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Anak-anakku, hal-hal ini ku tuliskan kepada kamu, 
supaya kamu jangan berbuat dosa namun jika se-
orang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengan-
tara pada Bapa, iaitu Yesus Kristus, yang adil. Dan 
Ia adalah pendamaian untuk segala dosa  kita, dan 
bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa 
seluruh dunia.                                    1 Yohanes 2:1-2

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Keluar mencari Kristus yang 
terluka, membangkitkan 
semangat misionari kita 

MANILA: Umat   Katolik di Filipina me-
muji seorang kanak-kanak lelaki beru-
sia sembilan tahun kerana telah menulis 
surat kepada Presiden Filipina, Rodrigo 
Duterte untuk menasihatkan presiden itu 
agar menjaga adap percakapan semasa 
berucap di televisyen.

Duterte terkenal dengan penggunaan 
kata-kata kesat dan tidak senonoh walau-
pun di hadapan orang kenamaan asing di 
persidangan antarabangsa.

Beliau pernah mengatakan bahasa se-
demikian diperlukan ketika memberitahu 
orang-orang di kota selatan Davao, se-
masa beliau masih bertugas sebagai da-
tuk bandar di situ untuk melaksanakan 
perintahnya.  

Malah Duterte mengatakan, "Itu bukan 
satu jenayah," ujarnya kepada orang as-
ing semasa Persidangan Serantau Asia 
Pasifik di Pasay City pada tahun 2019 di 
mana beliau juga mengatakan bahwa dia 

"tidak bersekolah dalam bidang kenega-
raan." 

Duterte juga menggunakan kata-kata 
tidak senonoh semasa menegur pem-
impin- pemimpin Gereja Katolik.

Tetapi seorang budak kanak-kanak le-
laki mengatakan, agar orang lain meng-
hormati presiden itu, Duterte tidak se-
harusnya mencerca dan menghamburkan 
kata-kata kesat. .

"Saya berharap agar anda dapat men-

gubah sikap anda. 
Sebagai presiden, tidakkah anda ter-

fikir anda seharusnya menjadi teladan 
adab dan sikap yang betul?  Barulah 
saya dapat lebih menghormati anda. 
Manusia harus saling menghormati dan 
harus bersikap sopan antara satu sama 
lain," tulis Skye, seorang budak lelaki 
berusia 9 tahun dari Baguio City dalam 
suratnya kepada presiden Filipina, Du-
terte. — ucanews.com

Budak lelaki 9 tahun tegur bahasa kesat presiden Duterte 

KOTA VATIKAN: Sri Paus 
Fransiskus mengatakan 
pada 15 April lalu bahawa 

kemiskinan dan pengecualian dari 
pasaran pekerjaan yang disebab-
kan oleh pandemik koronavirus tel-
ah menjadikan kerja kumpulan Ka-
tolik yang membantu masyarakat 
miskin menjadi lebih mendesak.

"Keluar untuk menemui Kristus yang ter-
luka dan bangkit dalam masyarakat termiskin 
memungkinkan kita mendapatkan kembali se-
mangat misionari kita, kerana itulah bagaima-
na Gereja dilahirkan, di pinggir Salib," kata 
Sri Paus Fransiskus dalam pesan video yang 
dikeluarkan pada 15 April .

"Jika Gereja mengabaikan orang miskin, ia 
tidak lagi menjadi Gereja Yesus sebaliknya 
menghidupkan godaan lama untuk menjadi 
elit intelektual atau moral, bentuk baru Pelagi-
anisme, atau seperti kehidupan orang Essen."

Bapa Suci mengirim pesan video itu kepada 
para peserta konferensi internasional, "Sebuah 
Politik Berakar pada Rakyat," yang dianjurkan 
oleh Pusat Teologi dan Komuniti yang berpu-
sat di London.

Acara ini adalah sebahagian daripada per-
ayaan yang memperingati ulang tahun ke-50 
Kempen Katolik untuk Pembangunan Manu-
sia (CCHD), program anti-kemiskinan konfer-
ensi para uskup A.S.

Dalam perutusannya, Bapa Suci Fransis-
kus menyedari karya inisiatif anti-kemiskinan 
para uskup A.S. dalam "menolong komuniti 
termiskin di Amerika Syarikat untuk hidup 
lebih bermaruah, mempromosikan penyertaan 
mereka dalam keputusan yang mempengaruhi 
mereka."

“Ketika orang-orang dibuang, kesejahteraan 

material dan martabat mereka juga dinafikan, 
hak mereka dikekang untuk menjadi protago-
nis sejarah mereka, nasib mereka, mengek-
spresikan diri dengan nilai dan budaya mere-
ka, dari mereka kreativiti, kesuburan mereka, 
”kata Sangti Papa. 

"Atas sebab ini, mustahil bagi Gereja untuk 
memisahkan promosi keadilan sosial dari pen-
gakuan nilai-nilai dan budaya orang-orang, 
termasuk nilai-nilai kerohanian yang menjadi 
sumber rasa martabat mereka."

Sri Paus mengatakan bahawa politik di-
hidupkan kembali apabila kepentingan kero-
hanian dalam kehidupan manusia diperakui.

"Salah satu cara untuk mengabaikan orang 
miskin adalah dengan memandang rendah 
budaya mereka, nilai-nilai kerohanian mere-
ka, nilai-nilai keagamaan mereka, sama ada 
dengan membuangnya atau mengeksploitasi 
mereka untuk tujuan kekuasaan," katanya. 
"Penghinaan terhadap budaya popular adalah 
permulaan penyalahgunaan kuasa."

"Kemiskinan dan pengecualian dari pasar 
kerja yang disebabkan oleh pandemik  yang 
kita alami telah menjadikan pekerjaan dan ke-
saksian kita lebih dan semakin mendesak serta 
diperlukan," kata Sri Paus Fransiskus. 

"Ramai di antara anda yang berkumpul di 

sini telah bekerja selama bertahun-tahun mel-
akukan ini tanpa dikenali. Adakalanya, apa 
yang kita perjuangkan menjadikan kita tidak 
selesa. 

"Ada yang menuduh anda terlalu politik, 
yang lain pula menyangka anda mahu memak-
sa menukar agama. Tetapi anda merasakan 
bahawa menghormati orang adalah menghor-
mati institusi mereka, termasuk yang beraga-
ma; dan bahawa peranan institusi-institusi ini 
bukan untuk memaksa apa-apa, melainkan 
berjalan dengan orang-orang, mengingatkan 
mereka akan wajah Tuhan yang selalu ada di 
hadapan kita," katanya. — CNA 

"Keluar untuk menemui Kristus yang terluka di kalangan masyarakat memungkinkan kita mendapatkan kembali semangat mision-
ari kita — Sri Paus Fransiskus. Kredit gambar: CNA. 
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Menyerap kejahatan, 
menukarkannya kepada kebaikan 
Apa sahaja tenaga yang 

tidak kita ubah, kita akan 
memancarkannya. Itulah 

ungkapan yang pertama kali saya 
dengar dari Richard Rohr dan ia 
memberikan cabaran utama bagi 
semua orang dewasa yang 
m a t a n g .  I n i l a h  u n g k a p a n 
Kristiannya.

Inti dari pemahaman kita ten-
tang bagaimana kita diselamatkan 
oleh Yesus adalah kebenaran yang 
dinyatakan oleh ungkapan: Yesus 
adalah Anak Domba Tuhan yang 
menghapus dosa-dosa dunia. 

Bagaimana kita diselamatkan 
melalui penderitaan Yesus? Jelas, 
itu adalah kiasan. Yesus bukan 
seekor domba, jadi kita perlu 
mencungkil kenyataan di sebalik 
kiasan tersebut. 

Apa yang mendorong generasi 
pertama orang Kristian menggu-
nakan gambar domba yang mend-
erita untuk menjelaskan apa yang 
Yesus lakukan untuk kita, dan 
bagaimana penderitaan Yesus 
menghapus dosa kita? 

Apakah ada hutang untuk dosa 
yang hanya dapat dibatalkan oleh 
penderitaan Tuhan sendiri? 
Adakah pengampunan dosa-dosa 
kita semacam urus niaga peribadi 
dan Tuhan antara Tuhan dan 
Yesus?

Soalan-soalan ini tidak mempu-
nyai jawapan yang mudah, tetapi 
ini mesti dijelaskan: walaupun 
sebahagiannya adalah misteri, 
tidak ada yang ajaib. Diakui, ada 

misteri di sini, sesuatu yang bera-
da di luar apa yang dapat kita 
jelaskan dengan pemikiran rasion-
al, tetapi tidak ada keajaiban di 
sini. 

Kebenaran mendalam yang 
berada di luar kemampuan rasion-
al kita tidak menafikan rasional 
kita; mereka hanya mengganti-
kannya, serupa dengan cara teori 
relativiti Einstein yang mengecil-
kan matematik sekolah.

Oleh itu, membiarkan beberapa 
misteri, apa yang dapat kita faha-
mi daripada metafora yang mem-
perlihatkan Kristus sebagai Anak 
Domba Tuhan yang menghapus 
dosa-dosa dunia? Lebih-lebih 
lagi, apakah cabaran untuk kita?

Inilah latar belakang sejarah 
gambar ini. Pada zaman Yesus, 
dalam agama Yahudi, ada sejum-
lah praktik penebusan (penda-
maian) di sekitar anak domba. 

Beberapa ekor anak domba dis-
embelih di bait suci sebagai 
persembahan kepada Tuhan untuk 
dosa-dosa kita, dan beberapa anak 
domba dipakai sebagai anak 
domba “kambing hitam”. 

Ritual domba kambing hitam 
berjalan seperti ini Masyarakat 
akan berkumpul dengan niat 
untuk mengikuti ritual untuk 
meredakan ketegangan yang ada 
di antara mereka kerana kelemah-
an dan dosa mereka.

Secara simbolik, mereka mem-
persembahkan ketegangan, dosa-
dosa mereka, kepada anak domba 

(yang akan menjadi kambing 
hitam mereka) dengan dua sim-
bol: mahkota duri ditusuk ke 
kepala anak domba (membuatnya 
merasakan kesakitan mereka) dan 
kain ungu di punggung domba 
(melambangkan tanggungjawab-
nya untuk melaksanakan pengor-
banan  ini untuk mereka semua). 

Mereka kemudian menghalau 
anak domba itu keluar dari kuil 
dan ke luar kota, dan membiar-
kannya mati di padang belantara. 
Ideanya adalah bahawa dengan 
menghalau serta membiarkan 
domba itu, rasa sakit dan dosa 
mereka dapat diusir selama-
lamanya dari masyarakat mereka, 
rasa sakit dan dosa mereka juga 
dihilangkan, mati bersama anak 
domba itu. 

Oleh itu, mereka menggunakan 
gambaran yang sama untuk 
menggambarkan kematian Yesus. 
Melihat kasih yang ditunjukkan 
Yesus dalam penderitaan dan 

kematiannya, generasi pertama 
orang Kristian membuat pengena-
lan ini. Yesus adalah kambing 
hitam kita, anak domba kita. 

Kita meletakkan penderitaan 
dan dosa kami kepadanya dan 
mengusirnya daripada komuniti 
kita untuk mati. Dosa kita tinggal 
bersamanya.

Kecuali, mereka tidak memaha-
mi ini sebagai tindakan ajaib di 
mana Tuhan mengampuni kita 
kerana Yesus mati. Tidak. Dosa 
mereka tidak dihapus kerana 
Yesus menyenangkan Bapanya. 
Mereka dibawa pergi kerana 
Yesus menyerap dan mengubahn-
ya, mirip seperti penyuling air 
yang membersihkan kotoran dan 
mengeluarkan racun dengan 
menyerapnya.

Pembersih air berfungsi dengan 
cara ini. Ia mengambil air yang 
tercemar dengan kotoran, serdak 
dan racun, ia menyerap racun 
tetapi hanya mengeluarkan air 
yang disucikan. Begitu juga den-
gan Yesus. 

Dia mengambil kebencian, 
menempatkannya di dalam diri-
Nya, mengubahnya, dan hanya 
memberikan cinta. Dia menang-
gung kepahitan dan mengemba-
likan kebaikan; mengutuk dan 
mengembalikan berkat; cemburu 
dan memberi penegasan kembali; 
pembunuhan dan mengembalikan 
pengampunan. Memang, dia men-
gambil semua perkara yang men-
jadi sumber ketegangan dalam 

sebuah komuniti (dosa-dosa kita), 
mengambilnya dan hanya mem-
berikan kembali kedamaian. Oleh 
itu, Dia menghapus dosa-dosa 
kita, bukan melalui sihir ilahi, 
tetapi dengan menyerapnya, den-
gan memakannya, dengan men-
jadi kambing hitam kita.

Lebih-lebih lagi, apa yang 
Yesus lakukan, seperti yang 
dikatakan oleh Kierkegaard den-
gan luar biasa, bukanlah sesuatu 
yang patut kita kagumi; itu ses-
uatu yang perlu kita tiru. N.T. 
Wright, dalam bukunya Broken 
Signposts baru-baru ini, menyim-
pulkan tantangannya dengan cara 
ini: "Sama ada kita memahaminya 
atau tidak - sama ada kita suka 
atau tidak, yang kebanyakan kita 
tidak suka dan tidak akan - apa 
yang harus dilakukan cinta tidak 
hanya untuk menghadapi kesalah-
f a h a m a n ,  p e r m u s u h a n , 
kecurigaan, komplot, dan akh-
irnya keganasan dan pem-
bunuhan, tetapi entah bagaimana, 
melalui seluruh proses yang 
mengerikan itu, untuk menarik 
api kejahatan ke dalam dirinya 
agar kuasa jahat itu menjadi 
lemah … 

Kerana ia adalah cinta yang 
mengambil dan menerima segala 
yang paling buruk, segala yang 
dilakukan oleh kejahatan, dia 
menarik semua kejahatan itu, 
menyerap dan mengalahkannya." 
— Hakcipta Terpelihara 1999-
2021 @ Fr Ron Rolheiser 

Buktikan dulu baru saya per-
caya”, merupakan ungka-
pan popular yang sering 

kita dengar atau kita sendiri ung-
kapkan apabila berhadapan dengan 
sesuatu soalan yang meragukan. 

Mungkin ini juga merupakan 
persoalan yang dihadapi oleh dua 
orang murid Yesus yang baru kem-
bali dari Emaus. 

Setelah Yesus menampakkan 
diri-Nya kepada mereka pada 
malam Paska, mereka langsung 
kembali ke Yerusalem untuk mew-
artakan khabar gembira tersebut. 
Melalui peristiwa ini kita dapat 
melihat bahawa orang-orang yang 
telah menyaksikan kebangkitan 
Yesus itu merasakan suatu keharu-
san untuk segera bersaksi tentang 
khabar gembira tersebut kepada 
satu dengan yang lain.

Di pihak Yesus pula, Dia mera-
sakan perlu menampakkan Diri-
Nya kepada para murid-Nya untuk 
meyakinkan mereka bahawa Dia 
sungguh sudah bangkit. Maka 
sementara kedua orang dari Emaus 
itu bersaksi bahawa mereka telah 
melihat Yesus yang sudah bangkit 
itu, Dia menampakkan diri-Nya 
lagi, kali ini di hadapan semua 
murid-Nya.

Apabila Yesus memperlihatkan 
diri-Nya, mereka sangat terkejut 
dan menyangka mereka telah 

melihat hantu. Untuk meyakinkan 
bahawa Dia itu bukan hantu, Dia 
membenarkan mereka untuk 
menyentuh-Nya malah turut serta 
makan bersama mereka.

Apabila mereka akhirnya sung-
guh yakin bahawa Dia sudah 
bangkit, Yesus mengarahkan mere-
ka untuk mewartakan nama-Nya, 
“Kepada segala bangsa mulai dari 
Yerusalem” (ay 47), supaya mere-
ka pun percaya. Dan apabila mere-
ka percaya, mereka pun harus 
menjadi “saksi-saksi” Kristus.

Inilah yang telah dilakukan oleh 
Petrus seperti yang terdapat dalam 
bacaan pertama. 

Sesudah Petrus menyembuhkan 
orang lumpuh dengan berkata, 
“Emas dan perak tidak ada 
padaku, tetapi apa yang kupunyai, 
kuberikan kepadamu. Demi nama 
Yesus Kristus, berjalanlah!” (KPR 
3:6). Sesudah peristiwa tersebut, 
ramai orang datang mendengarkan 
kesaksiannya lalu menjadi per-
caya.

Kita percaya terhadap Yesus 
Kristus yang bangkit itu. Namun 
sayang sekali peristiwa kebangki-
tan Yesus itu kelihatan kurang rele-
van dengan kehidupan harian kita. 

Tidak seperti murid-murid Yesus 
yang awal, kita tidak mempunyai 
dorongan yang kuat untuk mewar-
takan bahawa “Kristus sudah 

bangkit.” Mungkin ini semua dis-
ebabkan kita berfikiran bahawa 
semua orang sudah tahu tentang 
peristiwa tersebut maka tidak perlu 
lagi untuk diuar-uarkan. 

Namun apa yang sebenarnya ter-
jadi adalah sebaliknya. Bahawa 
ajaran Kristus diamalkan lebih 
bersifat menyalahgunakannya dar-
ipada apa yang dikehendaki 
Kristus. Maka mewartakan khabar 
gembira Yesus yang sebenarnya 
ini sangat-sangat penting dan 
mendesak. Untuk itu kita perlu 
berbuat sesuatu.

Hendaknya kita bersaksi kepada 
sesama kita bahawa kita yang per-
caya pada Yesus Kristus yang 
bangkit itu, akan bangkit juga den-
gan-Nya. Oleh kerana itu, kita 
bukan hanya hidup untuk dunia ini 
sahaja tetapi juga untuk dunia 
sesudah kita mati.

Hendaknya kita bersaksi bahawa 
Yesus yang adalah pengantara kita 
sebelum Tuhan Bapa memberikan 
kita kekuatan untuk hidup berpan-
dukan ajaran-ajaran dan perintah-
perintah-Nya. 

Lagipun, seandainya kita jatuh 
ke dalam dosa, kemudian bertau-
bat, kita percaya bahawa Tuhan 
sentiasa mengampuni kita supaya 
kita dengan sesungguhnya hidup 
sebagai pengikut Yesus Kristus.

Hendaknya kita bersaksi tentang 

kehadiran Yesus yang bangkit itu 
didalam perayaan Ekaristi. 

Dengan mengingat semula peri-
stiwa di Emaus di mana Yesus 
menampakkan diri-Nya kepada 
dua orang murid-Nya melalui 
pemecahan roti bersama dengan 
mereka. 

Apabila kita menghadiri per-
ayaan Ekaristi, hendaknya kita 
membiasakan diri untuk menyam-
but Tubuh Kristus. 

Dengan berbuat demikian, maka 
mudah-mudahan Tuhan yang 
bangkit itu tinggal di dalam kita 
dan membantu kita melayani sesa-
ma kita, meringankan bebanan 
sesama kita dengan menghulurkan 
bantuan yang ikhlas. 

Hendaknya kita bersaksi tentang 
kedamaian Tuhan kita yang bang-
kit itu. Sebab melalui wafat dan 
kebangkitan-Nya, Dia telah men-
damaikan kita dengan Tuhan Bapa 
dan dengan sesama kita.

Tugas kita untuk mewartakan 
tentang Tuhan yang sudah bangkit 

itu pada ketika ini sungguh penting 
dan mendesak sebab orang semak-
in ramai bersandarkan keper-
cayaan mereka pada segala sesuatu 
kecuali Tuhan, misalnya melalui 
kecanggihan sains dan teknologi. 

Mereka menegaskan bahawa 
dengan memanfaatkan sains dan 
teknologi secara bijaksana, maka 
segala masalah manusia akan ter-
atasi. 

Seterusnya mereka berpendapat 
bahawa kebahagiaan yang sebe-
narnya boleh diperolehi melalui 
harta duniawi, maka kepercayaan 
terhadap Tuhan tidak relevan lagi 
dengan di dalam kehidupan sehari-
an kita. 

Mereka bertegas bahawa syurga 
itu ada di dunia ini dan agama 
serta kepercayaan kita terhadap 
Tuhan yang bangkit itu adalah 
khayalan yang sia-sia, yang telah 
dicipta oleh orang-orang bodoh, 
murid yang tidak terpelajar, maka 
perlu dilupakan dan dihindari. — 
santapan rohani 

HARI MINGGU III PASKAH 
TAHUN B

Kisah para rasul 3:13-15,17-19; 
1 Yohanes 2:1-5; 

injil luKas 24:35-48

Manfaatkan bakat, jadilah saksi Kristus
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Adakah anda 
mempunyai 

persoalan agama, 
Kitab Suci atau 
ajaran Gereja?

Hantarkan               
soalan anda ke:

HERALD
5, Jalan 

Robertson, 
50150

Kuala Lumpur
ATAU
Email: 

editor@herald.com.
my 

Tanya
Jawab

Soalan: Saya ingin bertanya, apakah mempun-
yai rasa takut itu dosa? Kerana bedasarkan In-
jil Yohanes (1 Yoh. 4:17-18) “Sebab ketakutan 
mengandung hukuman dan barang siapa takut, 
ia tidak sempurna di dalam kasih.” — Corrine 

Jawaban: Mengatakan rasa takut adalah dosa 
secara langsung tidaklah tepat kerana sebagai 
orang Kristian, rasa takut dapat ditelusuri dari 
pemahaman iman kita. 

Pertama, kita dapat menemui pemahaman terse-
but dalam Kitab Suci. Beberapa Kitab dalam Per-
janjian Lama, mulai Kitab Kejadian menggam-
barkan relasi rasa takut dengan Tuhan. 

Paling tidak, kisah jatuhnya manusia pertama, 
Adam dan Hawa, ke dalam dosa memberikan 
pemahaman makna akan rasa takut. Di sana, rasa 
takut yang terjadi pada Adam dan Hawa bukan 
penyebab dosa, tetapi rasa takut itu adalah akibat 
daripada dosa. Maka, Kitab Kejadian menggam-
barkan bahawa mereka takut dan bersembunyi 
dari Tuhan  kerana mereka telanjang (bdk. Kej 
3:10).

Dalam kitab lain, rasa takut bukan kerana aki-
bat dosa sebaliknya bentuk ketundukan manu-
sia kepada Tuhan . Gambaran ini terlihat dalam 
Kitab-kitab Kebijaksanaan. Sebagai contoh, 
Kitab Mazmur mengatakan bahawa “Permulaan 
hikmat adalah takut akan Tuhan” (Mzm. 111:10). 
Demikian pula dalam Kitab Amsal yang juga 

mengungkapkan rasa takut dihubungkan dengan 
Tuhan dengan menyerukan: “Takut akan Tuhan 
adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bo-
doh menghina hikmat dan didikan” (Ams. 1:7). 
Oleh sebab itu, rasa takut tidak langsung dapat 
disebut sebagai dosa.

Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Dalam 
Perjanjian Baru, terutama Injil, rasa takut juga 
tidak berbeza dengan apa yang dimengerti oleh 
Perjanjian Lama walaupun Perjanjian Baru men-
ghubungkannya dengan Kristus, bahkan Injil pun 
mencatat Tuhan Yesus ketakutan ketika harus 
menghadapi ajal-Nya (Luk.22:44). 

Sebagai contoh, para murid Yesus menjadi takut 
ketika ada ombak besar di perahu yang ditump-
angi oleh mereka dan Tuhan Yesus. Mereka pun 
takut ketika Yesus tidak lagi bersama-sama den-
gan mereka. Dan para murid juga mengalami ke-
takutan ketika Tuhan menampakkan diri. Maka, 
rasa takut tidak sesuai disebut sebagai dosa.

Lalu, “Apa sebenarnya itu rasa takut?” Dalam 
petikan yang dipetik Surat Yohanes yang diper-
tanyakan itu menyebut kata “takut”, dapat jadi 
berhubungan dengan dosa, tetapi rasa takut tidak 
selalu adalah dosa kerana rasa takut boleh bererti 
macam-macam sebagaimana diungkapkan pula 
dalam Kitab Suci sebagai bentuk ketundukan 
pada Tuhan.

Namun, rasa takut pun boleh menjadi dosa ke-
tika seorang dipenuhi dengan gejolak yang tak 

boleh tenang dalam batinnya seperti Santo Tomas 
Akuinas katakan bahawa “takut adalah dosa ke-
tika rasa takutnya berlebihan” (ST II-II, q. 125, 
a. 3). 

Ertinya, rasa takut dalam hati seorang boleh 
menjadi dosa jikalau seorang mengalami keta-
kutan yang terus menerus dan membiarkan rasa 
takut itu menguasai dirinya, apalagi menolak per-
tolongan Tuhan . Sebagai contoh, jika ada orang 
sedang punya masalah dengan pekerjaannya dan 
dia ketakutan terus menerus dan tidak peduli 
pada sesama dan Tuhan dalam menyelesaikan 
masalahnya. Orang ini berdosa.

Selain itu, ada pemahaman penting pula 
berkaitan dengan dosa dan rasa takut, yang juga 
terungkap dalam petikan Surat Yohanes tersebut, 
iaitu pertobatan. Ini bermaksud, jika seorang yang 
berdosa tetapi dia takut pada Tuhan  maka per-
tobatannya itu belum sempurna kerana penyesa-
lan yang dilakukan bukan buah dari kasih kepada 
Tuhan. Sebaliknya, pertobatan sejati selalu adalah 
ungkapan batin manusia yang mengasihi Tuhan  
dan bersedia untuk menerima pengakuan dosa 
dengan sukacita.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahawa 
rasa takut tidak selalu adalah dosa. Ia boleh men-
jadi dosa ketika rasa takut tersebut selalu mem-
bayangi dan menguasai diri manusia sehingga 
orang tersebut terbelenggu dengan rasa takutnya. 
— Fr Yohanes Benny Suwito hidupkatolik.com 

Apakah mempunyai rasa takut itu DOSA?

Tiga Gereja di Keuskupan Agung 
KL catat kes positif COVID-19 
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KUALA LUMPUR: Tiga Gereja di bawah 
jagaan Keuskupan Agung Kuala Lumpur iaitu 
Gereja St Joseph Sentul, Gereja St Jude Tha-
deus Rawang dan Gereja Divine Mercy Shah 
Alam mencatatkan 'kehadiran' Covid-19. 

Di dalam kenyataan bertulis bertarikh 14 
April, Paderi Paroki Gereja Divine Mercy, Fr 
Gerard mengatakan salah seorang umat (bu-
kan umat paroki) yang hadir pada Misa sem-
pena Pesta Kerahiman Ilahi telah disahkan 
positif Covid-19.

Umat itu disahkan dijangkiti Covid-19 pada 
12 April. Semasa menghadiri Misa pada 11 
April, suhu tubuh yang diambil sebelum Misa 

tidak mempunyai petanda demam. Dipercayai 
beliau dijangkiti di tempat kerja. 

Umat itu juga mematuhi SOP semasa 
menghadiri Misa Pesta Kerahiman Ilahi, di 
mana beliau menjaga jarak, tidak bersentuhan 
fizikal dan melakukan sanitasi sebelum me-
masuki Gereja. 

Pihak Gereja Divine Mercy juga telah mel-
akukan sanitasi Gereja selepas Misa Kudus 
Pesta Kerahiman Ilahi dan selepas Misa jam 
7.00 petang pada 11 April.  

Di St Jude Thaddeus Rawang, dua orang 
umat paroki yang menghadiri Misa Ku-
dus Perkahwinan pada 10 April disahkan 

positif Covid-19. 
Semasa menghadiri Misa perkahwinan itu, 

suhu tubuh kedua-dua orang umat itu adalah 
normal. 

Hanya selepas beberapa hari kemudian, 
mereka mempunyai tanda demam atau rasa 
tidak selesa lalu mengambil ujian Covid-19. 
ujian. 

Fr David Arulanatham, paderi paroki Ger-
eja St Jude Thaddues juga menjalani kuaran-
tin kendiri di rumah paroki dan menyeru agar 
mereka yang menghadiri Misa Kudus perkah-
winan pada 10 April lalu untuk menjalani uji-
an jika mempunyai sebarang tanda jangkitan.

Seorang umat Gereja St Joseph Sentul yang 
disahkan positif Covid-19 juga telah meng-
hadiri Misa perkahwinan (10 April) jam 10.00 
pagi, Misa Senja, 10 April dan Misa Kudus 
Hari Minggu 11 April jam 9.30 pagi.  

Menurut Fr George Packiasamy, umat yang 
positif Covid-19 itu menjalani ujian pada 12 
April. 

Semasa menghadiri Misa pada 10 dan 11 
April, beliau tidak mempunyai tanda demam. 
Fr George dalam suratnya bertarikh 14 April 
mengatakan bahawa pihak Gereja mematuhi 
dan bekerjasama dengan Kementerian Kesi-
hatan dalam membantu menjejak kontak. 

SAYA telah mengetahui tentang bengkel 
penulisan yang dianjurkan oleh Caritas Ma-
laysia ini dari Sr Anita James, penyelaras 
Caritas Kota Kinabalu. Dia mendorong saya 
untuk mengikutinya. Topik tersebut memang 
sungguh menarik dan selaras dengan minat 
saya lalu saya memutuskan untuk menyer-
tainya.

Menurut apa yang saya fahami, program 
penulisan yang dianjurkan oleh Caritas Ma-
laysia ini adalah sebahagian daripada pem-
bentukan yang mereka sediakan sebagai 
tindak balas kepada permintaan dari mereka 
yang menyertai Perhimpunan Nasional Cari-
tas tahun lalu.

Tujuannya adalah untuk memberikan lati-
han kepada orang ramai, sukarelawan dan 
kakitangan Caritas supaya lebih ramai orang 
yang dapat mempelajari cara mengongsikan 
khabar baik kepada semua orang terutama 
yang berkaitan dengan misi sosial gereja 
melalui penulisan, atau fotografi dan vide-
ografi. 

Bengkel penulisan yang telah saya sertai 
secara maya itu telah disampaikan dalam 

dua bahagian iaitu pada 15 Mac dan 29 Mac 
2021. Kedua-duanya telah diselenggara-
kan pada waktu malam dari jam 8.00-10.00 
malam.

Soalan asas kegunaan wartawan 5W dan 
1H: Apa, Siapa, Bila, Di mana, Mengapa dan 
Bagaimana?

Penceramah kami dalam bengkel pe-
nulisan itu ialah Karen Arukesamy. Dia ada-
lah wartawan profesional dan sekarang bek-
erja di bahagian Komunikasi Korporat Digi 
Telekomunikasi. Dia adalah Presiden Signis 
Malaysia.

Karen membincangkan bersama kami 
mengenai soalan-soalan asas yang biasanya 
digunakan oleh para wartawan iaitu 5W dan 
1H: Apa, Siapa, Bila, Di mana, Mengapa 
dan Bagaimana? Menurutnya, soalan-soa-
lan tersebut adalah penting bagi wartawan 
dalam usaha mengumpulkan bahan berita 
yang perlu disiarkan.

Selain daripada itu, dia juga telah membin-
cangkan beberapa perkara penting termasuk 
bentuk penulisan dari pelbagai sudut, mem-
bina isi kandungan penulisan dan bagaimana 

menilai kandungan berdasarkan soalan-soa-
lan asas tersebut.

Walaupun bengkel penulisan itu hanya di-
berikan sebanyak dua kali sahaja, saya telah 
mempelajari banyak perkara penting yang 
sangat berguna. 

Bagi saya soalan-soalan asas tersebut 
membuatkan saya cuba memeriksa kerja pe-
nulisan saya yang lalu dan membuatkan saya 
lebih peka akan cara penulisan yang bakal 
saya lakukan.

Dengan kata lain, soalan-soalan asas itu 

adalah satu panduan yang perlu saya praktik-
kan dalam karya penulisan, jika saya mahu 
mengasah kemahiran saya dalam penulisan 
dan juga untuk memperbaiki mutu penulisan 
saya.

Semua bahan bacaan yang telah diberikan 
memang sungguh berguna untuk rujukan. 
Demikian juga dengan perkongsian yang 
diberikan oleh para peserta yang datang dari 
pelbagai tempat, ini memang sungguh satu 
kesempatan untuk belajar daripada mereka. 
— oleh Sr Bibianah Thecla Dunsia, FSP

Pengalaman menyertai bengkel penulisan secara maya 
oleh Caritas Malaysia
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Sahabat kecil Yesus
Bantu dua orang pengikut Yesus ini untuk selamat tiba di Emaus. 

Ada tiga imej Yesus yang sama 
pada gambar di bawah. 
Dapatkah adik-adik mencarinya? 

Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, 
usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala 
nasihatku! Sehati sefikirlah kamu, dan hiduplah dalam 
damai sejahtera; maka Tuhan, sumber kasih dan damai 

sejahtera akan menyertai kamu! (2 korintus 13:11),

Marilah Mewarna 

Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan 
berkata kepada mereka: 

"Damai sejahtera bagi kamu! (Lukas 24:36)
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KUCHING: Pada 27 Mac 2021, Pelayanan 
Kampus Kuching (KCM) telah mengan-
jurkan Pembentukan Kepemimpinan Pe-
layan atas talian (SLF) yang julung-julung 
kali diadakan melalui aplikasi  ZOOM. 

Program ini turut disertai 50 orang 
pelajar dari pelbagai kampus di Keusku-
pan Agung Kuching, iaitu: Asia Metro-
politan College Kuching (AMCK), Institut 
Latihan Kementerian Kesihatan Malay-
sia (ILKKM) Kuching, Institut Pendidikan 
Guru Kampus Batu Lintang (IPGKBL), 
Institut Pendidikan Guru Kampus Ra-
jang (IPGKR), Institut Pendidikan Guru 
Kampus Tun Abdul Razak (IPGKTAR), 
Politeknik Kuching Sarawak (PKS), UiTM 
Samarahan, dan UNIMAS. Program 
ini turut disertai oleh peserta di luar 
Keuskupan Agung iaitu mereka yang be-
lajar di UiTM Mukah, UiTM Shah Alam, 
Selangor, dan Institut Pendidikan Guru 
Kampus Kent (IPGKK), Tuaran, Sabah.

Objektif program pembentukan ada-
lah: (1) untuk menyemarakkan seman-
gat pelayanan  dan kepemimpinan di 
kalangan para pemimpin kampus yang 
baharu dipilih; dan (2) untuk memper-
siapkan para pemimpin baharu ini ten-
tang bagaimana melayani sesama belia 
kampus. 

Penceramah jemputan ialah  Stephen 
Borja, seorang belia yang bertugas di 
bawah Episcopal Commission on Youth 
di Filipina.

Program pembentukan dibahagikan 
kepada beberapa sesi. Ia dimulakan 
dengan sesi bersama tuan rumah dan 
berdoa bsama. Kemudian, ia diteruskan 
dengan penyampaian tentang apa itu 
KM dan objektifnya. 

Selain ceramah yang disampaikan oleh 
penceramah jemputan, program ini juga 
merangkumi interaksi antara pencer-
amah dan para peserta. Terdapat juga 
perbincangan kumpulan melalui ZOOM 
menggunakan ‘break out rooms’ dan 
hasil perkongsian juga dikongsikan ber-
sama peserta lain. Keseluruhan acara 
ternyata menjadi pembentukan yang 
memberi pencerahan, menarik dan ber-
wawasan.

Sebagai kesimpulan yang tepat untuk 
sesi ini, Stephen berkongsi tiga perkara 
kepada para pelajar iaitu Dekati Tuan 
Kita (dengan menghabiskan lebih ban-
yak waktu dalam doa, lebih menghargai 

Firman Tuhan, dan mengenal seorangku-
dus). 

Kedua, Berhubung atau Membina 
Hubungan dengan sesama pelayan Tu-
han (yang bermaksud saling mencintai, 
menunjukkan kepedulian satu sama lain, 
mempunyai lebih banyak interaksi kum-
pulan kecil, dan mengadakan program-
program persaudaraan. Ketiga, Berikan 
dan Terima (dengan menjalankan keba-
jikan dan kepemimpinan, dan menjaga 
orang lain dan diri sendiri).

Formasi online ini diakhiri dengan doa 
penutup yang dipimpin oleh Brenda dari 
Politeknik Kuching Sarawak (PKS) dan 
berkat diberikan oleh paderi dari Komisi 
Belia Keuskupan Agung Kuching, Fr   Ra-
mon Borja, SDB. 

Ramai peserta yang memberikan 
komen positif. Antaranya: 

“Mesej penting yang saya pelajari dari 
formasi adalah untuk mengakui Tuhan, 
Yang Menciptakan saya, dan Bonda Ma-
ria, teladan paling agung dalam pelay-
anan yang mengatakan “Ya” kepada 
kehendak Tuhan. 

Saya gembira mengikuti formasi atas 
talian ini. Bukan sahaja dapat memper-
oleh pengetahuan tetapi juga berpelu-
ang bertemu rakan muda dan rakan dari 
kampus lain. Saya harap saya dapat me-
nyertai lebih banyak program seperti ini 
lebih kerap.” – Christie Melly Anak Siru-
coh dari Politeknik Kuching

“Setelah mengikuti sesi ini, saya mer-
asa teruja, diinspirasi dan mempunyai 
harapan. 

Untuk memimpin chapel dan belia di 
kampus pada masa pandemik ini, saya 
merasakan ia adalah beban yang berat. 
Tetapi selepas menyertai program ini, 
saya berasa sangat bersemangat. Apa 
yang mengejutkan saya ialah renun-
gan oleh Sdra Stephen, di mana saya 
menyedari bahawa saya adalah hamba 
Tuhan. 

Dan sebagai hamba Tuhan, saya di-
beri semua bakat dan kebijaksanaan 
yang saya perlukan untuk bertumbuh 
dalam pelayanan. Syabas kepada Jawa-
tankuasa KCM kerana telah melakukan 
tugas yang luar biasa dalam mengatur 
dan mengendalikan acara ini.  – Mat-
thaiz Risob anak Jeffrey dari IPGBL

“Melalui program ini, saya telah be-
lajar banyak perkara terutama so-
alan-soalan seperti Siapakah saya? 
Untuk siapa saya berbakti? Saya 
mula mencari jawapan untuk soalan-
soalan ini.  

Penceramah kami berbicara men-
genai identiti dan kesedaran diri 
dalam konteks pelayanan.  Saya 
percaya kita perlu mengetahui sia-
pa kita kerana dengan mengenal 
diri sendiri, kita akan tahu apa yang 
harus dilakukan serta bagaimana 
meneruskan tindakan selanjutnya. 
Inilah antara perkara  yang meny-
edarkan saya secara rohani. 

Program ini juga mengingatkan 
saya kembali bahawa kita dipanggil 
untuk melayani bukan minta dilaya-
ni.” – Alvera Dora Paul dari UNIMAS

“Melalui Pembentukan Kepemimpi-
nan Hamba, perkara terpenting 
yang saya pelajari adalah bagaimana 
memberi dan menerima antara satu 
sama lain. 

Kini, saya berasa diteguhkan ba-
hawa misi utama kami adalah untuk 
membawa belia sebagai pelayan, 
untuk lebih beriman dan peduli akan 
sesama.  – Cleophas Abel dari UiTM 
Samarahan 

Pelayanan Kampus Kuching 
anjur pembentukan 

kepimpinan pelayan belia
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Tuhan mengubah penyesalan jadi 
misi dan penginjilan

Biarawati India dituduh terlibat 
kes paksa tukar agama 
CHHATARPUR: Seorang biar-
awati di India ditangkap kerana 
didakwa atas kesalahan berkaitan 
menukar agama mengikut keten-
tuan undang-undang baharu. 

Sister Bhagya dari Kongregasi 
para Sister Miskin Papa dan ket-
ua Sekolah Menengah Biara Hati 
Kudus di Khajuraho, Chhatarpur, 
Madhya Pradesh, didakwa berusa-
ha menukar agama salah seorang 
kakitangan sekolah pada 22 Feb-
ruari lalu. 

Pengadu, Ruby Singh, dalam 
pernyataannya kepada polis men-
gatakan bahawa biarawati itu telah 
berjanji menaikkan dua kali ganda 
gajinya kalau dia mahu menjadi 
Katolik.

Undang-Undang Kebebasan 

Beragama 2021 yang baharu dis-
ahkan di negeri Madhya Pradesh 
Januari lalu, memiliki ketentuan 
hukuman penjara hingga 10 tahun 
jika dakwaan itu benar.

Padas 16 Mac, Sr Bhagya me-
nerima jaminan dari hakim uta-
ma Mahkamah Tinggi,  Madhya 
Pradesh serta diarahkan untuk 
bekerjasama dalam siasatan polis.

Bercakap kepada Aid to Church 
in Need (Bantuan untuk Ger-
eja yang Memerlukan/ ACN), Sr 
Bhagya berkata, “Ini pertama kali 
dalam hampir dua dekad menga-
jar saya menghadapi situasi yang 
membuat saya ditangkap kerana 
kejahatan yang tidak pernah saya 
fikirkan.”

Sister itu menjelaskan bahawa 

beliau telah disoal siasat oleh  po-
lis dan berita beliau cuba menukar 
agama kakitangannya tersebar di 
media sosial pada 19 Feb lalu. 

Pada mulanya, Sr Bhagya bera-
sa takut kerana tidak pernah men-
galami pengalaman seperti itu. 
Namun, beliau mendapat kekua-
tan dari kisah penyaliban Yesus 
, dengan berdoa dan merenung 
Firman Tuhan. "Apa yang terjadi, 
bukan kesalahan saya," tegasnya. 

Polis di Madhya Pradesh telah 
menerapkan ketentuan undang-
undang anti-perpindahan agama 
baharu terhadap 22 orang Kris-
tian dan 21 Muslim. Enam kes 
telah didaftarkan terhadap umat 
Kristian dan 15 kes terhadap umat 
Muslim. — media Vatikan

YANGON: Empat buah gereja Ka-
tolik di desa-desa di Keuskupan 
Pathein Myanmar dirempuh oleh 
polis dan tentera pada 8 April lalu. 

Gereja-gereja itu dirempuh ker-
ana pihak berkuasa mahu mencari 
para aktivis tunjuk perasaan yang 
mungkin bersembunyi di situ. 

Pasukan keamanan bersenjata 
dilihat menggeledah dalam gereja 
Katolik dan memeriksa di sekitar 
pemakaman. Gereja-gereja Katolik 
menjadi target terbaharu  selepas 
militan merempuh gereja denomi-
nasi lain di Kachin, pada akhir 
minggu Pra-Paskah. 

Menurut Fides, puak militan tel-
ah merempuh gereja Kristian Bap-
tis dan Anglikan di kota Mohnyin. 

Pada 1 Mac, pasukan keamanan 
juga merempuh  gerbang ger-
eja Baptis di Lashio dan menahan 

lebih dari 10 pemimpin agama dan 
staf namun kemudiannya dibebas-
kan. 

Para tentera melepaskan temba-
kan dalam kompleks gereja selama 
pencarian. Rempuhan itu juga ber-
laku di sekitar biara dan kuil Bud-
dha. 

Menurut sumber, “Tentera me-
manjat pagar dan memasuki semua 

bangunan di kompleks gereja atau 
tempat ibadat agama lain tanpa su-
rat kebenaran. 

Fides mengatakan, “Tempat-
tempat ibadat dan biara Buddha ru-
tin digeledah dengan kekerasan. Ia 
mencetuskan ketegangan dan per-
musuhan di kalangan warga My-
amar dari semua etnik dan agama.” 
— LiCASnews.com 

VATIKAN: “Santa Teresa ada-
lah wanita pertama yang men-
jadi Pujangga Gereja. Gelaran 
itu merupakan adalah pengakuan 
atas “ajaran berharga yang Tuhan 
sampaikan kepada kita melalui 
tulisan-tulisannya dan kesaksian 
hidupnya,” kata Sri Paus Fran-
siskus dalam sebuah acara yang 
mengenang wanita kudus yang 
unggul itu. 

Lima puluh tahun lalu, 27 Sep-
tember 1970, Santo Sri Paus  Pau-
lus VI menganugerahkan gelar 
Pujangga Gereja kepada Santa Te-
resa dari Ávila. 

Universiti Katolik Ávila, yang 
didedikasikan untuk mistik Sepa-
nyol itu, merayakan ulang tahun 
bersejarah ini dengan kongres 
antarabangsa bertajuk “Wanita 
luar biasa,” seperti yang digam-
barkan oleh Sri Paus  Paulus VI 
sendiri. Kongres itu berlangsung 
hingga 15 April.

Santa Teresa lahir pada tahun 
1515 dan wafat tahun 1582. Sri 
Paus Fransiskus menulis dalam 
pesannya bahawa hampir seten-
gah milenium sejak kematiannya, 
“nyala api yang Yesus nyalakan 
dalam Teresa terus bersinar di du-
nia ini, yang memerlukan selalu 
saksi-saksi berani, yang mampu 
meruntuhkan tembok apa pun, 
baik fizikal, eksistensial mahupun 
budaya”

Sri Paus menyebut kecerdasan 
dan kebijaksanaan Santa Teresa, 
yang digabung  dengan “kepekaan 
terhadap kecantikan dan keibuan 
spiritual terhadap semua orang 
yang mendekati karyanya,” dan 
menambah bahawa dia adalah 
contoh “peranan luar biasa yang 

dimainkan wanita sepanjang se-
jarah dalam Gereja dan dalam 
masyarakat.”

Santa Teresa dari Ávila masih 
berbicara kepada kita hari ini mel-
alui berkat tulisannya. 

Sri Paus menerangkan bahawa 
pesan dan teladan orang kudus itu 
adalah untuk semua orang, “bagi 
orang-orang yang merasakan 
panggilan untuk hidup religius,” 
tetapi juga “untuk semua orang 
yang ingin maju dalam langkah 
pemurnian dari semua keduni-
awian, yang mengarah pada per-
satuan dengan Tuhan.”

“Memiliki Sta Teresa Avila 
sebagai teman pendamping dan 
pemandu dalam ziarah duniawi 
memberikan keamanan dan ke-
tenangan,” kata Sri Paus yang juga 
mengenang Teresa merupakan 
devosan yang sangat taat kepada 
Santo Yosef, seraya mendorong 
semua umat beriman untuk terus 
lebih dalam melihat pesan dan 
ajaran wanita kudus itu. – media 
Vatikan 

ROMA, Itali: “Marilah diperba-
harui oleh perdamaian, pengam-
punan, dan luka-luka Yesus yang 
berbelas kasih. Marilah memohon 
rahmat untuk menjadi saksi-saksi 
belas kasihan. 

Hanya dengan cara ini, iman 
kita akan hidup dan hidup kita 
bersatu. Hanya dengan cara ini 
kita akan memberitakan Injil Tu-
han, iaitu Injil belas kasih.” Itulah 
nasihat Sri Paus Fransiskus se-
masa menyampaikan homili Misa 
pada Minggu Kerahiman Ilahi, 
yang dirayakan hari Minggu ked-
ua Paskah.

“Kerana, kalau cinta hanya ten-
tang kita, iman menjadi gersang, 
mandul dan sentimental. Tanpa 
orang lain, iman menjadi sia-sia. 
Tanpa perbuatan belas kasih, iman 
mati,” kata Sri Paus semasa mem-
impin Misa di Gereja Santo Spiri-
to di Sassia. 

Gereja abad ke-16 yang 
berdekatan dengan Vatikan itu 
ditetapkan oleh Santo Sri Paus  

Yohanes Paulus II tahun 1994 
sebagai gereja rasmi Kerahiman 
Ilahi di Roma.

Sri Paus menjelaskan bagaima-
na Yesus yang bangkit membuat 
“kebangkitan” di kalangan para 
murid” dengan membangkitkan 
semangat mereka dan mengubah 
hidup mereka. 

Dia lakukan ini dengan belas 
kasihan. “Setelah menerima be-
las kasihan itu, para pengikut-
Nya juga menjadi berbelas kasih. 
Mereka menerima belas kasihan 
dari-Nya melalui tiga karunia yak-
ni damai sejahtera, Roh Kudus, 
dan luka-luka-Nya.

Setelah kematian Yesus, para 
murid berkumpul di sebuah ru-
angan, mereka bersedih dan be-
rasa kesal kerana menyangka Tu-
han telah meninggalkan mereka. 
Tetapi Yesus datang dan menyapa 
mereka, “Damai sejahtera bagi 
kamu!”

Sri Paus mengatakan Yesus 
“tidak membawa damai sejahtera 

yang menghilangkan masalah 
di luar, namun menanamkan ke-
percayaan di dalam hati mereka. 
Damai sejahtera dari Yesus men-
gubah penyesalan menjadi misi.” 

Damai sejahtera Yesus yang 
membangkitkan misi, lanjut Sri 
Paus. Para murid menyedari ba-
hawa Tuhan tidak mencela atau 
merendahkan mereka sebalikn-
ya mempercayai mereka. Dia 
mencintai kita lebih daripada kita 
mencintai diri kita sendiri.”

Selain itu, Yesus juga menun-
jukkan belas kasih dengan men-
ganugerahkan Roh Kudus untuk 
pengampunan dosa-dosa. Dengan 
diri sendiri, kata Sri Paus, kita 
tidak dapat menghapus dosa dan 
kesalahan. “Hanya Tuhan yang 
mengambilnya, hanya Dia den-
gan belas kasihan-Nya yang dapat 
membuat kita keluar dari kedala-
man kesengsaraan kita.”

Maka, “kita perlu membiar-
kan diri diampuni.” Dan inilah 
yang dilakukan para murid, kata 

Sri Paus sambil merujuk kepada 
Kisah Para Rasul di mana sete-
lah mereka menerima belas kasi-
han Tuhan, sebagai balasannya, 
mereka menjadi berbelas kasi-
han. Tidak seorang pun di antara 
mereka mendakwa memiliki harta 
benda peribadi. Mereka berkongsi 
apa sahaja yang mereka miliki.

Ketakutan mereka juga telah 

dihilangkan dengan menyentuh 
luka-luka Tuhan sehingga  mereka 
tidak takut menyembuhkan luka-
luka orang yang memerlukan. 
Sri Paus menyeru kepada semua 
umat, termasuklah mereka yang 
acuh tak acuh, “Setelah menerima 
belas kasih, marilah sekarang kita 
berbelas kasih.”  — media Vati-
kan 

Bapa Suci bicara tentang Sta 
Teresa dari Avila, pujangga 
wanita gereja yang pertama 

Gereja, tempat ibadat di Myanmar 
digeledah militan tanpa kebenaran 



Jangan berdoa 
seperti kaum berhala 
KOTA VATIKAN: Gereja adalah 
sekolah doa yang luar biasa. Seba-
gai anak-anak, kita pertama-tama 
belajar berdoa di pangkuan nenek 
dan datuk serta ibu bapa  kakek-
nenek dan orang tua, yang juga 
memberikan nasihat yang diilhami 
oleh Injil. 

Pengalaman iman dan doa itu 
kemudian diperdalam melalui per-
temuan dengan para saksi dan guru 
doa lain, seperti dalam kehidupan 
paroki dan setiap komuniti Kristian 
yang ditandai liturgi dan doa umat.

Begitulah penjelasan Sri Paus 
Fransiskus tentang Gereja seba-
gai rumah dan sekolah doa dalam 
katekesisnya pada Audiensi Umum 
Rabu, 14 April. Tugas penting Ger-
eja adalah berdoa dan mengajar-
kan cara berdoa, serta meneruskan 
“pelita iman dan minyak doa dari 
generasi ke generasi.”

Tanpa cahaya lampu ini, peng-
injilan tidak akan mungkin dan 
kita tidak akan dapat mendekat 
dan melayani saudara-saudari kita. 
Oleh itu, Gereja adalah rumah dan 
sekolah persekutuan, juga adalah 
rumah dan sekolah doa.”

Dari Perpustakaan Apostolik Va-
tikan, Sri Paus menjelaskan, “pa-
kaian iman itu tidak dikanji, tetapi 
berkembang bersama kita,” tidak 
kaku, tumbuh, bahkan melalui 
saat-saat krisis dan kebangkitan. 
Dan “kalian tidak dapat tumbuh 
tanpa saat-saat krisis, kerana krisis 
membuat kalian bertumbuh.”

Dan, tegas Sri Paus , “nafas dari 
iman adalah doa: kita bertumbuh 

dalam iman kerana kita belajar ber-
doa.” 

Setelah saat-saat tertentu dalam 
hidup, kita sedar bahawa tanpa 
iman kita tidak dapat melaluinya 
dan bahawa kekuatan kita ada-
lah doa. Kita sedar bahawa tidak 
hanya doa peribadi, tetapi juga doa 
saudara, saudari dan umat, yang 
kita minta, juga mendampingi dan 
menyokong kita.”

“Dalam Injil Lukas, Yesus aju-
kan pertanyaan dramatik yang se-
lalu buat kita merenung,” kata Sri 
Paus . “Jika Anak Manusia datang, 
adakah Dia mendapati iman di 
bumi?” Atau,  akankah Dia hanya 
menemui organisasi, seperti se-
kumpulan imam atau orang-orang 
yang hanya melakukan amal dan 
kebaikan?” 

Inilah sebabnya Yesus bersikap 
keras “perlunya berdoa tekun tanpa 

merasa lelah.” Maka, “pelita iman 
akan selalu menyala di bumi selagi 
masih ada minyak doa.”

Sri Paus  berkata, doalah yang 
meneruskan kehidupan kita yang 
miskin, lemah, dan penuh dosa 
dengan kepastian. 

Oleh kerana itu, orang Kris-
tian harus bertanya pada diri 
sendiri apakah mereka berdoa dan 
bagaimana mereka berdoa. “Apa-
kah saya berdoa seperti burung beo 
atau dari hati? 

Apakah saya berdoa dengan 
merasa menjadi bahagian dari Ger-
eja dan berdoa untuk keperluann-
ya, atau apakah saya berdoa sedikit 
sesuai keperluan saya, membiar-
kan idea-idea saya menjadi doa,” 
tanya Sri Paus . 

“Ini doa kaum berhala, bukan 
doa umat Kristian,” kata Sri Paus. 
— media Vatikan 

Markus h idup 
pada  zaman 
Ye s u s .  D i a 

bukan salah seorang dari 
kedua belas rasul Kristus, 
melainkan saudara sepu-
pu St. Barnabas, rasul. 
Markus menjadi terkenal 
kerana ia menulis salah 
satu dari keempat Injil. 
Sebab itu dia digelar pen-
garang Injil. Injil Markus 
cukup singkat, tetapi 
memberi banyak keteran-
gan terperinci yang tidak 
terdapat dalam Injil lain-
nya. 

Ketika masih muda, 
Markus pergi bersama 
dua rasul besar, Paulus 
dan Barnabas, dalam suatu perjala-
nan kerasulan untuk mewartakan 
ajaran Yesus pada bangsa-bangsa 
lain. Tetapi, sebelum perjalanan 
berakhir, Markus berselisih faham 
dengan St. Paulus. Oleh itu Markus 
mendadak kembali ke Yerusalem. 

Paulus dan Markus akhirnya 
dapat mengatasi perselisihan mere-
ka. Malahan, dari penjara di Roma, 
Paulus menulis agar Markus 
datang untuk menghibur serta 
membantunya. 

Markus juga menjadi murid kes-
ayangan St. Petrus, paus pertama. 
St. Petrus menyebut St. Markus 
sebagai “anakku.” Kerana itu, 
sebahagian orang beranggapan 
bahawa Petrus hendak mengatakan 
bahawa dialah yang membaptis 

Markus. Markus ditahbiskan seb-
agai  uskup dan diutus  ke 
Alexandria, Mesir. 

Di sana dia mempengaruhi ramai 
orang untuk bertaubat. 

Dia bekerja keras untuk mew-
artakan kasih bagi Yesus dan 
Gereja-Nya. Menurut tradisi dia 
harus mengalami penderitaan yang 
panjang serta menyakitkan sebe-
lum ia wafat. Relik St. Markus 
dibawa ke Venesia, Itali. Ia diang-
kat sebagai santo pelindung kota 
Venesia. 

Penziarah pergi ke Basilika St. 
Markus yang indah untuk meng-
hormatinya serta mohon bantuan 
doanya. “Pergilah ke seluruh 
dunia, beritakanlah Injil kepada 
segala makhluk” (Markus 16:15)
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Myanmar berisiko jadi mirip Syria 
YANGON: Seorang pegawai tinggi 
Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu 
telah memperingatkan bahawa kon-
flik di Myanmar mempunyai risiko 
menjadi konflik yang mirip dengan 
perang saudara yang melanda Syria.

Michelle Bachelet, Wakil Tinggi 
PBB untuk Hak Asasi Manusia, 
mengatakan militant Myanmar – 
yang dikenal juga sebagai Tatmad-
aw – jelas berniat untuk mengin-
tensifkan undang-undang kekerasan 
yang kejam terhadap warga sivil 
menggunakan senjata tentera dan 
tanpa belas kasihan. 

“Kita telah menyaksikan lagi per-
tumpahan darah terkoordinasi pada 
akhir minggu lalu di  banyak tempat 
di negara itu, termasuk pembunuhan 
besar-besaran di Bago, menyebab-
kan lebih 82 orang maut,” kata 
Bachelet pada 13 April.

“Jelas ada gema perang Syria 
pada tahun 2011. Melalui Syria, kita 
melihat aksi protes damai yang diba-
las dengan keganasan dan zalim. 
Represi negara yang brutal dan 
terus menerus terhadap rakyatnya 
sendiri, menyebabkan beberapa in-
dividu mengangkat senjata, disusuli 
kekerasan yang tersebar dengan ce-
pat di seluruh negeri.”

Bachelet mengatakan bahawa 
Komisioner Tinggi Hak Asasi Ma-
nusia PBB pada waktu itu mem-
peringatkan bahawa kegagalan 
komuniti internasional dalam me-

nanggapi dengan serius dan bersatu 
dapat menjadi bencana bagi Syria 
dan sekitarnya.

“Sepuluh tahun terakhir telah 
menunjukkan betapa mengerikan 
kesannya bagi jutaan warga sivil,” 
kata Bachelet.

“Saya khuatir situasi di Myan-
mar sedang menuju konflik besar. 
Negara tidak boleh membiarkan 
kesalahan mematikan di masa lalu 
di Syria dan di tempat lain terulang 
kembali.”

Peringatan pegawai PBB itu 
muncul setelah kumpulan aktivis 
Myanmar, Asosiasi Bantuan untuk 
Tahanan Politik, mengatakan baha-
wa pasukan keamanan di negara itu 
telah membunuh 710 penunjuk rasa 
sejak rampasan militan 1 Februari.

Dalam sebuah pernyataan, pejabt 
komisaris tinggi PBB mengatakan 
pasukan Tatmadaw juga telah me-

lepaskan tembakan dengan granat 
berpeluncur roket, granat fragmen-
tasi dan tembakan mortir di Bago, 
wilayah di selatan negara itu.

Badan antarabangsa itu juga men-
gatakan bahawa pasukan keamanan 
dilaporkan telah menghalang me-
dia yang mahu membantu orang-
orang yang cedera, serta menuntut 
“denda” sekitar US $ 90 kepada ahli 
keluarga penunjuk perasaan semasa 
mereka mahu mengambil jenazah 
yang meninggal dunia. Beberapa in-
dividu juga sekarang menggunakan 
senjata darurat atau senjata primitif 
untuk membela diri, kata pernyataan 
itu.

Rampasan kuasa antara militan 
dan kumpulan etnik bersenjata juga 
meningkat di beberapa lokasi di 
Kachin, Shan dan Kayin, di mana 
militan telah melakukan serangan 
udara yang telah menyebabkan ke-

matian dan memaksa warga sivil 
menjadi pelarian. 

Penangkapan terus berlanjutan 
dan sekurang-kurngnya 3,080 orang 
pada ketika ini ditahan. Pegawai 
komisaris tinggi PBB mengatakan 
ada laporan bahawa 23 orang telah 
dijatuhi hukuman mati setelah per-
sidangan rahsia , termasuk empat 
orang penunjuk perasaan dan 19 
lainnya yang dituduh melakukan 
pelanggaran politik dan jenayah. 

Penangkapan besar-besaran telah 
menyebabkan ratusan orang ber-
sembunyi, dan laporan menunjuk-
kan bahawa ramai wartawan, aktivis 
masyarakat sivil, selebriti, dan tokoh 
masyarakat lainnya sedang dicari, 
hanya kerana pendapat mereka yang 
diungkapkan secara online.

Layanan broadband nirkabel dan 
data selular dihentikan tanpa batas 
waktu sejak 2 April, menyebabkan 

sebahagian besar rakyat tidak memi-
liki akses ke sumber informasi dan 
komunikasi penting. 

Rampasan kuasa militant telah 
menyebabkan Myanmar terper-
osok ke dalam krisis setelah 10 ta-
hun proses menuju demokrasi. Para 
pekerja di banyak sektor melakukan 
mogok, menyebabkan  ekonomi 
terhenti. Prasarana pendidikan dan 
kesihatan negara itu juga berada di 
ambang kehancuran, menyebabkan 
jutaan orang Myanmar tanpa mata 
pencaarian, tanpa layanan dasar 
serta dan gangguan dalam produksi 
pertanian. 

Ribuan kaum migran domestik 
telah meninggalkan pusat-pusat 
menjaja dan perniagaan, yang per-
nah menjadi andalan pendapatan 
mereka, kembali ke komuniti asal 
mereka. Malah langkah-langkah 
COVID-19 secara efektif juga ter-
henti.

Informasi menjadi sesuatu yang 
sukar diperolehi kerana junta mili-
tant telah mengekang Internet dan 
layanan data selular.

Militan mengatakan mereka harus 
menggulingkan pemerintahan Suu 
Kyi yang menang  melalui parti Liga 
Nasional untuk Demokrasi pada 
pelihanraya umum November serta 
mendakwa kemenangan itu tidak 
telus dan palsu. Komisi Pemilihan 
Umum Myanmar menepis tuduhan 
tersebut. – LiCASnews.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 18, 2021 

KIAMBOR, Kuala Penyu: Pada 
perayaan Kerahiman Ilahi per-
ingkat Keuskupan Keningau, 11 
April 2021, Uskup Cornelius 
Piong menyeru para devosan 
Kerahiman Ilahi agar menerus-
kan ketaatan berdoa kepada Ker-
ahiman Ilahi dan sentiasa menye-
barkan kerahiman Tuhan kepada 
orang lain.

Dalam suasana pandemik, 
pesta Kerahiman Ilahi peringkat 
Keuskupan Keningau dirayakan 
di Gereja St Agustine Kiambor, 
Kuala Penyu. Misa ini dianjur-
kan oleh Komisi Kerahiman Ilahi 
Keuskupan Keningau.

Perayaan Ekaristi dipimpin 
oleh Uskup Cornelius Piong, 
dibantu oleh Father Clement 
Abel dan Fr Cladius Andrew. Ia 
dimulakan dengan upacara pen-
takhtaan Imej Kerahiman Ilahi. 

Mengucapkan selamat hari 
Paskah pada pembukaan Misa, 
Uskup Cornelius mengingatkan 

umat bahawa Kerahiman Tuhan 
bukan sesuatu yang baharu tetapi 
sejak manusia diciptakan. 

“Namun lama kelamaan, manu-
sia lupa tentang belas kasihan Tu-
han kerana leka atau hanyut den-
gan pengaruh dunia. Apatah lagi 
apabila manusia melihat begitu 

banyak kesengsaraan dan kepa-
hitan di dunia yang menyebabkan 
ramai orang tertanya-tanya, di 
manakah Tuhan ketika bencana 
atau malapetaka itu terjadi?

‘Tuhan menggunakan Santa 
Faustina, rasul Kerahiman Ilahi 
untuk menyampaikan pesan ke-

pada seluruh umat manusia baha-
wa Dia adalah Tuhan yang maha 
Rahim. 

Pesta Kerahiman Ilahi ini ke-
mudiannya diwartakan oleh 
Santo Sri Paus Yohanes Paulus 
II dengan memasukkan perayaan 
ini dalam kalendar perayaan 
liturgi Gereja pada tahun 2000 
iaitu semasa Sta Faustina dikan-
onisasi. 

Namun lebih dari itu, Kerahi-
man Ilahi amat diperlukan bagi 
kita semua untuk mengubah hati 
dan fikiran agar kembali kepada 
Tuhan.  

Bapa Uskup Cornelius juga 
berpesan kepada gereja-gereja 
yang mempunyai Kerasulan 
Kerahiman Ilahi, agar di mana 
pun mereka berada, sentiasalah 
membantu orang lain, keluarga, 
komuniti dan alam ciptaan Tuhan 
serta mengingatkan orang lain 
tentang kerahiman Tuhan yang 
sangat agung. 

Pesta Kerahiman Ilahi peringkat 
Keuskupan Keningau di Kiambor

Belia diajak jadi proaktif, peka
terhadap mereka yang terpinggir
KUALA LUMPUR: Hari Belia 
Sedunia (WYD) yang dimulakan 
oleh Sri Paus St Yohanes Paulus II 
pada tahun 1985 merupakan acara 
belia tahunan yang dirayakan  di 
peringkat keuskupan dan antara-
bangsa setiap hari Minggu Palma. 

Namun, pada perayaan Kristus 
Raja, 22 Nov 2020 lalu, Sri Paus 
Fransiskus mengumumkan ba-
hawa perayaan keuskupan Hari 
Belia Sedunia (WYD) telah dipin-
dahkan dari Hari Minggu Palma 
ke Hari Raya Besar Kristus Raja 
mulai 2021.  

WYD adalah kesempatan un-
tuk bagi setiap belia merayakan 
kesejagatan Gereja Katolik, dan 
untuk berbahagi dengan seluruh 
dunia harapan tentang harapan 
ramai anak muda yang mengabdi-
kan hidup mereka kepada Kristus 
dan Gereja-Nya. 

Hari Belia Sedunia adalah cara 
unik untuk memperdalam iman 
kita dan semakin dekat dengan 

Kristus melalui doa dan sakra-
men.

Di Gereja Our Lady of Fatima, 
Pertemuan Belia terpaksa di-
batalkan, kerana pandemik COV-
ID-19.

Oleh itu, mereka menganjurkan 
perhimpunan maya melalui Goog-
le Meet. Tujuan Youth Gathering 
ini adalah untuk mengeratkan 
hubungan dan menyediakan plat-
form alternatif bagi acara tahunan 
belia. 

Perhimpunan belia atas talian 
ini disertai oleh ramai belia dari 
pelbagai paroki seperti Katedral 
St John, Gereja Good Shepherd, 
Gereja Jesus Caritas, Gereja As-
sumption, Gereja Kerahiman Il-
ahi, Gereja St Peter, Melaka dan 
Chapel Santo Aloysius, Indonesia

Semasa Minggu Suci yang ber-
mula dengan Hari Minggu Palma, 
Fr Clarence Devadass berbicara 
tentang Yesus yang tidak mela-
wan ketika dibawa ke kayu salib 

dan pada ketika itu, Simon dari 
Kirene datang untuk menolong-
Nya. 

“Dalam tempoh pemulihan ini, 
kita harus menjadi seperti Simon 
dari Kirene, melangkah maju 
untuk membantu mereka yang 
memerlukan — untuk menjadi 
proaktif,” ujar Fr Clarence. 

Ini adalah ajakan kepada orang 
muda untuk peka akan keperluan 
orang lain, lebih-lebih lagi mere-
ka yang tiba-tiba menyepikan 
atau menyendiri.  Marilah kita 
menggunakan kesempatan ini un-
tuk menjangkau, menghidupkan 
dan membawa Kristus kepada 
mereka. Janganlah kita mening-
galkan atau mengabaikan mereka. 
Janganlah kita hanya berdiri di 
khalayak ramai, melarikan diri 
atau berpura-pura bahawa mereka 
tidak wujud. Semoga kita men-
jangkau seperti Simon dari Kirene 
dan menolong mereka dengan 
salib mereka, kata Fr Clarence. 

KENINGAU: “Setiap hari, kita 
melihat, mendengar dan membaca 
tentang keganasan, peperangan 
dan kesengsaraan seperti yang 
berlaku di Myanmar, di mana 
ketidak adilan berlaku, orang 
yang tidak bersalah dibunuh atau 
dikasari dan pemimpin mereka di-
tangkap. 

“Peristiwa-peristiwa seperti ini 
sentiasa menimbulkan pertan-
yaan kepada umat Kristian, “di 
manakah Tuhan? Kalau Tuhan itu 
adalah Kasih, mengapa hal ini ter-
jadi?” kata Uskup Cornelius Piong 
semasa memimpin Misa Kudus 
Pesta Kerahiman Ilahi pada 11 
April lalu.

Pertanyaan-pertanyaan seperti 
ini menggambarkan ramai yang 
berasa ragu, kepercayaan mereka 
terhadap kekuasaan Tuhan semak-
in pudar dan lemah, kata Uskup 
Cornelius. Oleh sebab itu, Santa 
Faustina dari Kowalska telah 
membawa dan memperkenalkan 
doa Kerahiman Ilahi yang ajaib 
yang menawarkan penghiburan, 
kesembuhan, kekuatan dan untuk 
kembali kepada Tuhan. 

Kekuasaan doa ini turut dipera-
kui oleh Santo Sri Paus Yohanes 
Paulus II di mana Rasul Kerahi-
man Ilahi itu menyebarkan devosi 
Kerahiman Ilahi agar umat manu-
sia dapat menyedari, mensyukuri 
kerahiman ilahi yang ditawarkan 
kepada seluruh  manusia.

Bapa Uskup juga mengingatkan 
para umat Paskah agar sentiasa 
sedar dan bangga dengan identiti 
kita sebagai orang Kristian. Prela-
tus itu juga menyeru umat agar 
komited menjadi saluran Kerahi-
man Ilahi kepada sesama dan alam 
ciptaan Tuhan.   

“Dalam perjalanan iman kita, 
meskipun banyak penderitaan 
contoh Covid-19, tetapi jangan 
cepat berputus asa kerana kerahi-
man Tuhan seperti yang dijanjikan 
oleh Yesus, memberi kita seman-
gat, kekuatan, penghiburan dan 
penyembuhan. 

Pada akhir Misa yang juga dis-
iarkan secara langsung atas talian, 
Bapa Uskup mengatakan, "Sem-
pena Pesta Kerahiman Ilahi ini, 
marilah kita memperbaharui iman 
kita seperti yang dikatakan oleh 
Tomas dalam Injil pada hari ini, 
“Ya Tuhan ku dan A...ku”.

Iman mati tanpa 
perbuatan belas kasih 

KKIP, Sepanggar: "Kita dipanggil 
untuk percaya dan melihat pada 
luka-luka Yesus, sebab di situlah 
terpancar cahaya belas kasihan 
dan damai Tuhan,” kata Fr Mitch-
elly Kiun, semasa memimpin Misa 
Pesta Kerahiman Ilahi pada 11 Apr 
di Divine Mercy Catholic Church, 
paroki Telipok. 

Fr Mitchelly juga berkata Yesus 
datang kepada para murid yang 
sedang dalam ketakutan dan mem-
beri mereka damai. Sama seperti 
para murid, Yesus juga memanggil 
kita untuk percaya kepada belas 
kasih dan damai yang Tuhan beri-
kan melalui luka-luka-Nya.

Sebagai persiapan pesta ini, umat 
telah melakukan doa Novena Ker-
ahiman Ilahi selama sembilan hari 
bermula pada Hari Jumaat Agung, 
2 Apr sehingga 10 Apr lalu.

Semasa Misa, Fr Mitchelly juga 
mendoakan arwah-arwah ahli ke-
luarga dan nenek moyang umat 
Gereja ini, yang telah mulai di-
doakan sejak Minggu Palma lagi. 
— CS

Wujudkan dan 
sebarkan rahmat 
kerahiman Tuhan 

Gambar file perayaan Kerahiman Ilahi pada tahun lalu. 


