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Setiap orang yang percaya, bahawa Yesus adalah 
Kristus, lahir dari Tuhan; dan setiap orang yang men-
gasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang 
lahir dari pada-Nya. Inilah tandanya  bahawa kita 
mengasihi anak-anak Tuhan iaitu apabila kita men-
gasihi Tuhan serta melakukan perintah-perintah-Nya.

1 Yohanes 5:1-2 

EDARAN DALAMAN SAHAJA

HUBEI: Menjelang Vig-
il Paskah, umat Ger-
eja Katolik Holy Trin-

ity di bandar Xiantao di wilayah 
Hubei, China meriah dengan bu-
nyi bunga api dan mercun.

Xiantao, kira-kira 100 kilometer dari 
Wuhan, di mana jangkitan coronavirus 
mula-mula dikesan pada akhir 2019 dan 
menyebabkan ramai pesakit serta barisan 
hadapan meninggal dunia sekitar Paskah 
tahun lalu. Akibat pandemik, kerajaan 
juga mengenakan perintah kawalan per-
gerakan demi membendung musuh yang 
tidak kelihatan yang telah meragut sekitar 
tiga juta nyawa di peringkat global.

Pihak berkuasa secara beransur-ansur 
melonggarkan sekatan berikutan penu-
runan kes dan catatan kematian semakin 
menurun di seluruh China, sementara 
negara-negara lain di dunia masih terus 
bergelut dengan penyakit itu. 

Kehidupan di kebanyakan tempat di 
China telah kembali normal. Oleh itu, 
umat Kristian yang selama ini terkurung 
di rumah, datang ke gereja-gereja untuk 
merayakan Minggu Suci dan Paskah. 

Ramai penganut Kristian di Xiantao 
meraikan bermasa dengan bermain bunga 
api dan mercun sebelum menyertai Vigil 
Paskah di Gereja. Namun membakar dan  
bermain mercun ini tidak ada kena dengan 
Paskah. Tetapi pada tahun ini, perayaan 
Vigil Paskah jatuh hari yang sama den-
gan pesta Qingming. Perayaan  Qingming 
tradisional, juga dikenali sebagai Hari 
Membersihkan Kuburan atau melawat 
kuburan yang kebetulan jatuh pada Min-
ggu Paskah tahun ini.

Dalam budaya Cina, festival Qingming 
adalah perayaan peringatan untuk meng-
hormati nenek moyang. Ia dipercayai 
berusia lebih dari 2.000 tahun dan diraya-
kan oleh orang-orang Cina Han China, 
Taiwan, Hong Kong, Makau, Singapura, 
Malaysia, Thailand dan Indonesia.

Tahun ini kira-kira 1.5 juta orang China 
melakukan perjalanan melalui udara untuk 
percutian tiga hari bagi menyambut festi-
val yang bermula pada 3 April.

Sebelum perayaan, keluarga biasanya 
berkumpul untuk membersihkan, menya-
pu dan menghiasi kubur serta berkumpul 
untuk upacara doa misalnya dengan mem-
bawa bunga, mempersembahkan makanan 

untuk nenek moyang mereka. Tembakan 
mercun diletupkan untuk menandakan be-
rakhirnya kegelapan dan kembali kepada 
kehidupan baharu sambil membuang roh 
jahat.

Di Xiantao, orang Kristian mengga-
bungkan semangat Paskah dengan peng-
hormatan kepada nenek moyang, lapor 
Independent Catholic News.

"Satu tahun selepas kejutan dan kesedi-
han China dilanda pandemik itu, kedua-
dua perayaan penting yang jatuh pada hari 
yang sama, membawa makna tersendiri. 
Orang-orang dari pelbagai tradisi mer-
ayakan pada hujung minggu yang sama di 
China, mengenang orang-orang istimewa 
dan peristiwa-peristiwa penting pada 
masa-masa sebelumnya, semuanya diga-
bungkan dengan perayaan bagaimana kita 
mengingati perkara-perkara penting yang 
membawa kehidupan baharu pada masa 
ini." ujarnya. 

Dua imam yang mengawasi paroki itu 
harus menyeimbangkan komitmen mereka 
dalam melayani umat pada hujung min-
ggu kerana mereka telah berjanji untuk 
mengunjungi dan memberkati kubur di 
perkuburan berdekatan dan juga perlu 
menghadiri Vigil Paskah. 

Kawasan itu mengalami hujan lebat se-
lama dua hari yang berhenti pada Vigil 
Paskah. Pada hari Sabtu Suci, gereja dipe-
nuhi dengan kehadiran umat beriman, 
menyalakan lilin mereka dengan api dari 
lilin besar Paskah. 

Ketika liturgi berakhir, mereka mengam-
bil air suci di dalam botol dan bekas dari 
bejana besar yang diletakkan di gereja. 

Di bahagian lain di China, umat Katolik 
menunjukkan semangat pelbagai agama 
dan toleransi beragama yang tinggi ke-
tika mereka menghadiri Misa untuk Vigil 
Paskah dan Hari Raya Kebangkitan Tu-
han.

Di Shanghai, pusat ekonomi dan kubu 
kuat Katolik, ribuan umat Katolik meny-
ertai perarakan dengan memakai topeng 
muka dan memegang lilin.

Di Macau, bekas tanah jajahan Portu-
gis dan sekarang wilayah yang diperintah 
oleh China, umat Katolik keturunan Cina 
dan Portugis menyertai perayaan Paskah 
di gereja sambil mengekalkan garis pan-
duan kesihatan.

Dalam pesan Paskahnya, Uskup Stephen 
Lee dari Macau menyeru umat beriman 
agar mereka lebih berkomitmen terhadap 
keluarga dan masyarakat lebih-lebih lagi 

dalam pada Tahun Keluarga seperti yang 
diumumkan oleh Vatikan.

"Pengalaman COVID-19 telah mem-
bawa kita untuk merenungkan nilai ke-
hidupan yang berharga, menyoroti per-
anan utama keluarga dalam gereja rumah 
tangga dan menunjukkan pentingnya 
ikatan masyarakat antara keluarga," kata 
Uskup Lee.

China mengakhiri hubungan diplomatik 
dengan Vatikan pada awal  sejak pemer-
intahan komunis mengambil alih kerajaan 
pada tahun 1949 . Negara ini mempunyai 
lebih 100 keuskupan tetapi tidak mempun-
yai konferensi para uskup diiktiraf Vatikan 
dan direktori rasmi Katolik.

Pada bulan September 2018, Vatikan 
dan China mencapai kesepakatan rahsia 
mengenai pelantikan para uskup setelah 
dekad kegelisahan antara komuniti gereja 
"terbuka" yang diluluskan oleh negara dan 
komuniti gereja "bawah tanah" yang men-
jalin hubungan diplomatik dengan   Vati-
kan. 

Chna mempunyai kira-kira 12 juta umat 
Katolik, termasuk umat Katolik "tidak 
berdaftar" yang menolak Persatuan Pa-
triotik Katolik Cina yang disetujui oleh 
pemerintah. — ucanews.com

Katolik China hormati 
nenek moyang pada masa 
Paskah 
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Kecantikan yang membawa 
kebaikan dan perubahan

Dunia akan diselamatkan 
o l e h  k e c a n t i k a n ! 
Kenyataan ini ditulis oleh 

Fyodor Dostoevsky menulis baha-
wa dan dipetik oleh Dorothy Day 
dan wujud berabad-abad sebelum 
Yesus, Confucius menjadikannya 
sebagai pusat pedagogi.

Mereka mencari  sesuatu. 
Kecantikan adalah bahasa khas 
yang memotong dan melepasi 
semua perkara yang memisahkan 
kita — sejarah, bangsa, bahasa, 
kepercayaan, ideologi, politik, per-
bezaan ekonomi, jantina, identiti 
seksual, dan luka peribadi. 
Kecantikan mencairkan semua 
perbezaan. Ucapannya, seperti 
ucapan bayi yang baru lahir, tidak 
memiliki kata-kata yang eksplisit, 
tetapi bahasa itu begitu sempurna 
sehingga hanya dapat dicemari 
dengan cara melanggar dirinya 
sendiri.

Dua perkara di dunia ini tidak 
dapat dipertikaikan, kecantikan 
dan bayi. Kedua-duanya tidak 
dapat mempertahankan diri, dan 
hanya memiliki kelemahan mere-
ka sendiri sebagai perlindungan.

Dalam falsafah Barat klasik, 
kecantikan dilihat sebagai salah 
satu sifat transendental makhluk, 
dan oleh itu sebagai salah satu 
sifat Tuhan. Tuhan difahami 
memiliki empat sifat transenden-
tal, iaitu, yang Maha Esa, Benar, 
Baik, dan Indah. Oleh itu, kecanti-
kan mempunyai kualiti ilahi dan 

suci.
Artis dan semua orang yang 

peka terhadap estetika selalu men-
genali hal ini, tidak semestinya 
mereka menyatakan secara terang-
terangan bahawa kecantikan 
adalah milik Tuhan, tetapi mereka 
mengenali kualiti kecantikan yang 
saleh; mereka merasakan "peng-
hujatan" setiap kali ia dicemarkan, 
dan merasakan tenaga untuk dicip-
takan sebagai ilahi.

Kecantikan, seperti yang kita 
ketahui, mempunyai banyak ben-
tuk. Siapa di antara kita yang 
kadang-kadang tidak merasakan 
kekuatan kecantikan fizikal yang 
menakjubkan? Siapa yang tidak 
terpesona sesaat oleh keindahan 
matahari terbenam, lautan, pergu-
nungan, bintang, bulan purnama, 
pemandangan padang pasir, pohon 
tertentu, ribut petir, salji segar, 
hujan lembut, binatang di alam liar  
karya seni atau seni bina, atau 
tubuh manusia?

Keindahan fizikal membenarkan 
diri. Ia tidak dapat diperdebatkan 
dengan dan mungkin tidak pernah 
direndahkan oleh daya tarik terha-
dap sesuatu yang lebih mulia dan 
lebih rohani. Ia jelas sekali dan 
dengan itu perlu diakui, ditegas-
kan, dan diberkati.

Bagi kebanyakan kita, apabila 
kita mendengar kata kecantikan, 
yang terlintas di fikiran kita ialah 
kecantikan fizika. Sekarang, 
walaupun keindahan itu jelas, kuat 

dan dapat mengubah hati, ada 
jenis kecantikan lain yang sama 
kuat dan boleh mengubah. 

Saya tidak pasti bahasa apa 
yang sesuai dengan apa yang hen-
dak saya jelaskan, jadi maafkan 
saya jika ungkapan saya di sini 
amatur dan janggal, tetapi kita 
boleh berbicara, dan ini perlu, ber-
cakap mengenai keindahan dalam 
bidang emosi dan moral. Ada ses-
uatu yang mungkin kita panggil 
kecantikan emosi atau kecantikan 
moral.

Keindahan emosi bukanlah 
keindahan tentang matahari terbe-
nam atau lukisan yang hebat, teta-
pi keindahan ungkapan cinta, 
empati, atau kasih sayang tertentu 
yang, seperti matahari terbenam 
yang indah, kadang-kadang kita 
disaksikan. 

Sebagai contoh, kita dapat ter-
paku ketika melihat penyelamatan 
seorang kanak-kanak yang ajaib, 
ketika melihat seekor haiwan yang 
tidak berdaya yang diselamatkan 

oleh penyelamat, ketika melihat 
pasangan tua yang berpegangan 
tangan dengan penuh kasih say-
ang, atau ketika mendengar sahu-
tan menggalakkan dari orang 
ramai terhadap membantu keluar-
ga yang miskin.

Seperti keindahan fizikal, ter-
dapat kualiti ilahi di sini dan, sep-
erti keindahan fizikal, ada sesuatu 
di sini yang hanya orang yang pal-
ing sombong yang berani bernoda. 
Walau bagaimanapun, setiap kali 
emosi kita terlibat, selalu ada 
bahaya sentimen yang tidak sihat; 
tetapi, bahaya itu, emosi kita, sep-
erti mata kita, juga merupakan 
pembuka keindahan.

Akhirnya, terdapat keindahan 
moral, keindahan jiwa. Contoh 
penting di sini ialah kesyahidan 
dan cinta yang lain yang mengor-
bankan kehendak, keinginan, dan 
kehidupannya sendiri untuk ses-
uatu yang lebih tinggi.

Walaupun ini tidak selalu men-
jadikan tubuh yang indah, badan 
itu indah untuk jiwa. Dalam mene-
gaskan hal ini ,  saya t idak 
memikirkan, pertama-tama, con-
toh-contohnya yang paling 
menonjol, para martir agama yang 
menyerahkan nyawa mereka dari-
pada menyangkal kepercayaan 
mereka, atau bahkan orang-orang 
seperti Mohandas Gandhi, Albert 
Schweitzer, Martin Luther King, 
Dorothy Day, Maximillian Kolbe, 
Oscar Romero, dan ramai lagi hari 

ini yang menyerahkan nyawa mer-
eka untuk orang lain. Ini adalah 
contoh keindahan moral yang 
kuat, tetapi ramai di antara kita 
melihat perkara pertama ini dalam 
keluarga dan kalangan rakan kita 
sendiri.

Sebagai contoh, saya melihat 
ibu dan ayah saya sendiri yang 
sepanjang hayat mereka berkorban 
untuk menyediakan keluarga besar 
dan, terutama, untuk memberi kel-
uarga itu apa yang lebih penting 
daripada makanan dan pakaian, 
iaitu, iman dan bimbingan moral. 
Terdapat keindahan moral dalam 
pengorbanan mereka, walaupun 
kadang-kadang selama bertahun-
tahun ,  meng iku t  s t andard 
Hollywood, ibu dan ayah saya 
kelihatan lebih berusia daripada 
can t ik .  Ke indahan  mora l , 
bagaimanapun, diukur dengan 
standard yang berbeza.

Oleh itu, ada juga keperluan 
untuk berhati-hati di sini: sementa-
ra kecantikan emosi membawa 
risiko sentimentaliti, kecantikan 
moral membawa risiko fanatik. 
Fanatik, pembunuh bersiri, dan 
penembak tepat juga sangat 
mementingkan moral. Akhlak, 
seperti perkara lain, boleh sesat.

Dunia akan diselamatkan oleh 
kecantikan! Benar, walaupun saya 
menggunakan masa sekarang, 
dunia ini diselamatkan oleh kecan-
tikan. — Hakcipta Terpelihara 
1999-2021@Fr Ron Rolheiser 

Kita masih berada pada 
awal khabar gembira 
Paskah, iaitu  Yesus 

Kristus telah sungguh bangkit. 
Tetapi hari ini, Hari Minggu 

Paskah II, kita akan mendengar-
kan berita, bahawa salah seorang 
murid-Nya iaitu Tomas, oleh ker-
ana dia tidak ikut melihat sendiri 
bersama dengan murid-murid 
lainnya kehadiran Yesus yang 
telah bangkit, berkatalah ia kepa-
da mereka: “Sebelum aku mencu-
cukkan jariku ke dalam bekas 
paku itu dan mencucukkan tan-
ganku ke dalam lambung-Nya, 
sekali-kali aku tidak akan per-
caya” (Yoh 20:25). 

Kemudian ketika Yesus untuk 
kedua kalinya menampakkan diri-
Nya lagi kepada mereka, Tomas 
ikut hadir. 

Dan pada kesempatan itu ia ber-
seru: “Ya Tuhanku ... ” (ay. 28). 
Apa yang dialami Tomas dalam 
hal iman atau kepercayaan akan 
Yesus yang telah bangkit, seka-
rang ini pun dapat kita alami, 
sebab  dahulu  mahupun sekarang 
kita menghadapi Yesus Kristus 
yang satu dan sama. Untuk itu 
marilah kita mengenal Santo 
Tomas.

Tomas adalah salah seorang tu 
murid Yesus, yang kemudian 

menjadi salah seorang  dari  kedu-
abelas  rasul-Nya. 

Dalam Injil Yohannes  Tomas 
menyatakan diri sanggup mati 
demi Yesus (Yoh 11:6). Tomas 
adalah seorang pemberani. 

Dan dia sungguh mengasihi 
Yesus dan bersedia pergi ke 
Yerusalem dan mati bersama Dia, 
sedangkan lain-lainnya ragu-ragu. 

Tetapi ketika Yesus dihukum 
mati, dia menghadapi peristiwa 
itu sendirian, dan merasakan kese-
dihannya sendirian pula. 

Kerana itu ketika ada berita 
bahawa Yesus yang telah bangkit 
dan hadir di antara murid-murid-
Nya, Tomas tidak mahu percaya. 

Tomas adalah orang yang 
memang bersemangat dan pembe-
rani, namun sekaligus pesimistis 
dan tidak mudah percaya. Kerana 
itu dia tidak mahu percaya akan 
berita tentang kebangkitan 
Kristus, sehingga ia sendiri dapat 
meraba bekas paku di tangan-Nya 
dan bekas tusukan tombak di lam-
bung-Nya.

Seminggu kemudian Yesus 
datang lagi, dan Tomas berada 
bersama rakan-rakan murid Yesus 
lainnya. 

Yesus mengetahui, mengenal 
hati Tomas! Yesus mengulangi 
kata-kata Tomas sendiri dan minta 

melakukan pembuktian yang 
dituntutnya. 

Maka sesudah  itu bangkitlah 
rasa kasih dan penghormatan 
Tomas kepada Yesus. Dan ber-
seru: “Ya Tuhanku dan ... ” 
(ay.28). 

Ucapan yang tidak dikatakan 
oleh murid-murid yang lain! Dan 
Yesus menyahut:“Kerana engkau  
telah melihat  Aku, maka engkau  
percaya. Berbahagialah mereka 
yang tidak melihat, namun per-
caya” (ay.29). 

Diterjemahkan ke dalam bahasa 
kita, Yesus berkata: “Tomas, 
kamu memerlukan mata insani 
atau fizikal supaya dapat melihat 
supaya percaya. Tetapi akan data-
nglah saatnya, di mana kamu akan 
mampu melihat dengan mata 
iman dan dapat percaya.”

Apa yang dapat kita pelajari 
dari ciri dan sikap Tomas itu?

Pertama: Tomas mempunyai 
kekurangan. Dia menjauhkan diri 
dari kebersamaan dan persau-
daraan murid-murid Kristus sejati. 

Dia bersendirian, tidak bersatu 
dengan sesama  murid-murid 
Yesus. Kerana itu pada perjump-
aan pertama Yesus dengan murid-
murid-Nya, dia tidak hadir. Kita 
juga akan kehilangan banyak 
anugerah Tuhan yang diberikan 

kepada kita sebagai persekutuan, 
apabila kita ini menyendiri. Bila 
kita menyendiri dan mengalami 
kesedihan, kita cenderung menut-
up diri dan malahan menjauhi 
orang lain. 

Padahal justeru pada masa 
susah atau sedih mengalami kesu-
karan, kita harus menggabungkan 
diri dengan sesama murid-murid 
Yesus, sebab justeru di situlah kita 
saling bertemu dan dapat bertemu 
dengan wajah Kristus sendiri.

Kedua: Tomas memiliki kebaji-
kan. Tomas tidak akan berkata, 
bahawa ia memahami apa yang 
tidak difahaminya. Atau berkata, 
bahawa dia percaya akan apa 
yang tidak percayainya. Dia sung-
guh sejujur-jujurnya! Tetapi apa-
bila keragu-raguannya sudah 
hilang, maka hatinya tidak akan 
tetap ragu-ragu.

Ketiga: Tomas berkeyakinan 
mutlak. Ketika keragu-raguannya 
lenyap, maka keyakinannya ada-
lah mutlak: “Ya Tuhanku dan ...!” 

Meskipun Tomas berasa ragu 
namun dia berjuang agar akhirnya 
menemukan keyakinan yang 
pasti. Hanya dengan kepastian 
inilah, keyakinan imannya, baha-
wa Yesus Kristus adalah Tuhan, 
adalah benar. 

Tomas dapat kita lihat sebagai 
tokoh teladan, yang mengalami 
bahawa beriman atau percaya 
bukanlah hal yang mudah, “bukan 
barang murah”, sesuatu yang 
harus diperjuangkan. 

Ketaatan akan iman bukanlah 
pemberian belaka. Tomas adalah 
orang yang ingin yakin dengan 
pasti. Tetapi ia juga sanggup 
menghadapi tuntutan yang harus 
dituntut dari padanya. 

Tetapi bila sudah yakin, dia 
berani dan sanggup menghadapi 
tuntutan iman yang harus dipe-
nuhinya. Kesetiaannya sebagai 
rasul dibuktikan dan diakhirinya 
dengan kematiannya sebagai mar-
tir, saksi iman, di India. — iman 
Katolik 

HARI MINGGU II PASKAH
(KERAHIMAN ILAHI) TAHUN B

KISAH PARA RASUL 4, 32-35;  
1 YOHANES 5,1-6.

INJIL YOHANES 20, 19-31.

Bertahan dan berjuang sehingga mendapat keyakinan 
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Adakah anda 
mempunyai 
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agama, Kitab 
Suci atau ajaran 

Gereja?

Hantarkan               
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Email: 

editor@herald.com.
my 

Tanya
Jawab

Soalan: Apakah itu Devosi Kerahiman Ilahi itu 
dan apa bezanya dengan Devosi Hati Kudus Yesus?  
—Agustinus 

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

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

Devosi ini berkembang berkat catatan-catatan ro-
hani Sr Faustina Kowalska (1905– 1938), seorang 
biarawati Poland dari Kongregrasi Para Sister  Santa 
Perawan Maria Berbelas Kasih. Dalam catatan itu 
terungkap pelbagai doa sangat indah, yang meman-
carkan hubungan mendalam dengan Yesus Mahara-
him.

Devosi ini menjadi terkenal di seluruh dunia  
berkat Sri Paus Yohanes Paulus II di mana prelatus 
itu telah menulisnya dalam dokumen “Dives in Mis-

ericordia” (1980) dan ditetapkan pada hari Minggu 
Kedua Paskah  sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. 

Misteri Kerahiman Ilahi ini juga telah diangkat 
oleh Sri Paus Fransiskus,  dengan Bulla Misericor-
diae Vultus (2015) yang mencanangkan Tahun Kera-
himan. Sri Paus menekankan keutamaan belaskasih 
sebagai jalan hidup Kristian, iaitu agar kita juga berb-
elas kasih seperti Bapa.

Devosi Hati Kudus Yesus telah lama wujud sebe-
lum Devosi Kerahiman Ilahi.  Tekanan kemodenan 
pada abad XVI turut mempengaruhi kelahiran devosi 
ini, khususnya kerana aliran Jansenisme dan Protes-
tantisme yang melemahkan  kemampuan kehendak 
bebas manusia untuk mencintai Tuhan. 

Akibatnya hati membatu dan kurang dapat mencin-
tai. Sebaliknya iman Gereja Katolik justeru meyakini 
bahawa manusia dengan kehendak bebasnya dapat 
membalas kasih Tuhan itu dan mencintai-Nya. Itulah 
kekuatan hati yang dibentuk oleh cinta Tuhan sendi-
ri. Orang menghayati simbol hati sebagai lambang 
peribadi Yesus sendiri. “Datanglah, hai kalian yang 
letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah dari pada-
Ku sebab Aku ini lemah lembut dan rendah hati”.

Ramai tokoh devosi Hati Kudus, salah satunya 
adalah Fransiskus de Salles, melawan aliran Jansen-
isme. Beliau gigih mengajarkan devosi yang menga-
jak orang membalas kasih Tuhan dan mencintai-Nya 
dengan segenap hati. 

Namun devosi Hati Kudus semakin popular 

berkembang pesat berkat usaha Sister Margareta 
Maria Alacoque (1647-1690), seorang biarawai dari 
Kongregrasi Visitasi, yang didirikan oleh de Salles.

Dengan bimbingan St. Claude dela Colombière SJ, 
devosi ini mewartakan Yesus yang menampakkan 
diri padanya dengan hati yang terluka kerana kurang 
dicintai oleh manusia. Yesus meminta agar melalui 
Devosi Hati Kudus cinta ini ditingkatkan, iaitu cinta 
yang muncul dari kehendak bebas manusia, yang 
diperbaharui oleh cinta Tuhan. Maka muncullah 
istilah-istilah seperti ‘baktisilih’, persembahan diri 
atau keluarga kepada Hati Kudus. Ada juga novena-
novena Hati Kudus, tradisi Jumaat Pertama, adorasi 
dan aneka janji Hati Kudus. Seperti dalam devosi 
Kerahiman Ilahi, gambar-gambar Hati Kudus juga 
turut popular.

Perbezaan kedua-dua devosi ini boleh dilihat 
dalam doa-doanya. Fokus devosi Hati Kudus adalah 
tindakan mencintai Tuhan dalam Yesus, manakala 
devosi Kerahiman Ilahi berfokus untuk mengan-
dalkan cinta Tuhan Maha Rahim dan memohonkan 
keselamatan-Nya. 

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

Perbezaan devosi Kerahiman Ilahi dan Hati Kudus Yesus

Dalam panggilan Tuhan, tidak 
ada istilah ‘terlambat’

HERALD April 11, 2021

KUCHING: Keuskupan Agung Kuching 
mengalu-alukan seorang diakon baharu 
pada 25 Mac 2021. 

Mark Noel Bonchol,  48 ,ditahbis sebagai 
Diakon semasa Misa yang disiarkan secara 
langsung pada Hari Raya Besar Maria Me-
nerima Khabar Sukacita dari Malaikat Ga-
briel. 

Upacara Penerimaan Diakon dan Paderi, 
Deklarasi Kebebasan dan Kesediaan untuk 
merangkul Selibat dan Ketaatan seumur 
hidup, dan Pelafazan Kaul dan Kaul Ket-
aatan, telah berlangsung dua hari sebelumn-
ya.

Diakon Mark merupakan anak bongsu 
dalam keluarga dari empat orang adik be-
radik. 

Panggilan menjadi paderi Diakon Mark 
bermula pada tahun 2013 di mana beliau 
diterima di St Peter’s College di Kota Kina-
balu, Sabah untuk tahun permulaan pem-
bentukan paderi. 

Pembentukan menjadi paderi ini kemu-
diannya dilanjutkan ke Seminari Tinggi Sto 
Petrus, Kuching pada tahun 2014. Di sini, 
Mark menyelesaikan pengajian fasalah dan 
teologinya  pada bulan Mei 2020.

Mark juga pemegang  Ijazah Sarjana 
Muda Sastera (BA) dari sebuah universiti 
di Australia dan Diploma Pascasiswazah di 
HRM, United Kingdom. Beliau kemudian 
bekerja di sektor swasta dan awam. Dari 

Ogos 2020, Mark telah melakukan pelay-
anan pastoral di Gereja Holy Trinity. 

Misa pentahbisan diakon dipimpin oleh 
Uskup Agung Poh. 

Disaksikan oleh Fr Nicholas Ng, Rek-
tor Seminari Major Sto Petrus, seminarian 
Mark menyatakan kerelaannya untuk me-
masuki Ritus Pentahbisan. 

Fr Nicholas kemudiannya memakaikan 
stola diakon dan dalmatik pada diakon yang 
baharu ditahbis. 

Selepas dipakaikan jubah diakon, dia-
kon Mark duduk di hadapan Uskup Agung 
di mana Bapa Uskup Agung memberinya 

Kitab Injil. “Terimalah Injil Kristus, agar 
kamu menjadi pewarta Injil. Percayalah apa 
yang anda baca, ajar apa yang anda percayai, 
dan praktikkan apa yang anda ajarkan.” 

Semasa menyampaikan ucapannya, 
Uskup Agung menyatakan pujian dan ter-
ima kasih kepada Tuhan atas “pemberian 
diakon baharu untuk melayani  Keuskupan 
Agung Kuching.” 

Prelatus itu mengalu-alukan diakon ba-
haru mewakili Uskup Agung Emeritus Peter 
Chung dan John Ha, dan para klerus. Uskup 
Agung Poh  mengatakan dalam menjawab 
panggilan Tuhan, tidak ada istilah ‘terlambat’. 

Prelatus itu juga mengucapkan terima 
kasih kepada keluarga Bonchol, termasuk 
ayahnya Noel yang meninggal pada tahun 
2016, kerana menyokong anak mereka 
menjadi paderi. 

Diakon baharu mengatakan bahawa be-
liau pertama-tama berterima kasih kepada 
Tuhan sejak “permulaan perjalanannya 
menjadi paderi dan kini telah membuah-
kan hasil. “Pahit, manis, masam, tetapi 
yang paling penting ialah rasa syukur 
kepada Tuhan yang Maha Kuasa,” kata 
Diakon Mark dalam menggambarkan per-
asaannya. 

Beliau juga mengucapkan terima kasih 
kepada ramai orang yang telah memainkan 
peranan penting dalam tahun-tahun pem-
bentukan sebagai paderi, secara langsung 
atau tidak langsung. 

Mereka termasuklah Uskup Agung Si-
mon, Emeritus Peter Chung dan John Ha, 
serta semua formator di St Peter’s College 
di Kota Kinabalu dan Kuching.

Tidak lupa mengucapkan terima kasih 
kepada ahli keluarganya, iaitu ayah, ibu 
dan adik-beradiknya; rakan-rakannya dan 
media, Mark merasakan meskipun upacara 
pada hari itu adalah pentahbisan diako-
natnya, namun ia semuanya berkaitan den-
gan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan dan 
kemurahan hati-Nya terhadap umat. — 
sumber Today's Catholic 

SIBU: Katedral Sacred Heart, Sibu menye-
diakan laluan pandu-lalu bagi  bagi umat 
Katolik untuk menerima salib kecil pada 
petang Jumaat Agung lalu kerana tidak ada 
Ibadat Jumaat Agung pada tahun ini. 

Uskup Sibu, Rev.Joseph Hii membaha-
gi-bahagikan salib kecil itu kepada umat 
paroki ketika mereka melalui perkarangan 
katedral dan keluar dari katedral dalam 
keadaan teratur. 

Umat beriman memandu kereta ke 
perkarangan katedral dari jam 5.00 petang 
hingga 7.00 malam untuk menerima salib 
kecil yang kemudiannya dihormati secara 
peribadi di rumah.

Sementara itu, pada 27 Mac, Ketua 
Persatuan Gereja Sarawak (ACS) Uskup 
Agung Simon Poh mengatakan gereja-
gereja yang terletak di zon merah dan oren 
ditutup untuk orang ramai tetapi dibenar-

kan mengadakan ibadat dengan kehadiran 
maksimum 20 orang sahaja (dengan atau 
tanpa siaran langsung) sepanjang Minggu 
Suci.

Mengenai gereja di zon merah dan oren, 
dia mengatakan bahawa mereka tetap ter-
tutup untuk umum tetapi diizinkan untuk 
mengadakan ibadat dengan maksimum 20 
orang (dengan atau tanpa siaran langsung) 
sepanjang Minggu Suci.

Sementara itu, Uskup Hii berkata: “Tu-
han Yesus membawa keselamatan, harapan 
dan penyembuhan ke atas dunia melalui 
pengampunan dan kasih melalui kematian-
Nya di kayu salib.

“Hari ini ketika kita menghormati dan 
menerima salib. Semoga salib ini mem-
bawa harapan pada saat ini kegelisahan, 
ketidakpastian dan pada masa pandemik 
ini.” 

Tiada ibadat  Jumaat Agung, katedral edar salib untuk umat 
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Sahabat kecil Yesus
"Kerana engkau telah melihat Aku, maka engkau 

percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, 
namun percaya (Yohanes 20:29) 

Berbahagialah mereka yang tidak melihat, 
namun percaya (Yohanes 20:29) 

Cari  SEPULUH perbezaan pada gambar di bawah. 

Semasa Yesus menampakkan diri pada para pengikut-Nya, 
Tomas tidak bersama dengan mereka. 

Bantu Tomas mencari jalan agar dapat bertemu dengan Yesus. 
Kemudian rujuk Injil Yohanes 20:28 untuk mengetahui apa 

jawaban Tomas setelah bertemu dengan Yesus. 
Tulis jawaban itu di bawah. 

Mari Mewarna 

Lengkapkan 
gambar ini dan 
jangan lupa 
mewarnakannya. 
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Penderitaan, masalah tidak 
mematikan tetapi mendewasakan kita 

KUALA LUMPUR: Pada 19 
Mac, Persatuan Pelajar Katolik 
UTAR menganjurkan ceramah 
secara digital melalui aplikasi 
Microsoft Teams. 

Ceramah di alam maya ini 
membicarakan Musim Pra-
Paskah danPaskah bersama Sr 
Margaret Pereira Rgs dan Cik 
Angela Ong.

Sesi dimulakan dengan asal 
usul, makna dan amalan Pra-
Paskah. 40 hari puasa atau 
Pra-Paskah melambangkan 
keutuhan atau lengkap, seperti  
Yesus yang dipimpin oleh roh 
selepas berpuasa dan berdoa di 
padang gurun sebelum memu-
lakan pelayanan-Nya. 

Itu juga mengingatkan kita 
pada waktu Israel menghabis-
kan 40 tahun mengembara 
di padang pasir setelah men-
jadi hamba di Mesir di mana 
mereka menghadapi banyak 
masalah dan cabaran, tidak 
seperti Yesus yang terus setia 
kepada Tuhan. 

40 hari yang dialami Yesus 
adalah tindakan solidariti, ber-
sikap empati terhadap orang 
yang lapar dan lemah dengan 
melepaskan kepuasan fizikal. 
Ini bermakna, berpuasa ber-
maksud dibebaskan untuk me-
layani orang lain.  

Gurun adalah tempat yang 
dikenal penuh degnan roh jahat 
dan percubaan dalam Alkitab. 
Syaitan menggoda Yesus, cuba 
mengambil tempat-Nya dan 
menuntut kuasa Tuhan seperti 
yang kita lihat jelas hari ini di 
mana sikap naluri ibu hancur 
dan juga keretakan hubungan 
dalam keluarga. Begitu juga 
dalam kehidupan keluarga, 
perebutan kuasa sering ber-
laku.

Sebelumnya, Pra-Paskah 
dipraktikkan dengan makan 
satu kali sehari, berpantang 
dan bertobat. 

Kini, ia telah berkembang 
menjadi puasa (tindakan per-
paduan) dan menyusun sem-
ula kepunyaan sementara kita. 

Pada musim Pra-Paskah, kita 
diberi kesempatan untuk ber-
tumbuh dalam kematangan 
Kristiani, diuji dan diperkuat 

dalam hubungan kita dengan 
Tuhan, dan menjadi dewasa 
untuk memperkasa orang lain. 
Ini juga merupakan masa pem-
baharuan dan pertumbuhan se-
mula, persiapan untuk ledakan 
kehidupan baru pada Paskah, 
panggilan untuk bertobat, mer-
enungkan kematian Yesus, dan 
membebaskan kita dari ikatan 
dosa dan kematian kita sendiri.

Para peserta, secara berkum-
pulan membincangkan be-
berapa soalan yang dikemuka-
kan. Berikut adalah ringkasan 
perbincangan dan penemuan:

1. Apa reaksi orang ramai 
ketika mereka menghadapi 
penyakit, penderitaan, atau 
percubaan dalam hidup, dan 
pada pendapat anda, mengapa 
mereka  bereaksi seperti itu? 

Pada umumnya, manusia 
mempunyai reaksi negatif bah-
kan, dalam situasi yang melam-
pau, memikirkan untuk mem-
bunuh diri. Mereka tidak pasti 
adakah mereka akan kembali 
sihat. 

Mereka takut dengan perkara 
yang tidak diketahui. Tamba-
han pula, orang sering gelisah 
dan merasa tidak berdaya. 
Sebilangan orang mungkin 
mengatakan masalah itu ter-
lalu besar sehingga tidak dapat 
dikendalikan dan putus asa. 

2. Seandainya anda diminta 
untuk menjelaskan makna pen-
deritaan dan percubaan dalam 
hidup, apakah kemungkinan 
jawapan anda?

Penderitaan memberi pe-
luang kepada kita untuk men-
jadi lebih kuat secara dalaman 
dan mengikuti apa yang Yesus 
lakukan dalam menghadapi 
kesukaran serta belajar men-
erima keadaan. Semua ini pasti 
dapat mencapai kepuasan tert-
entu. 

3. Apa pentingnya kematian 
dan Kebangkitan Yesus?

Ia adalah pelajaran bagi kita 
- bahawa kita mesti berusaha 
untuk setia kepada-Nya, beru-
saha untuk tidak melakukan 
dosa begitu banyak, bersyukur 
atas kematiannya untuk meng-
hapus semua dosa. Kebangki-
tan menunjukkan bahawa Dia 
tidak berada di bawah kekua-
tan Kematian. Sebaliknya, Dia 
dapat membimbing kita dan 
bersama dengan kita melalui 
semua penderitaan dan percu-
baan kita. Dengan ketekunan, 
Tuhan akan membimbing kita 
melalui segala macam cabaran 
dan kita akan keluar dengan 
lebih kuat.

Kematian dan Kebangkitan 
Yesus dalam Paskah Yahudi 
menandakan pembebasan per-

hambaan dari Mesir, tetapi ke-
matian dan kebangkitan Yesus 
menandakan permulaan pem-
bebasan semua orang dari pe-
hambaan dosa dan kematian.

Perjamuan Terakhir, seperti 
yang kita tahu mempunyai roti 
dan anggur untuk mewakili 
tubuh dan darah, penderitaan 
dan kematian. Seperti roti itu 
dipecahkan, begitu juga tubuh-
Nya hancur dan sama seperti 
anggur dicurahkan, begitu juga 
darah-Nya ditumpahkan un-
tuk kita sehingga menubuhkan 
perjanjian baru untuk pengam-
punan dosa.

Di Taman Getsemani, pend-
eritaan Yesus termasuklah ke-
sakitan fizikal, psikologi, dan 
rohani. 

Oleh kerana cinta-Nya yang 
tulus untuk orang-orang berdo-
sa, Dia berdoa agar setiap pen-
dosa berubah menjadi orang 
yang baik dan pengasih; tin-
dakan konkrit pengampunan. 
menjadi orang yang baik dan 
mengasihi; tindakan pengam-
punan yang kuat.

Kebangkitan menunjukkan 
Yesus berubah menjadi kead-
aan hidup yang meningkat. 
Kemampuan untuk mengakui 
Yesus sebagai Tuhan yang 
Bangkit memerlukan iman dan 
itulah sebabnya kita membaca 

bahawa orang percaya ber-
juang untuk memahami idea 
itu pada awalnya, sebelum 
Pentakosta.

Selanjutnya, para peserta 
berbincang untuk terlibat den-
gan simbol kehidupan baharu 
dan bernafas dalam kesegaran 
kehidupan, yang mereka per-
caya akan berguna bukan han-
ya untuk golongan muda tetapi 
untuk orang di mana sahaja, 
tanpa mengira usia dan jantina. 

Langkah-langkah kecul beri-
kut mungkin boleh menjadi be-
sar untuk orang lain dan dalam 
kehidupan kita: 
lBangun pagi untuk melihat 
sinar cahaya pagi. 
lMembuat mini Lilin Paskah 
anda sendiri
lHiaskan telur rebus yang 
baru (tanda kehidupan baru) 
untuk sarapan pagi
lLetakkan bunga segar  di 
dalam rumah. 
lBerkongsi kasih dan rapat-
kan hubungan dengan meng-
hubungi orang lain
lHiasan musim bunga (tana-
man khas atau bunga dll)
lMenonton siaran langsung 
Vigil Paskah atau Misa Hari 
Minggu Paskah. 
lBertemu dengan ahli-ahli 
doa kelompok KKD, pelay-
anan belia dan lain-lain.
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Kebangkitan Tuhan mengambil alih 
kerapuhan, kelemahan manusia 

Kanak-kanak suarakan harapan dalam 
Jalan Salib bersama Sangti Papa 
ROMA: Kesendirian dan isolasi 
yang dirasai oleh lelaki dan wanita 
di seluruh dunia akibat terputus dari 
keluarga dan teman-teman mereka, 
kehilangan pekerjaan dan mata pen-
carian mereka, hidup dalam keta-
kutan akan masa depan yang tidak 
pasti untuk diri mereka sendiri dan 
anak-anak mereka, hadir dengan 
pedih dalam “Jalan Salib” Jumaat 
Agung 2021.

Untuk tahun kedua berturut-tu-
rut, Sri Paus Fransiskus memimpin 
acara tradisional Jalan Salib Jumaat 
Agung di Dataran Santo Petrus yang 
hampir kosong kerana perintah 
kawalan pergerakan oleh kerajaan 
Itali demi  mengekang penyebaran 
pandemik Covid-19.

Bapa Suci, berseorangan duduk di 
tengah pentas kosong yang didirikan 
di hadapan Basilika Santo Petrus. Di 
sana, beberapa orang kanak-kanak, 
ditemani ibu bapa, katekis dan guru 
mereka, bergantian membawa salib 
mengelilingi obelisk.

Seorang demi seorang membaca 
renungan mereka sementara rakan-

rakan mereka membawa Salib di 
sepanjang jalan. Pada tahun ini, 
Sri Paus mempercayakan kepada 
anak-anak dan orang muda, sim-
bol harapan dan masa depan, untuk 
mempersiapkan renungan-renungan 
Jalan Salib 2021.

Setiap perhentian dimulai den-
gan pembacaan dari kisah Injil ten-
tang sengsara Tuhan, diikuti renun-
gan. Kemudian Paus melanjutkan 
dengan pembacaan doa dan disusul 

lagu pujian.
Tanpa menyampaikan homili, ke-

heningan dan kontemplasi tentang 
salib adalah alat komunikasi paling 
kuat di dunia yang sunyi tempat vi-
rus terus membawa kedukaan dan 
kesendirian, dan tempat marginal-
isasi, pengangguran, kemiskinan, 
ketidakadilan, dan “virus” ketidak-
pedulian terus mendatangkan ke-
matian dan keputusasaan. — media 
Vatikan 

TAKHTA SUCI: Saya mendoakan 
bagi para korban banjir yang melan-
da Indonesia dan Timor Leste,” kata 
Sri Paus Fransiskus dalam Audiensi 
Umum mingguan di Perpustakaan 
Istana Apostolik, Rabu, 7 April.

Banjir yang disebabkan oleh 
taufan Seroja telah mengorbankan 
lebih 119 orang di beberapa pulau 
di Nusa Tenggara, serta 27 orang di 
Timor Leste. Puluhan orang masih 
hilang kerana hujan terus turun 
dengan lebat di wilayah itu dan 
menghalang operasi penyelamatan.

Sri Paus lalu memohon kepada 
Tuhan agar “menerima orang yang 
mati, menghibur keluarga-keluarga 

mereka, serta menyokong orang-
orang yang kehilangan rumah 
mereka.”

Vatican News menulis bahawa 
sejak taufan melanda pada Min-
ggu Paskah, ratusan polis, tentera, 
dan penduduk dilaporkan telah 
menggali dengan tangan kosong 
dan cangkul untuk mencari mereka 
yang terkubur. Ribuan rumah telah 
rosak dan ribuan orang telah ber-
pindah. 

Banjir terjadi akibat taufan Se-
roja telah mengorbankan lebih 119 
orang di beberapa pulau di Nusa 
Tenggara, serta 27 orang di Timor 
Leste. Puluhan orang masih hilang 
akibat hujan yang masih tidak ber-
henti dan melambatkan operasi pe-
nyelamatan.

ROMA: “Membela hak asasi manu-
sia menuntut keberanian dan tekad,” 
kata Sri Paus Fransiskus pada pem-
bukaan “Video Sri Paus ” untuk 
bulan April 2021, dan selanjutnya 
menjelaskan bahawa membela hak 
asasi adalah “tindakan aktif mem-
erangi kemiskinan, ketidaksetaraan, 
kurangnya pekerjaan, tanah dan pe-
rumahan, serta membela hak-hak 
sosial dan hak-hak tenaga kerja.”

Seperti yang dilaporkan dalam 
siaran akhbar Jaringan Doa Sedu-
nia Sri Paus, Bapa Suci mengajak 
semua orang berkehendak baik un-
tuk berdoa bagi orang-orang yang 
“mempertaruhkan nyawa mereka 
untuk memperjuangkan hak-hak 
fundamental.”

Dalam video itu, Sri Paus me-
nyesali bahawa hak asasi manusia 
seringkali tidak setara untuk semua, 
dengan mengatakan ada “orang-
orang kelas satu, kelas dua, dan ke-
las tiga, dan orang-orang yang dapat 
dibuang.”

Namun, Sri Paus mengajak agar 
hak asasi manusia “harus setara un-
tuk semua.” Menurut Sri Paus, “di 
beberapa tempat, membela marta-
bat orang dapat bererti masuk pen-
jara, bahkan tanpa pengadilan. Atau 
itu dapat bererti fitnah.”

Meskipun bahaya, lanjut Sri 
Paus,“setiap manusia punya hak 
untuk berkembang sepenuhnya, 
dan hak fundamental ini tidak dapat 
disangkal oleh negara mana pun.” 
Dengan pemikiran itu, Sri Paus 
dorong semua orang untuk berdoa 
untuk intensi ini sepanjang bulan 
April.

“Mari kita berdoa untuk orang-
orang yang mempertaruhkan nyawa 
mereka saat memperjuangkan hak-
hak dasar di bawah kediktatoran, 

rejim otoritet, dan bahkan di nega-
ra-negara demokrasi yang sedang 
mengalami krisis, agar mereka da-
pat melihat pengorbanan dan karya 
mereka menghasilkan buah ber-
limpah.”

Siaran akhbar yang menyertai 
video itu menunjukkan bahawa 
gambar-gambar yang menjadi latar 
belakang kata-kata Sri Paus “beru-
saha mencerminkan pelaksanaan 
hak-hak dasar ini dan penyalahgu-
naan hak-hak yang sama ini.”

Dikatakan “hak asasi manusia” 
mengacu pada “hak yang dimiliki 
semua orang, yang pada dasarnya 
kerana fakta bahawa mereka ada 
sebagai manusia.” Hak-hak itu, lan-
jutnya, pertama kali ditetapkan pada 
tahap antarabangsa dalam Deklarasi 
Universal

Pastor Fréderic Fornos SJ, ketua 
Jaringan Doa Sedunia Sri Paus yang 
mengeluarkan video bulanan itu, 
mengenang Sri Paus Fransiskus ser-
ing berbicara menentang ketidakse-
taraan mendasar, kerana ada orang 
hidup dalam kemewahan sementara 
orang lain melihat hak-hak mereka 
diinjak-injak. — media Vatikan 

VATIKAN: “Yesus yang disalib-
kan, tidak lain, telah bangkit dari 
antara orang mati,” itulah pesan 
harapan Paskah Sri Paus Fransiskus 
seraya menambah bahawa Tuhan 
membangkitkan Yesus, yang me-
nyelesaikan  kehendak penyelama-
tan-Nya dengan mengambil alih 
kerapuhan, kelemahan, beban dosa, 
bahkan kematian kita. 

Oleh itu, kata Sri Paus,“Tuhan 
memuliakan Dia dan sekarang 
Yesus Kristus hidup selamanya. Dia 
adalah Tuhan.”

Luka-luka yang ditanggung 
Yesus di tangan, kaki, dan lambung-
Nya adalah “meterai kasih-Nya 
yang kekal bagi kita,” dan semua 
yang mengalami pencubaan dalam 
tubuh atau jiwa dapat menemukan 
perlindungan di dalam luka-luka itu 
dan “menerima rahmat penghara-
pan yang tidak mengecewakan,” 
kata Sri Paus Fransiskus dalam 
pesan Urbi et Orbi di Basilika Santo 
Petrus, 4 April 2021.

Kristus Yang Bangkit, memberi-
kan harapan dan penghiburan bagi 
mereka yang menderita pandemik, 
orang sakit dan yang kehilangan 
orang yang dicintai. Sri Paus juga 
berdoa agar Tuhan “menyokong 
usaha berani dari para doktor dan 
perawat.”

Setiap orang, terutama yang 
lemah, perlu bantuan dan punya 
hak atas rawatan dan vaksin sangat 
penting, kata Sri Paus seraya men-
gajak  masyarakat antarabangsa 
“untuk berkomitmen mengatasi 
kelambatan pengagihan vaksin dan 
menyelaras pembahagiannya teru-
tama di negara-negara termiskin.”

Tuhan Yang Bangkit menghibur 
para penganggur dan orang-orang 
yang menderita akibat kesukaran 
ekonomi, kata Sri Paus yang berdoa 
agar Kristus “memberi inspirasi ke-
pada pihak berwajib untuk bertin-
dak sehingga setiap orang, terutama 
keluarga yang paling memerlukan” 
diberikan bantuan agar tidak jatuh 

dalam kemiskinan.
Sri Paus juga berbicara tentang 

beban psikologi pandemik pada 
orang muda, yang sering terpaksa 
tinggal di rumah tanpa bersekolah 
atau mengunjungi teman secara 
langsung.

Sri Paus mengungkapkan 
“kedekatannya dengan orang di 
seluruh dunia.” Memetik kata-kata 

Santo Yohanes Paulus II semasa 
mengunjungi Haiti, “orang miskin 
dari segala jenis harus mulai ber-
harap sekali lagi,” kata Sri Paus.

Sri Paus juga berdoa bagi orang 
muda Myanmar yang “berkomitmen 
mendukung demokrasi dan mem-
buat suara mereka didengar dengan 
damai,” agar “kebencian hanya da-
pat dihilangkan dengan cinta.”

Sri Paus juga mengenang para 
migran yang melarikan diri dari 
perang dan kemiskinan ekstrem 
dan berdoa agar “terang Yesus yang 
bangkit menjadi sumber kelahiran 
kembali” bagi mereka, kerana kita 
melihat dalam diri mereka “wajah 
Tuhan yang rosak dan menderita” 
di jalan menuju Kalvari.

Sri Paus juga menyedari betapa 
ramai umat Kristian merayakan 
Paskah di bawah batasan-batasan 
ketat, sehingga tidak dapat meng-
hadiri perayaan liturgi. Sri Paus  
berdoa agar ini, dan semua pem-
batasan kebebasan beribadat dan 
beragama di seluruh dunia, dapat 
dilonggarkan serta diizinkan se-
mula berdoa dan memuji Tuhan 
dengan bebas.

Sebelum mengakhiri pesan 
Paskah Urbi et Orbi dan meny-
ampaikan berkat apostoliknya, Sri 
Paus  mengatakan, “Kami berdoa 
agar manfaat penyembuhan me-
nyebar ke seluruh dunia. 

Intensi bulan April 2021 
Bapa Suci, doa bagi 
pejuang hak asasi 

Bapa Suci doa para mangsa banjir Indonesia, Timor Leste 



Menjadi ragi dari 
sukacita Injil 

MANILA: Nuntius Apostolik un-
tuk Sepanyol yang memimpin per-
ayaan lima ratus tahun kedatangan 
agama Kristian di Filipina minggu 
ini, memuji migran asal Filipina 
kerana  telah menjadi “misionari” 
bagi dunia.

Uskup Agung Bernardito Auza, 
Duta Besar Vatikan untuk Sepan-
yol, mengatakan migran asal Fil-
ipina adalah “buah” Gereja yang 
lahir di Filipina pada tahun 1500-an 
melalui karya misionari Sepanyol.

Nuntius memuji orang-orang Fil-
ipina sebagai “misionari terbaik” 
Gereja yang memainkan peran 
penting dalam memastikan bahawa 
Gereja tetap hidup dan relevan.

“Anda telah menjadi misionari 
terbaik di Gereja kita,” kata Uskup 
Agung Auza. “Hampir di mana-
mana, ada orang Filipina. Dan tem-

pat pertama yang kalian cari dan 
tempat berkumpul adalah gereja,” 
ujarnya.

Uskup Agung Auza memimpin 
perayaan Misa untuk menandai 
pembukaan Tahun Jubli di Filipina 
pada Minggu Paskah, 4 April.

Lebih seratus orang Filipina 
menghadiri perayaan yang diada-
kan di Paroki San Francisco Javier 
dan San Luís Gonzaga.

“Sungguh suatu kehormatan be-
rada di Sepanyol, tempat semuan-
ya dimulai,” kata Uskup Agung 
Auza, seorang Filipina yang telah 
menjadi Nuntius Apostolik untuk 
Sepanyol dan Andorra sejak Janu-
ari 2020.

Prelatus itu menyeru orang Fil-
ipina untuk berdoa bagi Gereja di 
Sepanyol, yang “telah mengalami 
krisis panggilan menjadi imam dan 

kehidupan religius serta praktik 
keagamaan yang semakin pudar.” 

Beliau mengatakan orang-orang 
Filipina pada ketika ini adalah 
“warisan dan pewaris” dari iman 
yang ditanam misionari di Filipina 
500 tahun lalu.

“Kita ditugaskan untuk mem-
buat iman itu menghasilkan buah 
yang berlimpah di mana pun kita 
berada,” katanya.

“Sebagai tindakan balasan dan 
rasa syukur, kita diharapkan men-
jadi ragi dari Sukacita Injil di sini, 
di Sepanyol,” tambah uskup agung 
itu.

Turut hadir dalam Misa itu ada-
lah 10 orang paderi lain, termasuk 
Pastor Mark Angelo Ramos dari 
Serikat Sabda Tuhan, yang mem-
impin Kapelan Filipina di Madrid. 
— LiCASnews.com 

Lidwina ertinya “penderitaan.” 
Beliau seorang gadis Belanda 

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

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

Pada ketika itu, Lidwina ber-
main luncur ais bersama rakan-
rakannya. Tanpa sengaja, salah 
seorang rakan mereka terlanggar 
Lidwina, menyebabkannya terpel-
anting jatuh di atas ais. 

Kemalangan itu amat menya-
kitkan malah pada hari-hari beri-
kutnya, Lidwina mengalami sakit 
kepala yang amat hebat, mual, 
demam, rasa sakit di seluruh 
tubuhnya dan sentiasa berasa 
haus. Kesakitan Lidwina bertam-
bah parah apabila muncul pula 
bisul-bisul yang tumbuh pada 
wajah dan tubuhnya. 

Salah satu matanya juga men-
jadi buta dan pada akhirnya, 
Lidwina tidak mampu bangun 
dari tempat perbaringannya. 

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

Paderi Parokinya, Fr Yohanes, 
datang mengunjungi Lidwina 

serta berdoa bersamanya. Paderi 
itu membantunya merenungkan 
segala penderitaan yang harus 
ditanggung Yesus. 

Lidwina mulai sedar akan 
hadiah indah yang akan dipersem-
bahkannya kepada Yesus lalu dia 
sanggup menderita bagi-Nya. 
Penderitaannya dipersembahkan-
nya sebagai suatu doa yang indah 
kepada Tuhan. 

Selama 38 tahun Lidwina men-
derita. Mungkin bagi orang lain, 
mustahil dapat bertahan hidup 
dalam keadaan yang itu. Tetapi 
Lidwina sanggup bertahan dan 
Tuhan memberinya penghiburan 
dalam pelbagai cara. Selama itu 
juga, Lidwina amat setia kepada 
Yesus dalam Ekaristi Kudus.
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Kenali 
Santo Anda 

Santa 
Lidwina

~ 13 Januari ~

Bagaimana Caritas bantu petani India bangkit selepas 
taufan dahsyat 

ODISHA, India: Hanya satu 
malam, taufan dahsyat telah meng-
hancurkan harapan Ram Prasad 
Misra untuk mendapatkan hasil 
yang menguntungkan dari tanah  
seluas dua hektar di Odisha, India 
timur, pada tahun 2019.

Misra masih mengingati dengan 
jelas bagaimana hari yang cerah 
berubah menjadi gelap yang menan-
dai taufan yang melanda desa Ektal 
dan daerah sekitarnya, menghanyut-
kan tempat tinggal, menumbangkan 
pohon-pohon, dan menghancurkan 
tanaman yang sudah siap untuk dit-
uai. 

Keesokan paginya ketika taufan 
sudah berhenti, dia tidak dapat lagi 
menemui tanaman yang ditanamn-
ya.  

“Semua tanaman sudah tidak 
ada lagi. Sukar untuk saya percaya 
bahawa kerja keras seorang petani 
selama berbulan-bulan, tidak ada  
yang tersisa,” kata Misra kepada Li-
CAS.news.

“Tahun itu, saya tidak mendapat 
satu sen pun. Kerajaan kemudian 
memberikan bantuan tetapi terlalu 
sedikit bahkan tidak mampu  menu-
tupi biaya pertanian dasar,” katanya.

Tahun berikutnya bahkan menjadi 
tahun yang lebih genting bagi petani 

itu. Hakisan tanah dan lapisan lum-
pur besar-besaran akibat taufan telah 
menghancurkan ladangnya, sehing-
ga memaksa ayah kepada tiga orang 
anak itu mencari mata pencarian di 
tempat lain.

“Keluarga saya di ambang kelapa-
ran. Tidak ada tanaman bererti tidak 
ada pendapatan, dan tanpa wang. 
Anda tidak dapat bayangkan hidup 
di dunia ini seperti apa,” katanya.

Misra bekerja sebagai salesman di 
kedai tempatan tetapi hanya menda-
pat pendapatan sekitar 2,500 rupee 
(US$ 30) sebulan.

Nasib petani-petani lain di desa 
Misra dan kebun sekitarnya akibat 
taufan 2019 juga sama buruknya.

Sadhashiv Ram, seorang petani 
kecil di desa Sonepur, memiliki 
setengah ekar biji-bijian minyak 
yang sudah siap dituai ketika badai 
melanda dan menghancurkan se-
muanya.

“Rumah dapat dibangun kem-
bali tetapi tanahnya sudah hancur 
dan seringkali tidak sesuai untuk 
tumbuh-tumbuhan. Ini adalah fakta 
yang sangat berbahaya,” kata Ram 
kepada LiCAS.news.

Untuk membantu komuniti petani 
yang menderita, Caritas Jerman 
tahun lalu bersama dengan Cari-

tas India melancarkan projek yang 
mencakup 28 desa di Odisha untuk 
membantu para petani melakukan 
diversifikasi usaha dan memperta-
hankan usaha mereka berjalan.

Juru bicara Caritas, Anjan Beg, 
mengatakan para petani yang berga-
bung dengan projek tersebut dilatih 
untuk mengadopsi praktik pertanian 
inovatif, termasuk metode konserva-
si tanah dan air, serta sistem perta-
nian berintegrasi.

Misra menghadiri sesi latihan 
pada bulan Jun tahun lalu bersama 
petani lainnya.

“Saya diajar cara bertani organik. 
Juga cara budi daya benih, pembua-
tan baja semula jadi dan tanaman 
apa yang harus dimanfaatkan  den-
gan biaya murah dapat mendapatkan 

hasil yang maksima,” kata Misra.
Selepas latihan, beliau memprak-

tikkan apa yang dia pelajari dan 
berhasil menabur berbagai tanaman 
seperti labu, kentang, dan tomato.

 “Hasilnya mengejutkan. Kaedah 
ini dan penggunaan air juga rendah, 
malah penggunaan baja juga sedikit 
dan tidak berbahaya serta tidak 
membahayakan tanah,” ujar Misra. 

“Sebelumnya, hasil tuaian saya  
tidak lebih dari 500 kg. Tetapi seka-
rang ada peningkatan sekitar lapan 
kali ganda dengan pembiayaan yang 
jauh lebih rendah,” katanya.

Direktur Caritas India, Pastor Paul 
Moonjely mengatakan bahawa ba-
hagian pesisir India telah mengala-
mi bencana alam akibat perubahan 
iklim.

“Badai dan gelombang ombak 
air pasang yang membinasakan su-
dah menjadi rutin.  Hakisan pesisir 
relatif lebih sensitif  terhadap peru-
bahan iklim, yang membawa kesan 
negatif serius bagi wilayah pesisir 
kerana sebahagian besar masyarakat 
bergantung mata pencarian pada 
pertanian,” ujar Fr Moonjely. 

Salah satunya adalah Ram, yang 
kehilangan setengah ekar tanaman 
sayur biji untuk minyak. Kini Ram 
bertani secara organik dan beliau 
kini mempunyai penghasilan tiga 
kali lebih banyak dari itu disebabkan 
metode adaptasi iklim telah menga-
jar kami untuk menanam apa, bila 
dan bagaimana mempraktikkan per-
tanian yang aman,” katanya. — Li-
CASnews.com 



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(APRIL)              

HAK-HAK ASASI: 
Kita berdoa bagi mereka yang berisiko 
demi memperjuangkan hak-hak asasi 
mereka akibat pemerintahan diktator, 

rejim zalim malah dalam
 krisis demokrasi. 

April 11, 2021 

Kita dibaptis bukan untuk diam, kita 
dibaptis untuk menjadi saksi Kristus 

PLENTONG: Pada petang Selasa 
30 Mac, para klerus dari Keusku-
pan Melaka-Johor bersama den-
gan umat awam berkumpul di 
Gereja St Joseph, Plentong untuk 
perayaan Misa Krisma. Misa ini 
diadakan dalam pelbagai bahasa 
dan mengikut peraturan SOP yang 
ketat. 

Perayaan Ekaristi dipimpin oleh 
Uskup Bernard Paul, bersama-
sama dengan Jeneral Vikarnya, 
Msgr Peter Ng dan Michael Man-
nayagam, Fr Moses Yap OFM, 
paderi paroki St Joseph, Fr Adrian 
Francis Matthews sebagai MC dan 
Diakon Leslie Petrus. 

Dalam homilinya, Uskup Ber-
nard menegaskan bahawa seka-
rang adalah masa untuk berubah. 
Prelatus itu menekankan tiga sen-
ario yang dimulai dengan Yesus di 
mana pada masa yang kelihatan 
tidak ada harapan memberi laluan 
kepada “masa yang dipacu oleh 
roh”.

Uskup Bernard mengatakan dis-
ebabkan pandemik, tindakan ba-
haru dituntut untuk keadaan yang 
tidak pernah terjadi sebelumnya. 
Ada keperluan “untuk melakukan 
lonjakan iman untuk meneruskan 
apa yang Kristus lakukan”. 

Prelatus itu mengetengahkan 
tiga elemen lonjakan iman tersebut 
iaitu membaca tanda-tanda masa 
di mana Gereja agak lambat untuk 
melakukan, memiliki hati Kristus 
— kata-kata dari Nabi Yesaya un-
tuk menyebarkan Khabar Sukacita 
dan menjadi Gereja terbuka, bu-

kan tertutup. 
Dunia sekarang menghadapi 

ekonomi gig dan ia mempen-
garuhi Gereja. Ekonomi gig ada-
lah sistem pasaran bebas di mana 
kedudukan sementara adalah biasa 
dan organisasi mengambil pekerja 
bebas untuk komitmen jangka 
pendek. Gereja gig adalah tempat 
yang mendorong pelayanan ber-
sama, tidak eksklusif, mengenali 
penyedia perkhidmatan diband-
ingkan dengan staf tetap serta 
mengiktiraf bakat dengan peng-
hargaan. 

Prelatus itu menyimpulkan ba-
hawa “apabila kita tahu apa yang 
dapat kita ubah dan apa yang 
tidak berubah, ketika hati Kristus 
mendorong kita, bersama dengan 
pemberian dan bakat, ini mem-
bolehkan kita didorong oleh hati 
Kristus dan ketika kita merangkul 
semua orang, karunia dan bakat 
mereka; membolehkan mereka 
menjadi Agen Perubahan,” ia akan 
membuahkan hasil seperti kata-
kata Nabi Yesaya. 

KENINGAU: “Kita harus sen-
tiasa beringat dan bersyukur ba-
hawa kita adalah umat Paskah,” 
ujar Uskup Cornelius Piong se-
masa memimpin Misa Kudus 
Hari Raya Besar Kebangkitan 
Tuhan, 4 April. 

“Kita semua tahu bahawa per-
ayaan Paskah adalah satu per-
ayaan penting di dalam liturgi 
dan hidup sehari-hari, melibat-
kan peribadi, keluarga, komuniti 
dan masyarakat termasuk alam 
ciptaan Tuhan,” ujar Bapa Uskup 
Cornelius pada awal homilinya. 

“Sebagai umat Paskah, ini bu-
kan semata-mata percaya bahawa 
Kristus bangkit tanpa ada tinda-
kan konkrit. Sebaliknya ada tiga 
hal yang perlu jadi amalan hidup 
sebagai ungkapan kepercayaan 
bahawa Dia hidup dan berkuasa 
iaitu: 

1. Kita perlu berbangga dengan 
identiti Kristian. Jangan malu, 
jangan diam, jangan tidak ber-
saksi lebih-lebih lagi di negara 
atau tempat kita yang mempunyai 
pelbagai budaya dan agama. 
2. Sebagai umat yang dibaptis, 
misi kita ialah untuk mewartakan 
Khabar Gembira. Kita dibaptis 
bukan untuk diam, kita dibaptis 
untuk bersaksi, diutus bersaksi 
bagi Kristus di mana pun kita be-
rada. 
Injil Matius 5: 13-16 menya-

takan bahawa, “Kita adalah garam 
dan cahaya dunia.” Jadi di mana 
pun kita berada, lebih-lebih lagi di 
kalangan orang yang tidak seiman, 
di kalangan mereka yang mempun-
yai nilai hidup berbeza dengan kita 
— bawalah pengaruh baik. Sebagai 
umat Paskah, hiduplah dalam kebe-
naran. 

Pada zaman ini, biarpun sudah 
moden tetapi masih ramai orang 
yang tidak kenal akan kebenaran, 
membenarkan pembunuhan atas 
nama Tuhan. 

Oleh itu, kita sebagai umat 
Paskah harus berpegang kepada ke-
benaran dan kekudusan. 

3. Sebagai umat Paskah, kita 
harus sentiasa bersyukur kerana 
Kristus sudah bangkit. Dia hidup. 
Dia menyertai kita dan Dia hadir 
di tengah-tengah kita. 
Dalam perjalanan iman kita, sen-

tiasa ingat akan tujuan hidup kita. 
TUJUAN hidup kita bukan berakh-
ir di kuburan tetapi destinasi hidup 
kita harus sampai ke rumah Bapa. 

Untuk dapat sampai ke rumah 
bapa syurga, hanya ada satu Jalan 
iaitu melalui Yesus kerana Dialah 
Jalan Kebenaran dan Kehidupan. 
Yoh 14:6. 

KUALA LUMPUR: Misa Krisma 
dirayakan di Gereja St Thomas 
More pada 24 Mac.

Dalam homilinya, Uskup 
Agung Julian Leow mengucapkan 
terima kasih kepada semua imam 
kerana tetap setia melayani dan 
menjaga semua orang di bawah 
paroki mereka pada musim pan-
demik yang mencabar ini.

Beliau mengingatkan para 
klerus bahawa mereka telah di-
urapi oleh Tuhan untuk menjaga 
domba-domba, mereka yang hi-
lang dan yang ditinggalkan. 

Untuk menjadi penyembuh 
yang terluka; untuk menyampai-
kan berita baik bukan hanya ke-
pada orang miskin tetapi untuk 
mencari semua orang yang tidak 
dapat datang ke gereja, mencari 
mereka yang hilang dan mem-
bawa mereka yang hilang kem-
bali kepada Tuhan. 

“Siapa mereka ini?” prelatus 
itu mengajukan soalan. “Mereka 
adalah pendatang; yang paling 
lemah dalam masyarakat kita. 
Cari mereka di kalangan umat 
paroki dan KKD kita.”

“Dua puluh dua puluh memang 
merupakan tahun yang tidak da-
pat dilupakan. Bagaimana kead-
aan anda semua? 

“Adakah itu semua malape-
taka dan kesuraman atau adakah 
ini masa rahmat yang memaksa 
kita untuk melakukan beberapa 
penilaian; untuk merenung lebih 
dalam,  masa yang menggembi-
rakan? 

“Oleh itu, anak-anakku yang 
dikasihi, kita semua dipanggil 
untuk menjadi manusia sepan-
jang musim, untuk menjadi saksi 
Kristus yang setia di dunia hari 
ini, dan untuk menggembalakan 
semua orang di bawah jagaan kita 
yang mungkin sedang dan akan 
melalui masa-masa sukar. 

“Ketika kita memperbaharui 
janji-janji imamat kita, marilah 
kita menghidupkan kembali api 
dari pentahbisan pertama kita; 
untuk mengingatkan diri kita ba-
hawa kita adalah pastor selepas 
Kristus.”

Uskup Agung mengakhiri hom-
ilinya dengan meminta doa semua 
dari para religius dan kaum awam 
agar meneruskan doa bagi semua 
imam yang hadir dan serta untuk 
mereka yang telah meninggal du-
nia.

Selepas homili, para paderi 
memperbaharui janji imamat 
mereka diikuti pemberkatan min-

yak-minyak suci. 
Misa Krisma diakhiri dengan 

ucapan terima kasih dari Ketua 
Majlis Gereja Pastoral Paroki St 
Thomas More. 

“Kami menantikan perayaan ini 
setiap tahun di mana kami bersatu 
sebagai satu Gereja Kudus, Kato-
lik dan Apostolik.” 

Beliau mendesak semua imam 
untuk menjaga diri dan tetap se-
lamat; “Kerana kami memerlukan 
anda masing-masing untuk kes-
elamatan kami.” 

Nuncio apostolik, Uskup 
Agung Wojciech turut hadir 
dalam Misa Krisma ini. 

Misa Krisma yang sering diray-
akan di katedral, adalah liturgi 
penting dalam kehidupan Gereja. 
Selain para imam memperbaharui 
janji mereka di hadapan Uskup, 
tiga minyak suci (minyak Kate-
kumen, Orang Sakit, Krisma)  
diberkati oleh Uskup Agung se-
masa Misa.

Uskup Agung seru paderi dengar 
mereka yang terluka 

Waktu untuk menghidupkan 
semula misi 

Gambar file Uskup Cornelius dalam upacara pembaptisan pada malam 
Paskah 2019, di KSFX. 


