantu mereka memperdalam rasa hormat 
mereka terhadap agama-agama lain di ten-
gah-tengah sikap tidak bertoleransi terha-
dap minoriti agama di India.

“Program ini membolehkan kami mem-
bina persahabatan dan persefahaman,” kata 
Elaine Coelho, seorang Katolik dari Institut 
Pendidikan Nirmala, Panjim, Goa. 

Kumpulan Hindu dipersalahkan kerana 
selalu melakukan keganasan terhadap kum-
pulan penganut agama minoriti seperti Is-
lam dan Kristian di beberapa negeri di India. 

Meskipun Goa tidak menyaksikan kega-
nasan sedemikian, program itu bertujuan 
untuk mewujudkan “kesedaran antara 
agama dan membantu mereka mengatasi 
prasangka agama,” jelas Fr Lawrence Fer-
nandes, pengarah Pusat Penziarah Pilar. 

Sanket Yadav, peserta Hindu dari Kolej 
Padre Conceicao, berkata program itu 
merupakan pengalaman berharga. Yadav 
berkata dia teragak-agak untuk menghadiri 
program itu. 

“Saya tidak tahu apa yang ditawarkan 
dalam program ini namun ternyata, setelah 

menyertainya selama dua hari, saya telah 
menjadi orang yang berbeza.”

Fr Elvis Fernandes, penganjur program, 
memimpin para peserta dalam aktiviti 
berkumpulan untuk berkongsi pengalaman 
positif mereka dengan penganut agama lain. 

Para peserta diminta menyenaraikan 
sekurang-kurangnya lima kawan rapat sejak 
zaman kecil dan agama mereka. “Ini adalah 
untuk membantu mereka berfikir tentang 
pilihan sedar dan tidak sedar yang mereka 
buat dalam hal menjalin persahabatan,” ka-
tanya.

Salah satu sesi program ialah filem doku-
mentari 2009, “The Imam and the Pastor” 
yang diterbitkan oleh Institut Keamanan 

Amerika Syarikat. 
Dokumentari itu menunjukkan Imam 

Muhammad Ashafa dan Fr James Wuye 
bekerja dengan paderi dan imam Mus-
lim, bagaimana beliau membantu mereka 
mencegah konflik, menjadi orang tengah 
dan agen perdamaian.

Swarnjeet Singh, seorang lagi peserta 
berkata “orang yang pernah melakukan 
keganasan antara agama juga boleh menjadi 
agen keamanan.”

Program ini diakhiri dengan doa yang dis-
ertai oleh perwakilan daripada enam tradisi 
agama yang berbeza: Hindu, Sikh, Kristian, 
Muslim, Jain, dan Buddha. — ucanews.
com

Mahasiswa India perdalam rasa hormat 
antara agama

Para perwakilan antara agama bertemu di Goa, untuk program bagi pelajar universiti. Gambar: Ucan. 



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 24, 2022

Kira-kira sepuluh tahun 
lalu, semasa masih di se-

kolah menengah, saya mengi-
kuti rakan saya bercuti di 
kampungnya. 

Pada ketika itu bulan Mei.  
Saya mengikuti mereka 
berdoa Rosari. Saya tidak 
merasai apa-apa ketika pertama kali 
mengikuti doa Rosari. Saya bercuti 
lebih kurang dua minggu dan setiap 
malam, saya mengikuti rakan saya 
berdoa Rosari dari rumah ke rumah. 

Semasa kembali ke rumah, doa 
rosari itu tidak padam dalam ingatan 
saya. Perlahan-lahan, saya mula men-
cari maklumat tentang agama Katolik 
melalui Internet. 

Saya juga mula mengiku-
ti Misa Kudus, walaupun tidak                                         
memahaminya tetapi saya suka 
mendengar pembacaan Kitab Suci, 
mendengar homili Paderi atau seka-
dar duduk di situ dan memerhatikan 
perjalanan liturgi. 

Keputusan saya untuk menjadi 
Katolik tercetus sebelum pandemik 

lagi. Ia terpaksa ditangguh-
kan kerana SOP pada ketika 
itu. Ada tiga perkara yang 
meneguhkan keputusan saya 
untuk menjadi pengikut 
Yesus iaitu
i) Dia benar-benar Mesias 
(Yoh 7:40)

ii) Setiap orang yang percaya kepa-
da-Nya tidak akan binasa tetapi ber-
oleh kehidupan kekal (Yoh 3:16)
iii) Yesus adalah “Jalan, Kebenaran 
dan Hidup” (Yoh 14:6)
Selepas dibaptis, tidak bermakna 

kita tidak akan berhadapan dengan 
pelbagai cabaran dan masalah. 

Namun ada perbezaannya, dahulu, 
sebelum dibaptis, ketika berhadapan 
dengan tekanan, saya selalu berputus 
asa sehingga mengalami kemurungan. 

Kini, setelah menerima Yesus se-
bagai Juruselamat saya, Ekaristi, Fir-
man Tuhan dan doa adalah penawar 
duka serta memberi saya kekuatan 
untuk terus melangkah. — Christina 
Prin Suparat, KKD St Bede, Kota            
Kinabalu 

Meninggalkan se-
seorang yang              

disayangi kerana tidak 
menghormati pembap-
tisan adalah keputusan 
yang sukar dibuat. Tetapi 
saya tidak pernah menye-
sal dengan keputusan saya 
untuk mengikuti Yesus. 

Setelah mengikuti 
Upacara Pemilihan pada hari Min-
ggu Pra-Paskah bulan Mac lalu, hati 
dan minda saya tenang dan yakin 
dengan keputusan mengikuti Yesus, 
meskipun adakalanya saya sedih 
mengingati bekas kekasih hati. 

Dorongan daripada guru-guru 
pembimbing dan rakan-rakan IKD 
telah selalu mengingatkan saya 
bahawa perkara duniawi ini tidak 
kekal, semua perkara dalam dunia 
akan berlalu dan lenyap tetapi yang 
kekal dan abadi hanyalah Firman 
Tuhan! 

Semasa menyertai kelas IKD, 
meskipun terdapat gangguan kerana 
pandemik Covid-19, memberikan 
saya banyak pengetahuan tentang 
Gereja Katolik. 

Pada mulanya, saya tidak fa-
ham dengan perayaan Misa Kudus.         
Syukur, guru-guru pembimbing 
banyak membantu saya. Saya mula 

memahami bahawa den-
gan mengikuti Misa, kita 
ikut serta dalam karya kes-
elamatan Tuhan. 

Selain Misa Kudus, saya 
juga tertarik dengan kep-
eribadian para kudus. Ba-
ru-baru ini, seseorang telah 
menghadiahkan saya buku 
para santo. Salah seorang 

Santo yang menarik perhatian saya 
ialah St Fransiskus dari Sales.

Saya kongsikan di sini kalimat 
bijaknya iaitu: “Milikilah kesabaran 
dalam setiap hal, tapi yang paling 
pertama adalah dengan diri sendi-
ri”. Dan, “Janganlah terburu-buru. 
Lakukanlah segala sesuatu dengan 
tenang dan penuh semangat. Jan-
gan pernah anda  kehilangan ke-
sabaranmu, meskipun jika seluruh 
dunia nampak marah kepadamu”.

Motivasi dan teladan daripada 
orang kudus ini membantu me-
neguhkan iman saya untuk dibaptis 
pada malam Paskah lalu.

Saya juga mulai risau dengan ahli-
ahli keluarga dan rakan-rakan yang 
masih belum dibaptis. Oleh itu, saya 
cuba memperlihatkan mereka akan 
kasih Yesus melalui aksi dan per-
kataan saya. — Mary Anastasia,        
St Edward, Limbang

Kerinduan menjadi Katolik 
menggelora sejak kecil na-

mun Felix (bukan nama sebenar) 
terpaksa memendamkan keinginan-
nya kerana dilarang oleh keluarga.

Keluarga Felix masih mengamal-
kan kepercayaan tradisional malah 
rumah mereka sering dikunjungi 
untuk meminta tangkal dan seba-
gainya.

Felix mula mengenal agama Ka-
tolik melalui jiran-jiran dan rakan-
rakannya. 

Dia memerhatikan jiran dan ra-
kan-rakannya selalu ke Gereja pada 
Hari Minggu. Kemudian, pada Hari 
Raya Paskah dan Krismas, Felix 
sering mengunjungi mereka.

Secara diam-diam, Felix mula 
membaca Kitab Suci, Katekismus 
Gereja Katolik (dipinjam dari ra-
kan) dan menghafal doa-doa Kato-
lik. 

Ketika tinggal di asrama semasa 
berusia 16 tahun, Felix memberani-
kan diri untuk mengikuti Inisiasi 
Kristian Remaja. Namun pada keti-

ka itu, Felix hanya mahu mengikuti 
pembelajaran, bukan tujuan dibap-
tis kerana masih khuatir dengan 
penerimaan keluarga.

Semasa berusia 18 tahun dan         
diterima masuk ke sebuah kolej 
untuk program diploma, Felix tidak 
lagi dapat menahan keinginan-
nya. Dia benar-benar rindu untuk           
menerima Komuni Suci. 

Namun pandemik melanda, dan 
niat Felix untuk dibaptis tertang-
guh lagi. Tetapi pandemik mem-
bawa berkat untuk keluarga Felix. 
Perlahan-lahan, ibu bapanya mula 
bertobat dan mahu meninggalkan 
kepercayaan tradisi mereka. 

Biarpun mereka masih belum 
mahu dibaptis, tetapi Felix yakin, 
mereka tidak dapat lari dari pang-

gilan Tuhan.
Hidup di kalangan bukan Kato-

lik juga merupakan antara cabaran 
yang dihadapi oleh Felix. 

“Ada ramai yang cuba menggu-
gat kepercayaan saya terhadap Tri-
tunggal dan Bonda Maria, dengan 
pengetahuan dari KGK, saya dapat 
mempertahankan iman saya!” kata 
Felix. 

Pada malam Paskah lalu, Felix 
telah dibaptis. Dari pengalaman-
nya dalam menjalani proses untuk 
menjadi pengikut Kristus, Felix 
berkata, “Untuk para katekumen, 
jangan mudah putus asa dan merasa 
dipersukar menjadi Katolik. Saya 
sendiri menanti bertahun-tahun un-
tuk dibaptis.”

Kini, Felix ingin ingin melay-
ani di Gereja sesuai  kemampuan 
dan talenta yang ianugerahkan 
Tuhan padanya. Baginya, pelay-
anan adalah panggilan dari Tuhan 
sendiri, “Bila diperlukan, saya 
siap  melayani!”  — Felix, Sook,                        
Keuskupan Keningau 

Nama saya Rigun, be-
rasal dari Kuching, 

Sarawak. Saya dilahirkan 
dalam keluarga Katolik 
tetapi belum dibaptis.

Sebelum ini, saya tidak 
mendapat sebarang didi-
kan rohani dan kurang 
diberi pendedahan akan 
ajaran Katolik. Semasa di 
kampung, saya jarang ke 
gereja untuk merayakan Misa.

Setelah saya merantau ke Kuala 
Lumpur, saya juga tidak pernah 
menjejakkan kaki ke Gereja. 

Pada tahun 2018, saya terbuka 
hati untuk menghadiri Misa di 
Gereja terdekat kawasan peruma-

han kami iaitu Gereja 
Risen Christ. Dari situ, 
saya mulai belajar bedoa, 
membaca Kitab Suci dan 
mengenal Liturgi.

Pada awal tahun 2019, 
saya dengar pengumu-
man Gereja tentang 
pengambilan pelajar Ini-
siasi Kristian Dewasa.

Tanpa berlengah, saya 
telah mendaftrakan diri untuk sesi 
2019-2020. Sepanjang mengikuti 
kelas IKD, saya tidak menghadapi 
halangan kerana saya telah bersiap 
sedia sejak awal.

Sepatunya kami dibaptis pada 
tahun lalu tetapi ditangguhkan 

kerana pandemik. 
Walau bagaimana pun kami be-

rasa istimewa sebab kami menda-
pat peluang yang lama untuk bela-
jar dan mempersiapkan diri untuk 
dibaptis. 

Saya memilih nama pembap-
tisan — Yohanes kerana tertarik 
dengan ketokohan Yohanes dalam 
Injil. Dia mengenal Yesus sebagai 
Mesias dan saya berharap, seperti 
Yohanes, saya dapat membawa 
keluarga dan rakan-rakan saya 
yang belum mengenal Yesus, da-
pat melihat-Nya sebagai Tuhan 
dan Sang Juruselamat kita! — 
Rigun@Yohanes, Gereja Risen 
Christ, Kuala Lumpur 

Saya Galvin Anak Galem, be-
rasal dari Kucing Sarawak, 

kini menetap di Kuala Lumpur 
dan berkerja sebagai steward di 
salah sebuah hotel. 

Sebab utama saya ingin dibap-
tis adalah kerana menginginkan 
pengampunan dosa-dosa yang 
telah saya lakukan secara sedar 
ataupun tidak sedar. 

Saya juga ingin diakui sebagai 
sebahagian umat Yesus dan ingin 

menerima karunia dari Roh Ku-
dus. 

Dahulunya saya sering 
mendengar rahmat pembaptisan 
daripada rakan saya, Francisco 
Nobik, yang pernah menyertai 
kelas IKD dan dibaptis di Gereja 
ini. Beliau telah mendorong dan 
memangkin semangat saya untuk 
terus percaya pada Tuhan Yesus. 

Saya ingin berterima kasih 
kepada beliau kerana tidak 

henti-henti bercerita tentang ke-
baikan dan cinta kasih Yesus se-
hingga saya terbuka hati untuk 
selalu mengikuti Misa Kudus 
dan menerima pembaptisan. —                                                   
Galvin Anak Galem, Gereja      
Risen Christ, Kuala Lumpur 

Mengapa saya menjadi 
pengikut Yesus? 
Katekismus Gereja Katolik 1257 menya-
takan, “Tuhan sendiri mengatakan ba-
hawa Pembaptisan itu perlu untuk kes-
elamatan (Bdk. Yoh 3:5). 

Kerana itu, Dia memberi perintah ke-
pada para murid-Nya, untuk mewartakan 
Injil dan membaptis semua bangsa (Bdk. 

Mat 28:19- 20; DS 1618; LG 14; AG 5..) 
Pembaptisan itu perlu untuk keselama-

tan orang-orang, kepada siapa Injil telah 
diwartakan dan yang mempunyai ke-
mungkinan untuk memohon Sakramen 
ini Bdk. Mrk 16:16.

Pada malam Paskah di Malaysia, ra-

tusan Katekumen dipemandikan dalam 
Gereja Katolik di Paroki masingmasing.

Mengapa mereka memilih menjadi 
pengikut Yesus? 

Berikut merupakan sebab dan alasan 
teguh mengapa baptisan baru ini mahu 
menjadi pengikut Yesus:

Pegang iman Katolik hingga akhir hayat

Kemurahan hati Tuhan tidak perlu diragui

Pembaptisan Katolik: Dipanggil untuk  hidup bahagia

Bahagia bertemu dengan Dia yang menyelamatkan! 

Datang dan percaya kepada-Nya 


