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"Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami 
sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan ke-
pada seorang sakit dan harus menerangkan dengan 
kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka keta-
huilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Is-
rael, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Naza-
ret, yang telah kamu salibkan ...                  Kis 4: 8-9

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Vatikan dedikasi bulan Mei 
berdoa rosario maraton agar
pandemik berakhir

VATIKAN: Untuk menyatakan kedekatan 
Tuhan dan gereja kepada setiap orang yang 
lebih tua, Sri Paus Fransiskus telah me-
milih tema “Aku selalu bersama mu,” dari 
Injil Matius sebagai tema untuk Hari Datuk 
Nenek dan Orang Tua Sedunia yang per-
tama. 

Tema untuk perayaan 25 Julai sangat 
sesuai “pada masa pandemik yang mencabar 
ini,” kata pengumuman dari Dikasteri untuk 
Kaum Awam, Keluarga dan Kehidupan. 

“Aku selalu bersama mu” juga adalah jan-
ji kedekatan dan harapan agar kaum muda 
dan tua dapat saling berbahagi. 

“Bukan sahaja cucu dan anak muda di-
panggil untuk hadir dalam kehidupan orang 
yang lebih tua, tetapi orang tua dan datuk 
nenek juga mempunyai misi penginjilan, 
pewartaan dan doa serta mendorong orang 
muda dalam iman mereka,” kata kenyataan 
tersebut

Sri Paus Fransiskus mengumumkan pada 

akhir Januari lalu bahawa beliau telah men-
ubuhkan Hari untuk Datuk Nenek dan Orang 
Tua, yang akan dirayakan setiap tahun pada 
hari Ahad keempat bulan Julai sempena per-
ayaan Sto Yoakim dan Anna, datuk nenek 
kepada Yesus.

Kardinal Kevin J. Farrell, prefektur dikas-
teri mengatakan bahawa acara tahunan itu 
akan menjadi “hadiah untuk seluruh Gereja” 
yang menekankan penjagaan pastoral orang 
tua sebagai “keutamaan yang tidak lagi da-

pat ditunda oleh mana-mana komuniti Kris-
tian .”

“Dalam ensiklik, 'Fratelli Tutti,' Bapa 
Suci mengingatkan kita bahawa tidak ada 
yang diselamatkan sendirian. Dengan ini, 
kita mesti menghargai kekayaan rohani dan 
manusia yang telah diturunkan dari generasi 
ke generasi,” katanya.

Sri Paus Fransiskus dijangka menyam-
but perayaan tersebut dengan Misa Senja di 
Basilika Santo Petrus. — CNS 

Bapa Suci pilih tema untuk Hari Datuk Nenek dan Orang Tua

ROMA, Itali: Vatikan telah men-
gumumkan inisiatif doa rosario 
yang mendedikasikan bulan Mei 
sebagai bulan berdoa maraton 
untuk mengakhiri pandemik cor-
onavirus.

Dewan Kepausan untuk Promosi Peng-
injilan Baru mengumumkan  pada 21 April 
bahawa “atas keinginan Bapa Suci yang 
mendalam, bulan Mei akan didedikasikan 
untuk berdoa secara maraton dengan tema 
'Seluruh Gereja tekun berdoa kepada Tu-
han.” 

Dewan itu mengatakan bahawa tem-
pat ziarah Katolik di seluruh dunia akan 
terlibat dalam acara istimewa itu sebagai 
mempromosi dan menyokong doa rosario 
di kalangan individu, keluarga, dan komu-
niti Katolik.

Tiga puluh pusat ziarah akan bergilir-
gilir memimpin rosario secara langsung 
setiap hari pada pukul 12.00 malam waktu 
Timur. 

Gereja Katolik mendedikasikan bulan 
Mei untuk Perawan Maria. Sri Paus Fran-
siskus akan membuka bulan doa ini pada 1 
Mei, memohon pertolongan Maria.

Bapa Suci bercakap mengenai corona-
virus dan kesan ekonominya dalam pesan 
video kepada peserta dalam Sidang Ke-
muncak Ibero-Amerika ke-27 di Andorra 
pada 21 April.

Pandemik COVID-19 “telah menun-
tut pengorbanan besar pada setiap negara 
dan rakyatnya. Krisis ini telah meminta 
“seluruh masyarakat antarabangsa untuk 
berkomitmen, bersatu, dengan semangat 
tanggungjawab dan persaudaraan, untuk 

menghadapi banyak cabaran yang sudah 
ada, dan yang akan datang.”

Sri Paus mengatakan bahawa beliau 
telah berdoa untuk berjuta-juta orang yang 
telah meninggal akibat COVID-19 atau 
yang menderita penyakit itu, serta kelu-
arga mereka.

“Pandemik tidak memilih orang dan ia 
menyerang sesiapa sahaja tanpa mengira 
budaya, kepercayaan, tingkat sosial dan 
ekonomi,” katanya.

Uskup Roma itu menekankan pent-
ingnya mempertimbangkan vaksinasi anti-
COVID sebagai “kebaikan bersama seja-
gat.”

“Pada era ini, inisiatif-inisiatif yang 
berusaha untuk mewujudkan bentuk soli-
dariti baru di tingkat antarabangsa sangat 
dialu-alukan, dengan mekanisme yang 
bertujuan untuk menjamin pengagihan 
vaksin yang adil, tidak berdasarkan krite-
ria ekonomi semata-mata, tetapi dengan 
mempertimbangkan keperluan semua, 
terutama yang paling lemah dan memer-
lukan.”

“Sangat mendesak untuk mempertim-
bangkan model pemulihan yang mampu 
menghasilkan solusi baru, lebih inklusif 
dan berkesinambungan, yang bertujuan 
untuk kebaikan bersama universal, me-
menuhi janji Tuhan untuk semua manu-
sia,” kata Sri Paus Fransiskus. 

Sangti Papa menambah bahawa, dalam 
menanggapi koronavirus, perhatian harus 
diberikan pada reformasi struktur hutang 
internasional dan memungkinkan akses 
pembiayaan luar bagi mempromosikan 
pembangunan ekonomi “sehingga semua 
orang dapat keluar dari situasi saat ini den-

gan peluang pemulihan terbaik.”
“Semua ini tidak akan dapat dilakukan 

dan tidak akan berhasil tanpa usaha kuat 
politik yang berani memutuskan untuk 
mengubah sesuatu, khususnya mengu-

tamakan mereka yang sangat memerlukan,  
agar orang miskin tidak membayar yang 
paling tinggi untuk tragedi ini yang men-
impa keluarga manusia kita,” katanya. — 
CNA 
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Asal usul konflik 
dan perbezaan kita

Mengapa orang yang ikh-
las sering bertentangan 
antara satu sama lain? 

Isu di sini bukan mengenai ketika 
keikhlasan bertemu dengan keti-
daktulusan atau ketika berhadapan 
dengan dosa lama.  Tidak. 
Persoalannya mengapa orang 
yang ikhlas dan bertakwa kepada 
Tuhan dapat bertentangan dengan 
satu sama lain secara radikal.

Terdapat petikan menarik dalam 
autobiografi Nikos Kazantzakis 
yang mengisahkan lebih banyak 
daripada yang diungkapkan pada 
pandangan pertama. 

Mengulas mengenai mitologi 
Yunani dan banyak konflik di 
antara para dewa dan dewi, 
Kazantzakis menulis: “Para pahla-
wan dalam tragedi Yunani kuno 
tidak lebih atau kurang daripada 
anggota badan Dionysus yang ter-
cerai berai, bertembung sesama 
mereka. Mereka bertembung ker-
ana mereka adalah serpihan dari 
tubuh yang sama.

Masing-masing hanya mewakili 
satu bahagian dewa; mereka 
bukan tuhan yang utuh. Dionysus, 
dewa yang utuh, berdiri secara 
ghaib di tengah-tengah tragedi itu 
dan mengatur kelahiran, perkem-
bangan, dan katarsis. 

Bagi penonton yang dimu-
lakan, anggota badan dewa yang 
tersebar, walaupun bertengkar 
satu sama lain, telah diam-diam 
bersatu dan berdamai dalam 
dirinya. Mereka telah memben-
tuk tubuh dewa yang utuh dan 

membentuk keharmonian. ”
Dalam mitologi Yunani, dewa 

tertinggi, Dionysus, tuhan yang 
masih utuh, semua cebisan ketu-
hanan yang tersebar merupakan 
jelmaan tertentu dalam berbagai 
dewa, dewi, dan manusia. Di 
dalam Dionysus, dewa yang utuh, 
ada keharmonian, semuanya ber-
satu, tetapi di mana-mana tempat 
lain pelbagai ketuhanan bergelut 
dan bertelagah satu sama lain, 
selamanya dalam ketegangan dan 
dalam perebutan kuasa.

Gambaran itu adalah metafora 
subur yang menjelaskan banyak 
perkara. Antara lain, ia dapat 
membantu kita memahami apa 
yang menjadi punca banyak kon-
flik antara orang yang ikhlas dan 
mengapa kita mempunyai banyak 
perbezaan agama.

Apakah punca utama apabila 
orang berselisih antara satu sama 
lain dan tidak ada rasa tidak per-
caya atau dosa yang terlibat, keti-
ka kedua-dua pihak bersikap jujur   
dan bertakwa kepada Tuhan? 

Hari ini kita berbicara mengenai 
perbezaan ideologi, perbezaan 
sejarah, perbezaan politik, dan 
sejarah peribadi mengapa orang 
yang ikhlas sering melihat dunia 
secara berbeza dan saling berten-
tangan. Kita mempunyai bahasa 
untuk itu.

Namun, saya tidak pasti bahasa 
kita sekarang (dan segala kecang-
gihannya) menangkap inti ini den-
gan jelas seperti metafora tertentu 
dalam mitologi Yunani. Pada akh-

irnya, bukankah kita semua 
meraih kepingan tuhan kita sendi-
ri dan menjadikannya semua dan 
mengakhiri semua, tanpa meneri-
ma bahawa mereka yang kita per-
juangkan juga memiliki cebisan 
tuhan, dan kita mempunyai keila-
hian memerangi yang ilahi?

Hingga ke akarnya, bukankah 
itu yang menjadi asas ketegangan 
antara “konservatif” dan “liberal”, 
antara jiwa dan roh, antara kepala 
dan hati, antara muda dan tua, 
antara badan dan jiwa, dan antara 
binari lain yang memecahbelah-
kan kita? 

Bukankah kita masing-masing 
telah memperoleh karya ketuhan-
an yang tulen dan (kerana kita 
tidak mempunyai penglihatan ten-
tang Tuhan yang utuh) membiar-
kan ketuhanan kita menjadi pris-
ma yang mesti dilihat oleh semua 
yang lain?

Kita bukan “penonton inisiasi” 
seperti yang dikatakan oleh 
Kazantzakis, memiliki cukup 
penglihatan tentang Tuhan yang 
utuh untuk melihat bagaimana 

semua potongan akhirnya sesuai 
dengan harmoni. Oleh itu, kita 
terus berada dalam ketidakharmo-
nian kami.

Banyak juga yang dapat dilihat 
dari gambaran ini dari segi 
bagaimana kita memandang 
agama lain. Menulis sekitar tahun 
200 Masehi, salah seorang Bapa 
Gereja ki ta yang terkenal , 
Clement of Alexandria, menulis 
sebuah buku yang berjudul 
(dalam bahasa Yunani), Stromata, 
sebuah kata yang secara harfiah 
bermaksud “disebarkan”. 

Konsepnya (bernuansa dengan 
h a t i - h a t i  m e l a l u i  l e n s a 
Kristianinya) adalah bahawa 
Tuhan, sementara dinyatakan 
secara normatif dalam Yesus 
Kristus, juga “berserakan” (dalam 
bentuk potongan) agama lain dan 
di alam itu sendiri. 

Pada hakikatnya, apa yang dia 
katakan adalah bahawa ada poton-
gan Tuhan di mana-mana, walau-
pun Clement tidak menjelaskan 
bagaimana potongan ketuhanan 
ini sering bertengkar antara satu 
sama lain.

Baru-baru ini ,  Raimondo 
Panikkar (meninggal 2010), salah 
seorang pengulas agama Kristian 
utama mengenai agama dunia, 
sekali lagi mengambil konsep 
Tuhan ini sebagai “berserakan” 
dan menerapkannya pada agama-
agama dunia. Baginya, apa yang 
dilihat oleh agama Kristian seperti 
yang terkandung dalam Trinitas 
dialami oleh orang-orang dari 

agama lain. Sebagai contoh, aga-
ma-agama tertentu,  sepert i 
Buddhisme, menjadikan pusat 
pengalaman luar biasa, kagum, 
kebergantungan, dan perubahan 
diri dalam menghadapi apa yang 
mereka yakini sebagai "Tuhan".

Bagi Panikkar, ini adalah agama 
“Tuhan Bapa”. Beberapa agama 
lain, terutama agama Kristian 
tetapi juga agama Yahudi dan 
Is lam,  sangat  menekankan 
“Tuhan, Bapa”, tetapi kitab suci 
mereka dan kepercayaan lain 
mempunyai prinsip inkarnasi, 
“Kristus”. 

Agama lain seperti Taoisme dan 
Hindu lebih memusatkan perha-
tian pada pengalaman roh, “Roh 
Kudus”. Oleh kerana kita masing-
masing menekankan satu aspek 
tertentu dari Tuhan, tidak hairan-
lah bahawa, walaupun keikhlasan 
di semua pihak, kita sering tidak 
akur.

Oleh itu, kita, orang yang ikhlas 
dan bertakwa kepada Tuhan, 
sering bertentangan antara satu 
sama lain; tetapi sangat berguna 
untuk mengetahui (dan mengakui) 
bahawa Tuhan yang “utuh” berdi-
ri tidak kelihatan di tengah tengah 
konflik kita dan menyaksikan kita 
bertempur dengan “anggota 
badannya yang tersebar”, menge-
tahui bahawa pada akhirnya 
semua kepingan berserakan ini 
akan disatukan kembali secara 
h a r m o n i .  —  H a k c i p t a 
Terpelihara 1999-2021@ Fr Ron 
Rolheiser 

Dalam bab 10 Injil Yohanes, 
gembala dan domba-dom-
b a  m e n g g a m b a r k a n 

hubungan intim di antara Yesus 
dan para pengikut-Nya. 

Budaya menjaga ternakan 
dalam masyarakat Yahudi mem-
punyai dua erti. Pertama, gembala 
dan domba tidak dapat dipisah-
kan. Kawanan domba tidak dapat 
dijaga dan dipelihara tanpa gem-
bala dan tugas utama gembala 
adalah menjaga dan mempastikan 
supaya kawanan domba itu sela-
mat, cukup makan dan terhindar 
dari ancaman binatang buas. 

Kedua, pekerjaan gembala 
dalam masyarakat Yahudi adalah 
perkerjaan “kelas kambing” atau 
status pekerjaan yang paling ren-
dah. Oleh itu golongan ini dipan-
dang rendah oleh masyarakat 
kaum Yahudi.

Oleh kerana keintiman hubun-
gan antara gembala dan domba 
maka gembala mengenali setiap 
domba dan domba mengenali 
gembala mereka. 

Gembala yang sering bersama 
dengan domba-domba dapat dike-
nali dari suaranya dan dari baun-
ya. Setiap hari kawanan domba itu 
sering mendengar jeritan atau 

pekikan suara gembala untuk 
member arahan kepada mereka. 

Bukan itu sahaja tetapi gembala 
akan tidur bersama dengan dom-
ba-domba dikandangnya dan ini 
membuat gembala itu diharumi 
bau domba peliharaannya. Bau ini 
membuat domba itu lebih rapat 
dengan gembala itu.

Seluruh hidup gembali diserah-
kannya untuk hidup domba-dom-
ba peliharaannya dan Yesus berka-
ra, “Aku memberikan hidup yang 
kekal kepada mereka dan mereka 
pasti tidak akan binasa sampai-
selama-lamanya….”

Yesus sebagai gembala kita 
telah merendahkan Diri-Nya dan 
mengorban hidup-Nya bagi kita 
semua. 

Masa Paskah ini meyakinkan 
kita bahawa Yesus sebagai gemba-
la baik telah menjaga dan memeli-
hara kita melalui kematian dan 
kebgangkitan-Nya. 

Sudah tentulah mellui sakramen 
pembaptisan kita telah ditebus 
oleh Yesus kerana dalam pembap-
tisan kita mati dan bangkit bersa-
ma Yesus. Inilah tindakan belas 
kasih Tuhan yang teragung.

Namun kehidupan kekal ini 
tidaklah secara automatik dapat 

dimiliki tanpa usaha iman kita. 
Tidak ada jalan jalan singkat pergi 
ke syurga. 

Untuk memmiliki kehidupan 
kekal ini, Yesus mengingatkan 
kita bahawa “domba-domba-Ku 
mendengarkan suara-Ku dan Aku 
mengenal mereka dan mereka 
mengikuti Aku.” 

Sikap bijak mendengar suara 
Tuhan setiap hari dapat memperd-
alamkan hubungan yang intim 
dengan Tuhan. Pada masa yang 
sama banyak juga suara yang lain 
disekeliling kita untuk memesong-
kan iman kita dan merenggangkan 
hubungan kita dengan Tuhan.

Antara lain aktiviti rohani yang 
boleh membantu kita merapatkan 
relasi dengan Tuhan ialah mem-
baca dan berdoa Alkitab, Firman 
Tuhan. 

Dengarkanlah pesan dan ajaran-
Nya melalui “Lectio Divina” 
supaya pengenalan kita kita den-
gan Tuhan semakin mendalam 
dan bila kita semakin mengenali 
suara-Nya semakin kita diresapi 
dengan Roh Kudus yang tentunya 
menguatkan kita dalam perjalanan 
iman kita. 

Menghadiri Ekaristi, berdoa 
secara komuniti dan peribadi, 

devosi, amal bakti adalah tempat 
kita mendengar suara Tuhan. 
Inilah yang akan mengharumi 
hidup kita menuju kehidupan 
kekal yang telah dijanjikan oleh 
Yesus.

Hari Minggu Paskah Keempat 
ini  juga disebut  “Minggu 
Panggilan“.

Gereja memerlukan orang-
orang tertentu yang dipanggil dan 
dipilih secara istimewa untuk mel-
ayani Gereja, laksana gembala 
yang memperhatikan domba-
domba. 

Kita menerawang kehidupan 
gembala di Palestina. Gembala di 
Palestina berbeza dengan gembala 
di negeri kita. 

Di negeri kita kambing atau 
domba digembalakan dengan 
tujuan pada usia tertentu kambing 
atau domba itu dapat dijual atau 
disembelih. 

Tetapi di Palestine, domba 
dipelihara untuk diambil bulu atau 
susunya. Maka, domba-domba itu 
akan hidup lama dengan si gem-
balanya, kerana ia tidak disembel-
ih. Di sana terjadi relasi akrab 
antara gembala dan dombanya. 

Yesus mengingatkan, di sekitar 
kita ada banyak suara lain yang 
cuba meniru suara-Nya.

Mungkin suara itu menjanjikan 
keselesaan, kejayaan malah 
kekayaan. Kita tidak dapat menja-
min apakah hal itu nantinya demi 
kebaikan kita? 

Atau kita sedang dipujuk 
supaya mengikuti suaranya den-
gan maksud menjerumuskan kita? 
Suara itu seakan benar merupakan 
solusi bagi masalah kita.

Domba yang baik pasti akan 
dapat membedakan mana suara 
gembalanya, dan mana yang 
bukan! — santapan rohani 

HARI MINGGU PASKAH  IV
TAHUN B

KISAH PARA RASUL 4: 8-12;
  1 YOHANES 3: 1-2.

INJIL YOHANES 10:11-18.

Adakah kita ‘domba’ yang mengenal suara-Nya
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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 mendapati, pasangan hidup saya 

amat sukar untuk meminta maaf. Bukan hanya 
kepada saya tetapi juga terhadap anak-anak 
kami. Saya seperti "tertampar" oleh anak-anak 
ketika menasihati mereka agar berani mengaku 
salah dan meminta maaf. 
Tetapi dengan nada gurauan mereka mengatakan 
kepada saya, bapa sendiri tidak pernah meminta 
maaf sekiranya melakukan kesalahan, misalnya 
terpijak barang mainan mereka atau ketika tidak 
menepati janji. Mohon saranan dari saudara. — 
Anne 

Jawaban: Kami ikut prihatin dengan sikap pa-
sangan hidup anda. Ada kemungkinan sikapnya 
itu bakal dicontohi oleh anak-anak. Ada beberapa 
faktor yang menyebabkan seseorang sukar untuk 
mengaku salah dan meminta maaf. Berdasarkan 
sejumlah artikel dan penelitian, orang yang sukar 
mengaku salah dan meminta maaf kerana dilatarb-
elakangi oleh lima faktor:

Pertama: Pola asuh ibu bapa: Keberadaan kita 
tak mungkin tanpa keberadaan dan peranan orang-
tua. Setiap orang tua memiliki pola asuh tersendiri 
dalam mendidik anak-anaknya. Ada orang tua yang 
mendidik buah hatinya dengan menghargai dan 
mengasihi orang lain tanpa melihat status orang 
tersebut. Sehingga, memudahkannya untuk men-
gaku salah mahupun meminta maaf. Sebaliknya, 
ada ibu bapa yang mendidik anak bahawa level 

keluarganya lebih tinggi dibandingkan orang lain. 
Ini menjadikan anak-anak tidak terbiasa untuk me-
minta maaf kepada orang lain yang statusnya lebih 
rendah dari mereka.

Kedua: Merasa diri memiliki “kekuatan” lebih 
besar dari orang lain: “Kekuatan” di sini mung-
kin bererti memiliki fizikal yang besar dan tegap 
dibandingkan dengan orang lain, berkedudukan 
atau memegang jawatan tinggi, berpendapatan ting-
gi atau berpengaruh besar dalam sebuah komuniti. 
Kekuatan-kekuatan tersebut ada kalanya menjadi 
hambatan dalam meminta maaf apabila melakukan 
kesalahan.

Ketiga: Citra diri: Hal tersebut merupakan gam-
baran sikap dan sifat peribadi seseorang sehingga 
ada yang memiliki citra diri yang tinggi dan rendah. 
Biasanya orang yang memiliki citra diri tinggi sulit 
untuk meminta maaf, karena dengan meminta maaf 
akan dapat menjatuhkan citra diri mereka. Citra diri 
ini terbentuk kerana pola asuh orangtua mahupun 
merasa dirinya memiliki “kekuatan” yang lebih be-
sar dari orang lain.

Keempat: Kekecewaan terlalu mendalam: Di 
sini berkaitan dengan pengalaman masa lalu. Pada 
dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Manu-
sia pada dasarnya suka bergaul dan berkomunikasi 
sehingga tahu ada perasaan bersalah dan meminta 
maaf. 

Namun, dalam hidup bersama, ada kalanya sese-
orang itu sudah mengaku salah dan meminta maaf, 

tetapi pihak yang satu tidak mahu memaafkan just-
eru marah dan menyakiti hati. Ini dapat menjadi 
memicu kekecewaan. Pengalaman itu pula kelak 
menyebabkan  orang tersebut sukar atau takut untuk 
meminta maaf lagi. Berdasarkan pengalaman yang 
menyakiti hati dan sangat mengecewakan tersebut, 
menjadikan orang tersebut sukar atau takut untuk 
mengaku salah dan meminta maaf.

Kelima: Jenis kelamin: Berdasarkan hasil peneli-
tian dan pengamatan, sudah menjadi rahsia umum 
bahawa lelaki tergolong orang yang susah meminta 
maaf, sekalipun sudah jelas bersalah. 

Puan, tidak ada masalah yang tidak dapat dis-
elesaikan, asalkan Puan bersabar dan penuh kasih. 
Berdasarkan hasil penelitian dan rujukan, persoa-
lan itu dapat diselesaikan bergantung pada tahap 
kedekatan Puan dengan pasangan. 

Semakin dekat hubungan Puan dengan suami se-
makin mudah untuk berkomunikasi dan memberi 
pengertian kepadanya untuk berani mengakui kes-
alahan dan meminta maaf.

Di samping itu, ajaklah suami untuk aktif dalam 
kegiatan keagamaan. Bukan sekadar ikut beribadat 
setiap minggu, namun juga aktif terlibat kegiatan 
kemasyaratakan atau KKD. 

Semakin giat dalam kegiatan bersama, dia akan 
semakin mengenal perasaan orang lain dan semak-
in mengenal dirinya sebagai manusia, yang tidak 
lepas dari membuat kesalahan dan pentingnya me-
minta maaf. — Haryo Goeritno, hidupkatolik.com 

Lima penyebab mengapa sukar meminta maaf

SMK Convent Bukit 
Nanas dalam lanjutan 
pajakan 60 tahun lagi

HERALD April 25, 2021

PETALING JAYA: Kerajaan hari bersetuju 
melanjutkan tempoh pajakan tanah yang 
menempatkan Sekolah Menengah Kebang-
saan (SMK) Convent Bukit Nanas untuk 60 
tahun lagi.

Dalam kenyataan dikeluarkan pada pe-
tang 22 April, Pejabat Perdana Menteri 
(PMO) memaklumkan keputusan tersebut 
dibuat selepas kerajaan menimbang permo-
honan lembaga pengelola sekolah terbabit.

“Setelah meneliti dan mengambil kira 
kepentingan sumbangan SMK Convent 
Bukit Nanas kepada pendidikan negara 
sejak 1899, kerajaan bersetuju supaya tem-
poh pegangan pajakan bagi sekolah yang 
terletak di Seksyen 49, Jalan Bukit Nanas, 
Kuala Lumpur dilanjutkan untuk tempoh 
60 tahun,” kata kenyataan tersebut.

Kata PMO kebenaran berkenaan hanya 
diberikan untuk tujuan pendidikan saja.

Terdahulu beberapa pihak menyatakan 
rasa bimbang mereka terhadap keberadaan 
sekolah berusia 120 tahun itu apabila kera-
jaan enggan menyambung tempoh pajakan 
yang berakhir pada 6 Sept ini.

Pada 21 April, media melaporkan Pen-
garah Pejabat Tanah dan Galian Wilayah 
Persekutuan Muhammad Yasir Yahya men-
jelaskan cadangan kerajaan untuk tidak 
memperbaharui pajakan tersebut ialah bagi 
membantu memulihara serta membiayai 
sekolah berkenaan setelah pajakan bera-
khir.

“Sekolah itu akan mendapat banyak 
manfaat jika dijadikan institusi yang men-
dapat bantuan penuh oleh kerajaan,” kata 
Yasir seperti dilaporkan The Star. 

SMK Convent Bukit Nanas ditubuhkan 
pada 1899 dan berpindah ke tapaknya seka-
rang pada 1909.

Hentikan layanan diskriminasi
Antara tokoh terkemuka yang pernah be-
lajar di situ ialah bekas menteri kanan 
dan Ketua Wanita Umno, Rafidah Aziz, 
Gabenor Bank Negara Nor Shamsiah 
Mohd Yunus, dan peguam Ambiga Sree-
nevasan.

Walaupun mendapat jaminan pejabat 
tanah, petisyen dalam talian dilancar-
kan untuk mendapatkan sokongan bagi 
mengekalkan sekolah berkenaan.

Rafidah Aziz
Menurut kenyataan PMO lagi Ketua 
Setiausaha Negara bersama Pengarah 
Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan 
juga mengadakan pertemuan dengan Sr 
Theresa Chua Siu Yan, Lady Superior of 
the Society of Saint Maur yang mewakili 
Lembaga Pengelola SMK Convent Bukit 
Nanas.

“Kedua-dua pihak bersetuju dengan ca-
dangan penyelesaian yang dibincangkan.

“Semoga dengan keputusan ini, SMK 
Convent Bukit Nanas akan terus melakar 
kejayaan sebagai Sekolah Kluster Kece-
merlangan untuk melahirkan modal insan 
negara yang berkualiti tinggi,” katanya.

Sementara itu dalam komen segeranya 
Rafidah berkata dia menyambut baik per-
setujuan diberi kerajaan namun ia sepa-
tutnya tidak terhenti di situ saja.

Kata Rafidah lebih baik untuk kerajaan 
memberikan status pegangan bebas kepa-
da sekolah berkenaan, selain menjadikan 
ia sebagai bangunan warisan negara.

Bekas menteri perdagangan antarabang-
sa dan industri itu berkata, langkah itu 
akan memanfaatkan generasi masa depan.

“Sediakan segala sokongan kepada 
SMK Convent Bukit Nanas sebagai se-
buah institusi pendidikan serta jadikan ia 
bantuan penuh kerajaan. Kita patut hen-
tikan layanan diskriminasi sesebuah se-
kolah berdasarkan kepada ‘jenis’ sekolah 
berkenaan,” katanya. — Malaysiakini 

Pelanjutan 
pajakan tapak 

sekolah Menengah  
Kebangsaan Convent 

Bukit Nanas 
Kerajaan telah mempertimbangkan permoho-
nan Lembaga Pengelola Sekolah Menengah 
Kebangsaan (SMK) Convent Bukit Nanas un-
tuk menyambung tempoh pegangan pajakan 
tanah tapak sekolah itu yang akan tamat pada 
6 September 2021.

Setelah meneliti dan mengambil kira 
kepentingan sumbangan SMK Convent Bukit 
Nanas kepada pendidikan negara sejak 1899, 
Kerajaan telah bersetuju supaya tempoh 
pegangan pajakan bagi SMK Convent Bukit 
Nanas yang terletak di Seksyen 49, Jalan 
Bukit Nanas, Kuala Lumpur dilanjutkan un-
tuk tempoh 60 tahun.

Kebenaran ini diberikan khusus untuk tu-
juan pendidikan sahaja.

Ketua Setiausaha Negara bersama Penga-
rah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan 
juga telah mengadakan pertemuan dengan Sr 
Theresa Chua Siu Yan, Lady Superior of the 
Society of Saint Maur yang mewakili Lemba-
ga Pengelola SMK Convent Bukit Nanas dan 
kedua-dua pihak bersetuju dengan cadangan 
penyelesaian yang dibincangkan.

Semoga dengan keputusan ini, SMK Con-
vent Bukit Nanas akan terus melakar ke-
jayaan sebagai Sekolah Kluster Kecemerlan-
gan dalam melahirkan modal insan negara 
yang berkualiti tinggi.

PEJABAT PERDANA MENTERI
22 April 2021

KENYATAAN MEDIA
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Sahabat kecil Yesus
Akulah gembala yang baik dan Aku 

mengenal domba-domba-Ku 
(Yohanes 10: 14) 

Bantu Yesus 
untuk 

mencari 
seekor domba 

yang sesat. 

Rujuk 
Mazmur 

23:1-3.
kemudian 

Isikan 
tempat 
kosong 
dengan 

jawaban 
yang 

betul. 

Akulah gembala yang baik. Gembala yang 
baik memberikan nyawanya bagi domba-
dombanya ... (Yohanes 10:11)

Mari 
Mewarna

Cari 13 perbezaan pada gambar di atas. 
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Ketika berada di Tingkatan 1, saya berkata 
kepada ayah saya, “Pa, saya mau jadi Paado 
(Paderi)lah”. Dan ayah menjawab, “Ko (kau) 
kasi habis dulu sekolah kau.”                                                                    

Satu perkara yang membantu saya dalam 
renungan menjadi Paderi adalah ketika saya 
mengutarakan keinginan untuk menjadi Pa-
deri padatahun 2006 kepada ibu bapa saya. 

Ayah saya berkata, “Din, ko sudah men-
galami dan nampak kehidupan abang-abang 
dan kakak-kakak kau yang sudah berkahwin 
dan yang memilih kehidupan religius. Seka-
rang ko buatlah penilaian sendiri, apa juga 
keputusan ko, saya terima.

Ibu pula berkata, “Mama memang rasa 
berat juga tapi apa pun kalau ko mau jadi 
Paado ko pigi saja, tapi jangan lupa kelu-
arga...” inilah pesan yang tidak akan pernah 
saya lupakan. 

Satu perkara yang saya ingat adalah untuk 
menjadi Paderi Katolik, kelayakan pada wak-
tu tersebut adalah sekurang-kurangnya SPM 
Pangkat Dua yang mana Tuhan benar-benar 
membantu saya untuk mencapainya. Namun 
saya tidak tahu apa yang terjadi, saya meny-
ambung pelajaran ke Tingkatan Enam dan se-
terusnya ke universiti. 

Di universiti, saya aktif dalam Pelayanan 
Mahasiswa Katolik namun kehiudpan du-
niawi juga mula mempengaruhi dunia saya. 
Keinginan saya pada ketika itu adalah un-
tuk mendapatkan pekerjaan dan menikmati 
kehidupan. Tahun 2003-2006, satu tempoh 
yang penuh percubaan dan sangat saya har-
gai kerana mengajar saya erti kehidupan dan 
kemanusiaan. 

Tuhan tidak pernah berhenti memanggil 
saya. Pada tahun 2007, melalui sepupu saya 
Christine, dia mencadangkan nama saya ke-
pada Uskup Cornelius Piong untuk dihantar 

ke Institute of Formatation Fondacio Asia, 
Filipina. 

Peluang ini saya gunakan sebagai tahun 
‘retret’, menilai dan merenung apa yang cuba 
saya elakkan dalam hidup ini. Tuhan mem-
berikan saya peluang untuk mengetahui ten-
tang pelayanan Kristian awam, saya memilih 
menjadi Misionari Awam ... satu pelayanan 
yang mencabar dan hebat! 

Tahun 2008-2012, saya melayani di Pejabat 
Belia Keuskupan Keningau. Tuhan begitu 
baik. Dia berikan masa selama lima tahun 
untuk saya bersama ibu tercinta yang pada 
ketika itu kurang sihat. Tuhan memberi saya 
kesempatan untuk menjaga ibu sehingga ibu 
menghembuskan nafas terakhir dan pada 
masa yang sama, saya merenung panggilan-
Nya. Terima kasih Tuhan! 

Sepanjang lima tahun itu juga bukan mu-
dah, kelemahan dan kealpaan selalu menge-
kori. Namun bisikan panggilan Tuhan se-
makin kuat. Tuhan telah mengirimkan ramai 
individu kepada saya untuk memperhalusi 
panggilan menjadi Paderi antaranya ibu saya, 
kakak-kakak saya yang telah menjadi religi-
us, Uskup Cornelius Piong, para paderi dan 
ramai lagi. 

Dengan kekuatan dari Tuhan, saya akh-
irnya memasuki rumah pembentukan men-
jadi Paderi Katolik pada Feb 2013 kemudian 
melanjutkan pengajian Falsafah dan Teologi 
di Seminari Tinggi Sto Petrus, Kuching 

pada 2014-2020.
Sepanjang tempoh itu, saya menghadapi 

pelbagai isu dan permasalahan yang men-
imbulkan keraguan pada panggilan ini. Saya 
bersyukur kerana setiap kali kembali bercuti, 
Bapa Uskup Cornelius Piong akan selalu me-
luangkan masa untuk bertemu dengan para 
Seminarian. 

Antara yang kata-kata motivasi Bapa 
Uskup Cornelius yang mengukuhkan saya 
ialah, “there is nothing new under the sun, 
kita harus yakin pada panggilan Tuhan.” 
Ini juga mengingatkan saya akan kata-kata 
Yesus, Tinggallah di dalam kasih-Ku (Yoh 
15:9). 

Tuhan telah memampukan saya untuk terus 
melakukan kehendak-Nya kerana “Dia yang 
telah melakukan pekerjaan yang baik, 
pasti akan meneruskannya sampai pada 
akhirnya (Filipi 1:6). 

Hari Minggu Doa Panggilan Sedunia

Saya adalah merupakan anak kedua 
dalam sebelas orang adik-beradik yang 

terdiri dari enam orang lelaki dan lima 
orang perempuan. Semunya sudah beru-
mahtangga, dua dari kami memilih hidup 
kebaktian dan adik lelaki yang baharu di-
tahbis pada bulan Februari lalu. 

Saya percaya banyak perkongsian yang 
telah anda baca atau dengar. Ya sesung-
guhnya, tidak dinafikan banyak pergelutan 
dalam diri apabila membuat keputusan un-
tuk memilih hidup religius.

Namun, pengalaman saya sendiri, per-
gelutan itu berakhir apabila saya pasti dan 
yakin dengan pilihan saya. Semua kere-
sahan dan ketakutan diganti dengan rasa 
damai. 

Damai itulah yang mengiringi perjalanan 
awal mula saya menlangkahkan kaki mem-
ulakan pembentukan saya sebagai seorang 
biarawati. Sepanjang pembentukan yang 

saya lalui bukanlah tidak ada cabaran na-
mun kuncinya adalah DAMAI yang sering-
kali saya temui di kedalaman lubuk hati ini, 
sehingga saya pasti dan yakin tentang ke-
hadiran Tuhan yang sentiasa menyertai dan 
memberikan kekuatan dalam mengharungi 
segala cabaran yang saya lalui. kerana saya 
percaya di mana ada TUHAN di situ ada 
DAMAI.

Selepas pembentukan dan melafazkan 
kaul pertama sehinggalah pada hari ini tan-
pa disedari genapnya 25 tahun saya sebagai 
seorang biarawati. Secara peribadi 25 tahun 

bukanlah suatu jangkamasa yang panjang. 
Namun dalam melewati hari-hari sehingga 
hari ini, saya tidak menafikan bahawa ada 
jatuh bangunnya, ada masanya jatuh ke 
lembah yang curam sehingga rasanya amat 
sukar untuk bangkit semula. Tetapi dengan 
yakin kepada Tuhan, memberikan saya 
kekuatan untuk bangkit semula dan memu-
lakan perjalanan saya. 

Pada setiap kelemahan dan kegagalan 
yang saya alami, saya seringkali teringat 
akan kata-kata Santo Fransiskus dari Asissi 
yang mengatakan, “Let us begin again, For 
until now, we have done little or nothing.”

Justeru setiap hari yang baharu, untuk 
memulakan lagi panggilan hidup saya se-
bagai seorang biarawati. 

Sesungguhnya, segala peristiwa sedih, 
menghampakan dan melemahkan, saya 
bersyukur kepada Tuhan kerana peristiwa 
ini telah mendewasakan diri saya untuk 
lebih memahami bagaimana Tuhan bekerja 
dalam kehidupan saya,memberi kekua-
tan dan ketabahan untuk saya menerus-
kan hidup dengan penuh pengharapan dan 
iman.

Satu hal yang sangat saya hargai dan ter-
amat bersyukur kepada Tuhan atas anuge-
rah hidup membiara ini adalah peluang 
istimewa diberikan-Nya untuk tinggal dan 
hidup nyata bersama-Nya yang merupakan 
Sakramen Mahakudus yang terdapat dalam 

tabernakel di ruang bilik doa  setiap kon-
ven. Hidup sebagai manusia yang punya 
kelemahan setiap kali memasuki bilik doa 
ini, saya dikuatkan dengan suatu penghara-
pan untuk meneruskan hidup religius ini. 

Kehadiran Tuhan yang nyata dalam 
Sakramen Mahakudus ini juga mendorong 
saya untuk belajar lebih banyak bersabar 
dalam apa pun situasi kehidupan sama ada 
secara peribadi, dalam hidup berkomuniti 
dalam pelayanan dan dengan sesama. 

Saya juga pasti bahawa perjalanan saya 
seterusnya selepas ini tidak akan selalu 
rata, justeru itu saya mohon doa dari kalian 
semua agar saya tetap kuat menghadapi 
pelbagai rintangan dan halangan.

Di kesempatan ini, saya mahu berteri-
makasih kepada semua para Sisters yang 
membimbing saya ketika berada dalam 
pembentukan religius, semua yang telah 
memberi sokongan untuk hidup dalam 
hidup membiara ini dan kepada kedua ibu 
bapa saya walaupun mereka telah pergi 
dari dunia ini, kerana atas doa, kasih dan 
pengertian merekalah juga yang memberi-
kan kekuatan bagi saya untuk meneruskan 
pembentukan seterusnya hidup religius 
saya. 

Tidak lupa juga buat semua abang ma-
hupun adik-adik, saudara-mara dan teman-
teman yang sentiasa berjalan bersama saya 
di dalam doa. 

Semua kasih karunia-Nya yang mulia dikaruniakan-Nya kepada kita

Tuhan melakukan karya-karya 
baik hingga akhir waktu 
Imamat dan hidup bakti 
memerlukan  lelaki dan 
wanita dengan hati terbuka, 
yang “mampu melakukan 
pekerjaan atau karya-kar-
ya besar, murah hati dalam 
memberikan diri, berbelas 
kasih dalam menghibur ke-
cemasan dan teguh dalam 
memperkuat harapan" de-
mikian antara kata Sri Paus 
Fransiskus dalam pesannya 
sempena Hari Minggu Doa 
Panggilan Sedunia yang 
jatuh pada 25 April 2021. 

Sri Paus mengangkat sua-
mi kepada Perawan Maria 
dan ayah angkat Yesus se-
bagai teladan bagi semua 
anggota klerus dan religius 
lpria dan wanita yang ber-
tujuan untuk “mening-
katkan kasih kita kepada 
Sto Yosef, orang suci yang 
agung."

Sempena Hari Doa 
Minggu Panggilan, ikuti 
perkongsian dari beberapa 
orang paderi yang baru di-
tahbis pada awal tahun ini 
dan seorang biarawati yang 
baharu menyambut ulang 
tahun religiusnya yang ke-
25: 

Fr Wilfred James berasal daripada 
Keningau, dilahirkan pada 24 Julai 
1981 dan menerima pentahbisannya 
pada  13 April 2021 di Pumah Retret 
Keuskupa Keninga, Kg Tatal. Berikut 
merupakan perkongsian  beliau: 

Sr Olga Mary James FSIC, berasal 
dari Kg Muhibbah, Keningau. Be-
liau melafazkan kaul terakhir pada 
29 Jun 2000 dan pada tahun 2020, 
beliau menyambut ulang tahun ke-
25 sebagai religius. 
Mengapa beliau tertarik dengan ke-
hidupan membiara? Ikuti perkong-
sian Sr Olga di sini: 
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Semasa Gereja memperingati Hari Raya 
Santo Yosef paa 19 Mac,  Sri Paus Fransis-
kus telah mengeluarkan Pesan untuk Hari 
Doa Panggilan Sedunia, yang jatuh tahun 
ini pada 25 April.

Sri Paus mengangkat suami dari Perawan 
Maria dan ayah angkat Yesus sebagai tel-
adan bagi semua anggota klerus dan religi-
us pria dan wanita. Sri Paus menggunakan 
Surat Apostolik Patris Corde, yang diterbit-
kan pada 8 Disember 2020, yang bertujuan 
untuk “meningkatkan kasih kita kepada 
orang suci yang agung ini.”

Hati seorang ayaH
Santo Yosef, kata Sri Paus, adalah figura 
yang luar biasa, bukan kerana karisma atau 
status khusus yang mencengangkan, tetapi 
kerana dia mencapai tindakan pelayanan 
yang luar biasa dalam kehidupan sehari-
harinya.

“Tuhan memandang hati,”, kata Sri Paus  
“dan di Santo Yosef,  Dia mengenali hati 
seorang ayah, mampu memberi dan meng-
hasilkan kehidupan di tengah-tengah rutin 
sehari-hari.”

Panggilan, memiliki tujuan yang sama 
untuk melahirkan dan memperbaharui ke-
hidupan orang lain.

Imamat dan hidup bakti, kata Sri Paus, 
memerlukan lelaki dan wanita dengan hati 
terbuka, yang “mampu melakukan peker-
jaan-pekerjaan besar, murah hati dalam 
memberikan diri, berbelas kasih dalam 
menghibur kecemasan dan teguh dalam 
memperkuat harapan.”

Mengejar MiMpi
Sri Paus Fransiskus melanjutkan dengan 
fokus pada tiga kata kunci  yang didapat-
kan dari  St. Yosef untuk panggilan setiap 
individu: mimpi, pelayanan, dan kesetiaan.

Injil Matius menceritakan empat mimpi 
yang diilhami oleh Tuhan kepada St. Yosef, 
yang masing-masing mewakili panggilan 
yang sukar dari Tuhan.

“Setelah setiap mimpi, Yosef harus men-

gubah rencananya dan mengambil risiko, 
mengorbankan rencananya sendiri untuk 
mengikuti rancangan misterius Tuhan, yang 
dia percayai sepenuhnya.”

Meskipun nampak aneh bagi kita bahawa 
dia menaruh begitu banyak kepercayaan 
dalam mimpi, Orang Suci membiarkan di-
rinya dibimbing tanpa ragu-ragu.

“Mengapa?” renung Sri Paus. “Kerana 
hatinya diarahkan kepada Tuhan; hatinya 
sudah condong ke arah-Nya. Sebuah indi-
kasi kecil sudah cukup bagi ‘telinga baha-
gian dalam’ yang waspada untuk mengenali 
suara Tuhan. ”

Panggilan Tuhan kepada kita masing-
masing, kata Sri Paus Fransiskus, terjadi 
dengan cara yang sama, tanpa menekan 
kebebasan kita. “Dia tidak membanjiri kita 
dengan penglihatan yang mempesona tetapi 
dengan tenang berbicara di lubuk hati kita, 
mendekati kita dan berbicara kepada kita 
melalui fikiran dan perasaan kita.”

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh St. 
Yosef, penerimaan kita terhadap panggilan 
Tuhan tidak boleh pasif, tetapi mengharus-
kan kita untuk maju terus dan mengambil 
risiko dengan menyerahkan diri kita pada 
kasih karunia.

Melayani dan Melindungi
Sri Paus Fransiskus kemudian merenung-
kan  panggilan St. Yosef untuk melayani. 
“Injil menunjukkan bagaimana Yosef hidup 
sepenuhnya untuk orang lain dan tidak per-
nah untuk dirinya sendiri,” katanya. “Den-
gan membebaskan cinta dari semua sifat 
posesif, dia menjadi terbuka untuk layanan 
yang lebih bermanfaat.”

Kasihnya yang tak terbatas dan tanpa 
lelah menuntun Orang Suci ini untuk me-
nyokong pengorbanan harian, sebagai atu-
ran dalam kehidupan sehari-hari.

“Dia beradaptasi dengan keadaan yang 
berbeza dengan sikap mereka yang tidak 
putus asa ketika hidup tidak berjalan seperti 
yang mereka inginkan,” kata Sri Paus. “Dia 
menunjukkan kesediaan yang khas dari-

pada mereka yang hidup untuk melayani.”
Sri Paus Fransiskus menambahkan baha-

wa dia suka memikirkan St. Yosef sebagai 
“pelindung panggilan,” kerana kesediaan-
nya untuk melayani mengisinya dengan 
“kepedulian untuk melindungi.” “Perhatian 
yang begitu bererti adalah tanda panggilan 
sejati,” katanya, “kesaksian tentang kehidu-
pan yang disentuh oleh kasih Tuhan.”

secara sederHana, kesetiaan seHari-
Hari
Kesetiaan, kata Sri Paus, adalah aspek keti-
ga daripada teladan St. Yosef bagi semua 
orang yang dikuduskan.

Dia selalu dengan sabar merenungkan 
tindakannya, dan tahu bahawa “kesuksesan 
dalam hidup dibangun di atas kesetiaan 
yang konstan pada keputusan penting.”

Sri Paus Fransiskus berkata bahawa 
Tuhan mengajari kita masing-masing 
bagaimana memelihara kesetiaan “dalam 
terang kesetiaan Tuhan sendiri.”

“Kesetiaan ini adalah rahsia kegembi-
raan,” katanya. “Ini adalah kegembiraan 
kesederhanaan, kegembiraan yang dialami 
setiap hari oleh mereka yang peduli pada 
apa yang benar-benar penting: kedekatan 
yang setia dengan Tuhan dan sesama kita.”

contoH kegeMbiraan
Sri Paus mengakhiri pesannya untuk Hari 
Doa Panggilan Sedunia dengan mendesak 
para pelayan Gereja untuk mengisi rumah 
mereka dengan kegembiraan “sederhana 
dan berseri, sedar dan penuh harapan” yang 
sama.

“Saya berdoa agar anda akan mengalami 
sukacita yang sama ini, saudara dan saudari 
terkasih yang telah dengan murah hati men-
jadikan Tuhan impian hidup Anda, melaya-
ni Dia dalam diri saudara dan saudari Anda 
melalui kesetiaan yang merupakan kesak-
sian yang kuat pada zaman di mana pilihan 
dan emosi yang fana itu tidak membawa su-
kacita abadi.” — media Vatikan 

Sto Yosef  teladan pelayanan yang setia
pesan bapa suci Fransiskus seMpena Hari Minggu doa panggilan sedunia, 25 april 2021 

VATIKAN: Pesan Ramadan dan ‘Aidil  Fitri 
dari Dewan Kepausan untuk Dialog Antara 
Agama kepada “semua saudara dan saudari 
Muslim,” dimulakam dengan menyampai-
kan “salam persaudaraan dan keberhasilan 
menjalani bulan yang kaya berkat ilahi dan 
kemajuan spiritual.” 

Menurut pesan itu “puasa, bersama doa, 
sedekah dan praktik saleh lainnya, membuat 
kita lebih dekat dengan Tuhan Pencipta kita 
dan semua orang yang hidup dan berkarya 
bersama kita, serta membantu kita terus 
berjalan bersama di jalan persaudaraan.”

Mengingat beberapa bulan terakhir yang 
penuh “penderitaan dan kesedihan,” teru-
tama kembalinya perintah kawalan pergera-
kan “kita merasa bahawa kita bukan sahaja 
perlu bantuan ilahi, tetapi juga ungkapan-
ungkapan dan sikap-sikap solidariti persau-
daraan.” 

Pesan itu menekankan pentingnya “hara-
pan”. Seperti kita tahu, optimisme adalah 
sikap manusia manakala harapan itu ber-
dasarkan pada sesuatu yang religius: Tuhan  
mencintai kita, dan kerana itu merawat kita 
melalui penyelenggaraan-Nya,” jelasnya.

“Harapan muncul dari keyakinan kita ba-
hawa semua masalah dan pencubaan punya 

erti, nilai, dan tujuan, betapa pun suka atau 
tidak mungkinnya kita memahami alasan-
nya atau menemukan jalan keluarnya.

“Harapan juga disertai keyakinan akan 

kebaikan yang ada di hati setiap orang. Ser-
ing kali, dalam situasi-situasi sulit dan putus 
asa, bantuan dan harapan yang dibawanya, 
dapat datang dari orang-orang yang paling 

tidak kita harapkan.”
Pesan itu lalu menulis “persaudaraan ma-

nusi menjadi sumber harapan bagi semua 
orang, terutama orang-orang yang memer-
lukan. 

Namun, harapan ada musuhnya iaitu 
kurangnya iman akan kasih terhadap Tu-
han, hilangnya kepercayaan pada saudara 
dan saudari kita, pesimisme, keputus asaan 
dan kebalikannya, anggapan tidak berdasar, 
generalisasi tidak adil berdasarkan pengala-
man negatif, dan sebagainya,” semuanya 
adalah musuh iman. 

“Fikiran-fikiran, sikap-sikap dan reaksi-
reaksi berbahaya ini harus dilawan secara 
efektif, supaya memperkuat harapan pada 
Tuhan dan kepercayaan pada semua sau-
dara dan saudari kita.”

Mengakhiri       pesannya,       Sri Paus 
yang mengajak semua orang  memperba-
harui harapan, ‘kerana harapan berbicara 
kepada kita tentang sesuatu yang sangat 
berakar di setiap hati manusia ...  tentang 
kehausan, aspirasi, kerinduan akan kehidu-
pan dan mengangkat semangat kita pada re-
aliti luhur seperti kebenaran, kebaikan dan 
keindahan, keadilan dan cinta. ”— media 
Vatikan 

Pesan Vatikan untuk Ramadan dan Aidil Fitri 
menekankan persaudaraan dan harapan

Sri Paus Fransiskus berbicara dengan Imam Besar asal Mesir dari Masjid al-Azhar 
Sheikh Ahmed Mohamed al-Tayeb dalam audiensi pribadi di Vatikan, 23 Mei 2016. 



Doa vokal adalah 
cara pasti berbicara 
dengan Tuhan 
VATIKAN: “Doa adalah di-
alog dengan Tuhan . Dan, setiap 
makhluk, dalam erti tertentu, mel-
aksanakan dialog dengan Tuhan. 
Bagi umat manusia doa menjadi 
kata, seruan, nyanyian, puisi … 
Sabda Ilahi menjadi daging, dan 
dalam daging setiap manusia kata 
itu kembali kepada Tuhan  dalam 
doa.”

Sri Paus Fransiskus menyam-
paikan katekesis pada Audiensi 
Umum hari Rabu, 21 April, yang 
dimulakan dengan renungan ten-
tang kata-kata, yang tidak mulai 
daripada kita, tetapi juga “sampai 
batas tertentu membentuk kita.” 
Dalam Kitab Suci, kata-kata men-
jelaskan segalanya dan memasti-
kan bahawa “manusia tidak dike-
cualikan dari apa pun, tidak ada 
yang disunting.”

Itulah sebabnya, kata Sri Paus, 
“Kitab Suci mengajarkan kita 
berdoa, bahkan terkadang dengan 
kata-kata tegas.” Manusia penulis 
Kitab Suci bermaksud menunjuk-
kan kemanusiaan sebagaimana 
adanya, bahkan sampai memasuk-
kan “ungkapan-ungkapan kasar 
terhadap musuh … kata-kata yang 
termasuk dalam realiti manu-
sia dan dapat dimasukkan dalam 
Kitab Suci.”

Sri Paus mengatakan “doa ma-
nusia yang pertama selalu berupa 

pengucapan vokal. Bibir selalu 
bergerak terlebih dulu.” Meskipun 
tahu bahawa doa tidak hanya terdi-
ri daripada pengulangan kata-kata 
tanpa makna, Sri Paus tetap men-
egaskan bahawa doa vokal adalah 
cara “paling pasti” untuk berbicara 
dengan Tuhan .

Perasaan, boleh tidak pasti 
dan tidak dapat dijangka, seperti 
halnya rahmat yang datang dari-
pada doa. Kadang-kadang, “doa 
dalam hati” yang misteri tidak 
dapat dipraktikkan atau kurang 
berkesan. Namun, doa vokal ”se-
lalu dapat dipraktikkan” dan perlu, 
lebih-lebih lagi pada ketika per-
asaan kita bingung.

“Kita semua harus punya ker-
endahan hati seperti warga emas 
tertentu yang membisikkan doa-
doa yang mereka pelajari semasa 

kanak-kanak,” kata Sri Paus “Doa 
itu tidak mengganggu keheningan, 
tetapi memberi kesaksian tentang 
kesetiaan terhadap tugas doa yang 
dipraktikkan sepanjang hidup 
mereka, tanpa berkurang.”

Orang-orang yang aktif berdoa 
dengan rendah hati, kata Sri Paus , 
“sering menjadi perantara yang he-
bat di paroki-paroki kita.” Mereka 
juga, seperti kita semua, kadang-
kadang menghadapi malam gelap, 
dan “saat-saat kosong.” Tetaapi, 
kata Sri Paus , “seseorang dapat 
senantiasa setia pada doa vokal.”

Oleh kerana itu, kata Sri Paus 
, “kita tidak boleh meremehkan 
doa vokal,” yang merupakan satu-
satunya cara “pasti” untuk menga-
rahkan kepada Tuhan  persoalan-
persoalan yang ingin Dia dengar.” 
— media Vatikan

St Katarina dilahirkan pada 
tahun 1347. Santa yang ter-
masyhur ini adalah pelindung 

Itali, tanah airnya. Katarina meru-
pakan anak bongsu dalam keluar-
ga yang dikurniakan 25 orang 
anak. Ayah dan ibunya menghen-
daki agar dia berkahwin dan hidup 
bahagia. 

Tetapi, Katarina hanya mahu 
menjadi seorang biarawati. Untuk 
menyatakan tekadnya, dia memo-
tong rambutnya yang panjang dan 
cantik. Orang tuanya amat marah 
dan selalu menghalangnya.  Tetapi 
Katarina pantang menyerah. Pada 
akhirnya, orang tuanya berhenti 
menentangnya. 

St. Katarina seorang yang amat 
jujur dan terus terang di hadapan 
Yesus. Suatu ketika ia bertanya 
kepada-Nya,  “Di  manakah 
Engkau, Tuhan, ketika aku men-
galami percubaan yang begitu 
mengerikan?” Yesus menjawab, 
“Puteri-Ku, Aku ada dalam hati 
mu. Aku membuat mu menang 
dengan rahmat-Ku.” 

Pada suatu malam, ketika seba-
hagian besar penduduk Siena ke 
luar ke jalan-jalan untuk suatu per-
ayaan, Yesus dan Bonda Maria 
menampakkan d i r i  kepada 
Katarina yang sedang berdoa 
seorang diri dalam biliknya. 
Bonda Maria memegang tangan 
Katarina lalu memberikannya 
kepada Putera-nya. Yesus meny-
ematkan sebentuk cincin di jari 
tangan Katarina dan dia menjadi 

pengantin-Nya. 
Pada masa itu, Gereja mengala-

mi banyak masalah. Banyak perti-
kaian terjadi di seluruh Itali. 

Katarina menulis surat kepada 
para raja dan ratu dan datang 
menghadap para penguasa agar 
berdamai dengan Sri Paus serta 
mencegah peperangan. Katarina 
tidak pernah lupa bahawa Yesus 
ada dalam hatinya. 

Melalui dia, Yesus memelihara 
orang-orang sakit yang dirawat-
nya. Melalui Katarina, Yesus 
menghibur para tahanan yang 
dikunjunginya di penjara. 

Santa ini meninggal dunia di 
Roma pada tahun 1380. Usianya 
baru 33 tahun. Dia dinyatakan 
kudus oleh Paus Pius II pada tahun 
1461. Pada tahun 1970, Paus 
Paulus VI mengangkatnya sebagai 
Pujangga Gereja.
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Kenali 
Santo Anda 

Sta Katarina dari
Sienna 

~ 29 April ~

ACN peringatkan ancaman 
terhadap kebebasan beragama
ROMA: Yayasan kepausan Aid 
to the Church in Need (Bantuan 
untuk Gereja yang Memerlukan/
ACN) mengeluarkan laporan ta-
hunan ke-15 tentang Kebebasan 
Beragama di Dunia dan mencatat 
ancaman serius di seluruh dunia 
terhadap hak fundamental ini.

Laporan itu menekankan kebe-
basan beragama tidak dihormati 
pada hampir satu dari setiap tiga 
negara (31,6%) di seluruh dunia. 
Situasinya semakin memburuk di 
95% dari tempat-tempat itu; dan 
di 26 buah negara, ramai orang 
sedang menderita penganiayaan 
agama. 

Dalam senarai itu untuk per-
tama kalinya muncul sembilan 
negara baharu yang mempunyai 
rekod penganiayaan agama yang 
tinggi iaitu Burkina Faso, Cam-
eroon, Chad, Komoro, Republik 
Demokratik Congo, Mali, Mozam-
bique, Malaysia dan Sri Lanka.

Siaran akhbar ACN menarik 
perhatian pada beberapa kesim-
pulan utama dalam laporan itu, 
termasuk radikalisasi di benua 
Afrika, khususnya di Afrika Sub-
Sahara dan Afrika Timur.

Laporan itu juga menulis “pen-
ingkatan mendadak kumpulan-

kumpulan jihadis,” disertai 
“penganiayaan ekstrem seperti 
pembunuhan beramai-ramai” di 
42% dari semua negara Afrika. 
Namun, laporan itu juga mem-
peringatkan bahawa radikalisasi 
global, dengan ancaman dari “jar-
ingan Islamis transnasional” yang 
bertujuan “menciptakan apa yang 
disebut ‘khalifah lintas benua’.”

Selain serangan tradisional ter-
hadap kebebasan beragama, ACN 
juga menggambarkan “aliran 
baru” penyalahgunaan teknologi 
moden, termasuk teknologi digital, 
pengawasan besar-besaran, dan 
kecerdasan buatan, untuk menin-
gkatkan kawalan dan diskriminasi 
terhadap pemeluk agama. 

Laporan itu mengkhususkan 
China sebagai negara yang paling 
mengawal dan mendiskriminasi 
penganut agama. 

Aspek lain yang turut diperhati-
kan ialah  negara-negara di mana 
dengan mengubah agama ia boleh 
mengakibatkan kesan parah. 

Malah, mungkin disebabkan 
menukar agama, seseorang boleh 
dikenakan hukuman mati; dan di-
kasari secara seksual atau diculik. 
Selain itu, di sesetengah negara 
penganut agama minoriti dipaksa 

untuk menganut agama rasmi ne-
gara itu. 

Laporan itu juga mencela ke-
bangkitan ‘penganiayaan sopan’ 
seperti yang pernah dikatakan 
oleh Sri Paus Fransiskus terutama 
di negara-negara Barat. Laporan 
itu menggambarkan “bagaimana 
norma-norma dan nilai-nilai bu-
daya baru mengalami konflik 
mendalam dengan hak individu 
atas kebebasan hati nurani, dan 
menyerahkan agama” ke gereja-
gereja, sinagoga-sinagoga atau 
masjid-masjid.

Laporan ACN tentang Kebeba-
san Beragama juga membincang-
kan kesan pandemik  Covid-19 
terhadap kebebasan beragama, dan 
mencatat beberapa negara mem-
batasi aktiviti keagamaan secara 
tidak proporsional dibandingkan 
dengan aktiviti-aktiviti sekular. 

Di beberapa negara, tulis lapo-
ran itu, bantuan kemanusiaan tidak 
diberi kepada kelompok minoriti 
agama; dan di beberapa tempat, 
pandemik  “digunakan sebagai 
dalih untuk menstigmatisasi kum-
pulan-kumpuan agama tertentu 
kerana dituduh menyebarkan atau 
menyebabkan pandemik  itu.” —
media Vatikan 

GUJARAT, India: “Mari berdoa 
untuk Gujarat. Hari ini kami ke-
hilangan lima orang imam. Seorang 
imam CMI, dua dari Yesuit, se-
orang SVD dan seorang lagi paderi 
keuskupan Baroda,” kata kenyataan 
di akaun media sosial Signis.

Kelima-lima orang paderi itu ter-
masuk di antara 97 orang yang di-
laporkan meninggal akibat virus itu 
di Gujarat, bersama dengan 9,541 
kasus virus corona baru pada 17 
April.

Di Ahmedabad, penyakit itu juga 
meragut nyawa Pastor Jerry Se-
queira, pemimpin komuniti Yesuit 
dan pastor paroki Gereja St. Igna-
tius Loyola, pada  18 April. Beliau 
merupakan mantan provinsial Yesuit 
di Gujarat.

“Ini menjadi momen yang sangat 
menyedihkan bagi kami di Ger-
eja Gujarat kerana kami kehilan-
gan lima orang imam dalam waktu 
kurang dari sehari,” kata Pastor Ce-
dric Prakash, SJ.

Pastor Erwin Lazarado SJ, 58, 
meninggal pada 17 April di New 
Life Para Medical Premium Hospi-
tal. Beliau menderita penyakit barah 
dan didiagnosis pneumonia serta 
COVID-19 minggu lalu.

Pastor Jesuraj Arputham, 60, juga 
seorang Yesuit dari Gujarat, adalah 
pastor paroki di desa Dhanduka di 

daerah Ahmedabad. 
Beliau meninggal pada 16 April 

di sebuah rumah sakit di Dindigul, 
Tamil Nadu.

Pastor Paulraj Nepoleon, 38, se-
orang imam diosesan dari Keusku-
pan Baroda, meninggal pada 17 
April. 

Pastor Rayyappan, 56 tahun, dari 
SVD, meninggal pada 17 April di 
Rumah Sakit St. Francis di Dahod, 
Keuskupan Baroda. Beliau melaya-
ni di keuskupan itu selama 35 tahun.

Pastor John Fisher Painadath, 91, 
seorang imam Karmelit Maria Tak 
Bernoda, meninggal pada 16 April 
di Christ Hospital di Rajkot. Beliau 
mengalami serangan jantung sema-
sa menjalani rawatan untuk infeksi 
COVID-19. — LiCASnews.com 

Dalam dua hari, enam imam Katolik 
di India meninggal  akibat COVID-19



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 25, 2021 

Semasa saya masih di sekolah rendah, saya 
selalu tertanya-tanya 'Siapakah Tuhan? Men-
gapa saya lahir ke dunia? Apa tujuan hidup 
saya? Namun persoalan-persoalan itu cuma 
saya tanyakan dalam hati dan berusaha untuk 
mencari jawaban dengan membaca Alkitab 
yang ada di rumah. Tanpa memahami apa-
apa, saya berjaya mengabiskan satu Alkitab 
lebih kurang setahun. 

Ketika masih di Sekolah Menengah di 
Papar, pengalaman yang sukar saya lupa-
kan terjadi semasa Tingkatan Satu. Pada ke-
tika itu, saya sedang berdoa Rosario. Sedang 
saya berdoa, air mata saya mengalir dengan 
sendiri dan saya boleh dengar dengan jelas 
suara adik ipar sepupu saya yang sedang be-
rada di rumah Auntie yang terletak tidak jauh 
dari rumah. Keesokan hari, adik ipar sepupu 
saya itu meninggal dalam perjalanan balik 
ke Penampang. Ia membuat saya tertanya-
tanya, apakah saya sepatutnya berdoa untuk 
dia pada malam itu. 

Sejak itu, terdetik dalam fikiran saya akan 
kemungkinan saya perlu berdoa untuk orang 
lain. Tetapi saya akui, pada masa itu saya 
sangat malas menghadiri Misa apalagi mahu 
mengikuti sebarang aktiviti Gereja. Walau 
bagaimanapun, semasa di Tingkatan Lima, 
ada seorang La Salle Brother telah datang 
ke sekolah dan bertanya, "Apa yang kamu 
buat selepas habis SPM? Pernahkah kamu 
berfikir untuk melayani Tuhan?" Pertanyaan 
itu membuatkan saya tersentuh dan ingin 

melayani Tuhan tetapi saya rasa saya tidak 
mempunyak kelayakan menjadi Paderi atau 
Religius. Tetapi dalam diam saya nekad un-
tuk melanjutkan pelajaran ke universiti agar 
senang mendapat kerja bagi membantu kelu-
arga yang susah.

Semasa di tahun dua, Universiti Kebang-
saan Malaysia, saya merasakan tarikan kuat 
untuk mendekati Tuhan. Pada masa ini, saya 
sudah setia menghadiri Misa setiap hari Min-
ggu. Saya pernah mengaku dosa kepada se-
orang paderi berjubah coklat dan tertarik den-
gan jubahnya. Tetapi saya tidak tahu paderi 
itu dari kongregasi mana. 

Setelah tamat belajar di universiti dan 
memperoleh Ijazah, saya juga telah men-
dapat pekerjaan yang baik sebagai Jurutera. 
Namun begitu kekosongan dalam hati saya 
perlu dipenuhi. Tambah lagi persoalan-per-

soalan yang saya ada semasa kecil tentang 
Tuhan masih bermain di fikiran. 

Maka terdetik dalam fikiran saya bahawa 
jawapan kepada persoalan-persoalan itu akan 
dapat dijawab jika saya belajar dan menjadi 
religius. Saya juga pada masa yang sama, 
akan dapat memberi sedikit sumbangan se-
bagai umat Ekaristi dengan melayani Tuhan 
dan sesama. 

Kerana sedar akan kasih Kristus yang 
sangat setia terhadap saya selama ini, men-
dorong saya untuk terus mengabdikan diri 
kepada-Nya walaupun saya sedar saya tidak 
layak. Saya yang serba kekurangan danpenuh 
dengan doa ini telah menerima belas kasihan 
Tuhan dan rahmat-Nya yang tidak terhitung. 

Orang pernah mengatakan kepada saya 
bahawa rugi meninggalkan pekerjaan yang 
baik dan memilih sesuatu yang agak susah. 
Lagi pula perjalanan pembentukan menjadis 
eorang Paderi Religius ini panjang. Tetapi 
saya berpendapat bahawa apabila kita sudah 
menyerahkan diri kepada Tuhan, sosal susah 
atau lama itu tidak penting lagi. 

Kalau kita mencintai, apa yang kita buat 
pasti dapat mengatasinya dengan rahmat Tu-
han. Adakah saya sekarang sudah tahu pasal 
Tuhan, pasal kehidupan> Sekarang saya se-
dar, apa yang saya pelajari selama ini cuma 
setitik air di lautan yang luas. Tanpa Tuhan 
siapalah saya. Setiap hari, Yesus melayakkan 
saya dalam pelayanan saya. Saya hanyalah 
sebatang pensil di tangan Tuhan. 

Santo Fransiskus dari Asissi pernah men-
gatakan bahawa semua kegelapan di dunia 
tidak dapat mematikan cahaya sebatang li-
lin. Inilah misi yang diberikan kepada kita 
semua. Jika saya rela untuk memberi cahaya 
kepada persekitaran ku, walau sekecil mana 
pun cahaya itu, sudah pasti ia akan dikira se-
bagai sumbangan saya sebagai umat Ekatisti 
kerana kasih Kristus yangmendorong saya 
untuk terus maju dalam ziarah hidup ini.

Menjadi Paderi bukanlah suatu kemuncak 
dalam pelayanan saya kepada Tuhan dan 
sesama tetapi suatu permulaan untuk misi 
yang lebih besar yang diamanahkan oleh Tu-
han kepada saya. Harapan saya dan dengan 
iman, saya percaya kasih Kristus.

Semasa kecil, menjadi paderi tidak per-
nah terlintas dalam fikiran saya. Tetapi 
ada satu hal yang sangat mengesan saya 
semasa di sekolah rendah di mana saya 
tertarik dengan kehidupan para sami Bud-
dha. 

Saya selalu menonton di televisyen, 
melalui drama, melihat para sami ini 
dengan berjubah, duduk bersila dengan 
tenang, sambil membaca mantera atau 
bermeditasi. Malah kadang-kadang saya 
berlakon menjadi sami Buddha yang 
duduk bersila dan bermeditasi.

Semasa kecil, saya tidaklah rajin meng-
hadiri Misa. Saya cuma menghadiri Misa 
jika saya bertugas sebagai Pelayan Altar. 

Kalau menghadiri Misa pun, saya akan 
keluar dengan cepat kerana mahu menon-
ton kartun son goku. Saya juga suka 
mengikuti Doa Rosari yang diadakan dari 
rumah ke rumah tetapi pada bulan rosari 
sahaja. Dan saya mempunyai kebiasaan 
untuk berdoa sebelum tidur malam dan 
setelah bangun pagi. 

Begitulah kehidupan rohani saya se-
hinggalah berusia 17 tahun di mana pang-
gilan Tuhan mula menjentik di hati saya. 
Walaupun saya seorang Pelayan Altar dan 

suka mengikut para Katekis melayani di 
stasi luar, namun itu sekadar aktiviti yang 
menggembirakan bagi saya. 

Saya juga beranggapan bahawa kehidu-
pan paderi, brother dan religius hanyalah 
sebuah pekerjaan. 

Malah menganggap orang-orang yang 
memilih kehidupan religius dan kepade-
rian adalah orang-orang kudus dan paling 
teruk anggapan saya pada ketika itu ialah 
mereka memilih menjadi paderi kerana 
keputusan SPM tidak bagus atau sebab 
kurang handsome! 

Suatu ketika, saya berpeluang menyer-
tai Rekoleksi Pelayan Altar di Pertapaan 
Karmel di Tambunan. Saya sungguh ter-
uja menyertai rekoleksi ini dan tidak per-
nah mengetahui kewujudan pertapaan ini. 

Pertama kali menginjak kaki di perta-
paan, saya merasa sebuah suasana yang 
sangat damai, bersih, segar dan seder-
hana. Sejuk hati saya  melihat para sis-
ter dan brother yang berjubah melayani 
kami. Kehidupan mereka seperti para 
pertapa sami yang saya minati sejak kecil. 

Saya benar-benar jatuh cinta dengan 
cara kehidupan membiara seperti ini. Per-
lahan-lahan, Tuhan membukakan pintu 
hati saya untuk mengenal panggilan-Nya. 
Dia telah menunjukkan kepada saya ba-

hawa saya sebenarnya mempunyai ker-
induan amat mendalam untuk menjadi 
pelayan-Nya. 

Sejak itu, saya mengerti mengapa para 
sister dan brother Karmel ini sanggup 
meninggalkan segala-galanya dan mengi-
kuti Yesus. Segala-galanya adalah kerana 
cinta Yesus yang sangat agung. 

Meskipun panggilan itu kuat tetapi ia 
tetap dilemahkan akibat keraguan dan 
kekeliruan. Saya berasa tidak layak dan 
banyak perkara yang masih saya tidak 
tahu. 

Namun para Brother dan Sister tidak 
pernah putus asa dalam memberi nasihat 
dan bimbingan. Akhirnya, pada usia 21 
tahun pada tahun 2011, saya membulat-
kan tekad untuk memasuki pusat pemben-
tukan paderi CSE.

Banyak onak dan duri yang saya tem-
puhi sepanjang pembentukan menjadi pa-
deri. Menyesal? Sama sekali tidak. Jika 
saya diberi peluang untuk memutarkan 
waktu, saya akan tetap memilih menya-
hut panggilan Tuhan. Sehingga kini, saya 
amat bahagia kerana memilih menjadi 
Paderi dan menjadi pelayan sakramen-
sakramen-Nya.

Dan jika ada di antara kita yang menden-
gar panggilan-Nya, “Jangan takut!”

Bukan kamu yang memilih Aku, 
tetapi Akulah yang memilih kamu”

Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku 

Hari Minggu Doa Panggilan, 25 April 2021 

Pada 27 Feb 2021, Diakon Gilbert 
James OFM Cap telah ditahbis 
menjadi paderi di Gereja  St 
Theresa Tambunan. Sebelum 
memasuki seminari, Fr Gilbert 
merupakan seorang jurutera. 
Namun apa yang menyebabkan 
beliau berani meninggalkan 
pekerjaan yang baik untuk 
menyahut panggilan Tuhan? Ikuti 
perkongsiannya di sini: 

Joseph Simbikol, 31, telah 
ditahbis menjadi paderi bagi 
kongregasi Carmelitae Sincte 
Eliae (CSE) pada 6 Februari serta 
mengambil nama biaranya Fr 
Sharbel Francisco de Karem’ Ei, 
CSE. Mengapa Tuhan memilih 
anak jati Tambunan ini sebagai 
paderi CSE? Berikut merupakan 
perkongsian Fr Sherbal: 


