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Kerana itu, kalau kamu dibangkitkan bersama den-
gan Kristus,  carilah perkara yang di atas, di mana 
Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Fikirkan-
lah perkara yang di atas , bukan yang di bumi. Sebab 
kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama 
dengan Kristus di dalam Tuhan. 

Kolose 3:1-2

EDARAN DALAMAN SAHAJA

Yakin Dia Hidup dan 
Dia menyertai kita 

VATIKAN: Semasa merenungkan Keseng-
saraan Kristus pada Minggu Suci, Sri Paus  
mengatakan beliau juga memikirkan mangsa 
perang, keganasan sehari-hari, dan penggu-
guran yang tidak bersalah yang “disalibkan 
pada zaman kita.”

“Dengan memuja Salib, kita akan meng-
hidupkan kembali perjalanan Anak Domba 
yang tidak bersalah, yang dikorbankan demi 
keselamatan kita. 

“Kita akan mengenang mereka yang sakit, 
miskin, yang ditolak dari dunia ini; kita akan 
mengingati ‘anak domba yang dikorbankan,’ 
mangsa perang, kediktatoran, keganasan 
setiap hari, pengguguran yang tidak ber-

salah,” kata Sri Paus Fransiskus pada 31 Mac.
“Di hadapan gambar Tuhan yang disalib-

kan, kita bawa di dalam doa mereka yang ter-
lalu ramai disalibkan pada zaman kita, yang 
hanya dapat dihiburkan oleh-Nya dan hanya 
Dia yang memahami penderitaan mereka.”

Audiensi Sri Paus yang disiarkan secara 
langsung pada hari Rabu Suci dari Istana Ap-
ostolik Vatikan, Uskup Roma itu mendesak 
umat Katolik “untuk tidak melupakan mere-
ka yang disalibkan hari ini” kerana “di dalam 
mereka adalah Yesus.”

Sri Paus Fransiskus mengatakan bahawa 
penting untuk mengingati bahawa “setiap 
kali Ekaristi dirayakan” ia adalah seperti 

“kita akan pergi ke Kalvari ... untuk memper-
baharui misteri Paskah.” 

 “Dalam Sakramen ini, Yesus mengganti  
korban korban - domba Paskah — diri-Nya 
sendiri. Tubuh dan Darah-Nya memberi kita 
keselamatan daripada perhambaan dosa dan 
kematian. Keselamatan dari segala bentuk 
perhambaan dijumpai di sana,” ujar Sri Paus. 

Yesus di kayu salib memasuki “jurang pen-
deritaan ... malapetaka dunia ini, untuk me-
nebus dan mengubah,” katanya. “Dan juga 
untuk membebaskan kita masing-masing 
daripada kekuatan kegelapan, daripada ke-
banggaan, daripada pergelutan untuk dicintai 
oleh Tuhan.”

“Kerana dunia berada dalam kegelapan. 
Mari kita buat senarai ‘peperangan’ yang 
sedang kita alami sekarang ini, kanak-kanak 
yang mati kelaparan, kanak-kanak yang tidak 
mempunyai pendidikan, seluruh rakyat yang 
musnah akibat perang, oleh keganasan. 

“Selain itu, mereka yang memerlukan ubat 
untuk merasa sedikit lebih baik, industri far-
masi yang membunuh – ini semua malape-
taka,” ucap Fransiskus. 

Bapa Suci menambah bahawa “Yesus me-
nanggung luka-luka kemanusiaan dan kema-
tian itu sendiri, kasih Tuhan telah menyirami 
padang pasir kita, dia telah menerangi keg-
elapan kita.” —  CNA

Saudara saudari, 

Salam sukacita Paskah. 
Tuhan Yesus telah bangkit, 

kini hidup dan hadir bersama 
kita sampai selama-lamanya 
(Mat. 28:20). Sepanjang masa 
Pra-Paskah kita mengambil kes-
empatan mengikuti serta cuba 
mengalami pengorbanan-pengor-
banan yang telah dilalui dan di-
alami Yesus yang akhirnya mem-
bawa Dia disalibkan dan mati, 
tetapi bangkit dan hidup. Semoga 
pilihan dan komitmen kita dalam 
mengambil masa berdoa, berp-
uasa dan bersedekah sebagai un-
gkapan kesetiaan kita mengasihi 
Tuhan dan sesama membawa 
kita dapat mengalami sukacita 
Paskah. 

Masa Pra-Paskah jika kita 
sungguh-sungguh hayati pasti 
akan membawa kita mengalami 
perayaan Paskah ini dengan san-
gat menyentuh dan menentukan 
gaya hidup kita sebagai murid-
murid Yesus. 

Bagaimana kita mengatur 
hidup kita secara peribadi, relasi 
kita dengan Tuhan, relasi dengan 
sesama dan alam ciptaan Tuhan 
akan dipengaruhi oleh semangat 
Paskah, Yesus yang hidup dan 
menyertai kita. 

Sebagai umat Tuhan yang 
hidupnya dipengaruhi oleh se-
mangat Paskah sudah tentu kita 
mempunyai identiti yang kita 
banggakan seperti Umat Tuhan 
zaman para Rasul. Mereka itu 

hidup bersama “sehati dan se-
fikiran” serta memberikan ke-
saksian tentang kebangkitan 
Yesus Kristus, (Kis. 2:42-47; 
4:32-33). 

Semangat perayaan Paskah pa-
tut kita rayakan dalam hidup kita 
sehari-hari kerana Yesus yang 
bangkit dari mati, hidup dan me-
nyertai kita. Dialah Sumber, ala-
san dan tujuan hidup kita. 

Kita umat patut mengungkap-
kan sukacita Paskah dengan: 

Berjalan bersama dalam Yesus 
Kristus
Taat berdoa,
Menghayati Sabda Tuhan
Merayakan Sakramen-Sakra-
men,
Hidup berkomuniti,
Memperjuangkan keamanan, 
keadilan dan cinta kasih, dan
Memperjuangkan keharmo-
nian alam ciptaan Tuhan.
Dengan yakin bahawa Tuhan 

Yesus hidup dan menyertai kita 

maka kita akan dimampukan 
untuk bersaksi bagi Dia selalu 
dalam apa pun keadaan. 

Seperti apa yang kita alami 
pada masa pandemik Covid-19, 
kita tetap mahu menaruh keyaki-
nan kepada belas  kasihan Tuhan. 
Kita umat tentu yakin bahawa 
Tuhan Yesus menderita, mati dan 
bangkit untuk menyelamatkan 
semua manusia. 

Oleh itu adalah menjadi misi 
kita supaya senantiasa memper-
juangkan persaudaraan antara 
bangsa-bangsa walaupun ber-
lainan budaya dan agama seperti 
yang diperjuangkan oleh Sri Paus 
Fransiskus (Fratelli Tuti).

Saudara-saudari, Santo Paulus 
mengingatkan kita, “jika Kristus 
tidak dibangkitkan daripada ke-
matian maka berita yang kami 
khabarkan dan kepercayaan 
kamu kepada Kristus sia-sia be-
laka” (1 Kor.15:14).

Marilah kita mengambil kes-
empatan pada Perayaan Paskah 
ini untuk memantapkan kes-
atuan, kesetiaan dan kekudusan 
hidup kita dengan Tuhan Yesus 
yang bangkit dan hidup agar kita 
senantiasa  yakin kepada desti-
nasi hidup kita dalam mengikuti 
Yesus, kerana Dia adalah Jalan, 
Kebenaran dan Hidup” (Yoh. 
14:6).

Selamat Hari Besar Paskah.

+ Uskup Datuk Cornelius Piong

KENINGAU: Pada 
minggu suci, 
Uskup Cornelius 

telah menulis surat pasto-
ral yang mengajak umat 
untuk menghidupi se-
mangat Paskah. 

S e m a n -
gat perayaan 
Paskah patut 
kita rayakan 
dalam hidup 
kita sehari-hari 
kerana Yesus 
yang bangkit 
dari mati, hidup 
dan menyer-
tai kita. Dialah 
Sumber, ala-
san dan tujuan hidup kita,” tulis 
Uskup Cornelius dalam pesan-
nya.

Seperti pada tahun lalu, Ming-
gu Suci di Keuskupan Keningau 
tidak dapat dirayakan di Gereja 
akibat Perintah Kawalan Perger-
akan yang kembali berkuat kuasa 
di Keningau selepas bilangan pe-
sakit Covid-19 naik mendadak. 

Namun, menurut Bapa Uskup 
Cornelius dalam suratnya, den-
gan yakin bahawa Tuhan Yesus 
hidup dan menyertai kita maka 
kita akan dimampukan untuk 
bersaksi bagi Dia selalu dalam 
apa pun keadaan. 

Berikut merupakan isi kandun-
gan penuh Surat Pastoral Bapa 
Uskup Cornelius Piong: 

Dalam Kesengsaraan Kristus: Kita berdoa untuk 
mangsa keganasan sehari-hari, peperangan, aborsi
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Kebangkitan Yesus untuk 
manusia dan planet ini

Pierre Teilhard de Chardin 
p e r n a h  d i t a n y a  o l e h 
seorang pengkritik: “Apa 

yang cuba kamu lakukan? 
Mengapa semua orang berbicara 
mengenai atom dan molekul 
tetapi anda pula bercakap men-
genai Yesus Kristus?"

 Jawapannya: Saya berusaha 
merumuskan Kristologi yang 
cukup besar untuk memasukkan 
Kristus kerana Kristus bukan 
hanya peristiwa antropologi teta-
pi juga fenomena kosmik.

Pada dasarnya,  apa yang 
dikatakan oleh Pierre adalah 
bahawa Kristus tidak datang 
hanya untuk menyelamatkan 
manusia;  Dia datang untuk 
menyelamatkan bumi juga.

Gagasan itu sangat relevan 
ketika kita berusaha memahami 
semua yang tersirat  dalam 
kebangk i t an  Yesus .  Yesus 
dibangkitkan dari kematian men-
jadi hidup. 

Tubuh  ada lah  kenya taan 
fizikal sehingga ketika dibang-
kitkan sebagai tubuh (dan bukan 
hanya sebagai jiwa) ada sesuatu 
di dalamnya yang lebih dari 
sekadar rohani dan psikologi. 
Terdapat sesuatu yang fizikal 
secara radikal dalam hal ini. 

Apabila tubuh yang mati 
dibangkitkan ke kehidupan baru, 
atom dan molekul disusun semu-
la. Kebangkitan adalah lebih dar-
ipada sesuatu yang berubah di 
dalam kesedaran manusia.

Kebangkitan adalah asas hara-
pan manusia, tentunya; tanpan-
ya, kita tidak dapat mengharap-
kan masa hadapan yang merang-
kumi apa-apa yang melampaui 
batas kehidupan yang agak men-
gasyikkan ini. 

Dalam kebangkitan Yesus, kita 
diberi masa hadapan baharu, ses-
uatu yang di luar kehidupan kita 
di sini. 

Namun, kebangkitan juga 
memberi masa hadapan baharu 
bagi bumi, planet fizikal kita. 
Kristus datang untuk menyela-
matkan bumi, bukan hanya 
orang-orang yang tinggal di 
dalamnya. 

Kebangkitan-Nya memastikan 
masa hadapan baharu bagi bumi 
dan juga bagi penghuninya

Bumi, seperti kita, perlu dise-
lamatkan. Dari apa? Untuk apa?

Dalam pemahaman Kristian 
mengenai sesuatu yang betul, 
bumi bukan sekadar pentas bagi 
manusia, ia bukan suatu hal yang 
tidak bernilai sendiri, selain dari 
kita. 

Seperti kemanusiaan, itu juga 
karya seni Tuhan, anak Tuhan. 
Sesungguhnya, bumi fizikal 
adalah ibu kita, matriks dari 
mana kita semua muncul. Pada 
akhirnya, kita tidak terpisah dari 
dunia semula jadi; sebaliknya 
kita adalah sebahagian dunia 
semula jadi yang telah menye-
dari dirinya sendiri.

Kami tidak terpisah dari bumi 

dan ia tidak wujud hanya untuk 
kepentingan kita, seperti pela-
kon, yang akan meninggalkan 
pentas selepas drama selesai. 
Penciptaan fizikal mempunyai 
nilai tersendiri, tidak bergantung 
kepada kita. 

Kita perlu menyedari hal itu, 
dan bukan hanya untuk mem-
praktikkan eko-etika yang lebih 
baik agar bumi dapat terus 
menyediakan udara, air, dan 
makanan untuk generasi manusia 
masa hadapan. 

Kita perlu menyedari nilai 
hakiki bumi. Ia juga karya seni 
Tuhan, adalah ibu kandung kita, 
dan ditakdirkan untuk berkongsi 
kekekalan dengan kita.

Lebih-lebih lagi, seperti kita, 
ia juga boleh mengalami kero-
sakan. Ia juga terikat dengan 
waktu, fana, dan sekarat. 

Di luar campur tangan dari 
luar, ia tidak mempunyai masa 

hadapan. Sains telah lama men-
gajar undang-undang entropi. 
Ringkasnya, undang-undang itu 
menyatakan bahawa tenaga di 
alam semesta kita sedang habis, 
matahari semakin panas.  

Tahun-tahun di bumi kita sebe-
lum itu, seperti zaman kita sendi-
ri, dihitung, dikira, dan terbatas. 
Ia akan memakan masa berjuta-
juta tahun, tetapi finitud adalah 
kesudahan. 

Akan ada pengakhiran bumi, 
seperti yang kita ketahui, sama 
seperti akan ada pengakhiran 
bagi kita masing-masing seperti 
yang kita hidup sekarang. 

Di luar beberapa penciptaan 
semula dari luar, baik bumi dan 
manusia yang hidup di atasnya 
tidak mempunyai masa hadapan. 

Paulus mengajarkan ini secara 
eksplisit dalam Surat kepada 
umat di Roma di mana dia mem-
beritahu kita bahawa penciptaan, 
kosmos fizikal, tunduk pada kes-
i a - s i a a n ,  d a n  b a h a w a  i a 
mengerang dan rindu dibebaskan 
untuk menikmati kebebasan 
yang mulia dari  anak-anak 
Tuhan. 

Paulus meyakinkan kita baha-
wa bumi akan menikmati masa 
hadapan yang sama seperti 
manusia, kebangkitan, transfor-
masi di luar imaginasi kita seka-
rang, masa hadapan yang kekal.

B a g a i m a n a  b u m i  a k a n 
berubah? Itu akan berubah den-
gan cara yang sama seperti kita, 

m e l a l u i  k e b a n g k i t a n . 
Kebangkitan membawa ke dalam 
dunia kita, secara rohani dan jas-
mani, kekuatan baru, susunan 
perkara baru, harapan baru, ses-
uatu yang begitu radikal (dan 
fizikal) sehingga hanya dapat 
dibandingkan dengan apa yang 
terjadi pada penciptaan awal 
ketika atom dan molekul alam 
semesta ini diciptakan oleh keti-
adaan oleh Tuhan. 

Dalam ciptaan awal itu, alam 
terbentuk dan kenyataan dan 
hukumnya membentuk segalanya 
sejak itu hingga kebangkitan 
Yesus.

Namun, dalam kebangkitan, 
sesuatu yang baru terjadi yang 
menyentuh setiap aspek alam 
semesta, daripada jiwa dan jiwa 
di dalam setiap lelaki dan wanita 
hingga ke inti setiap atom dan 
molekul. 

Bukan kebetulan bahawa dunia 
mengukur masa dengan peristi-
wa itu. Kita berada pada tahun 
2021 sejak penciptaan semula 
radikal itu berlaku.

Kebangkitan itu bukan sahaja 
bersifat rohani. Di dalamnya, 
atom fizikal alam semesta disu-
sun semula. Teilhard betul. Kita 
memerlukan visi yang cukup 
luas untuk memasukkan dimensi 
Kristus kosmik. Kebangkitan 
adalah mengenai manusia, dan 
p l a n e t  i n i .  —  H a k c i p t a 
Terpelihara 1999-2021 @ Fr 
Ron Rolheiser 

O

Bagi kita umat Kristian,  
Paskah adalah suatu 
pember ian  kepas t ian 

bahawa kematian  bukanlah 
akhir hidup kita seutuhnya. 

Kebangkitan Yesus merupa-
kan  bukti, bahawa Tuhan selalu 
mendampingi dan memberi 
kekuatan kepada kita, untuk 
senantiasa tekun dan teguh, 
tetap kuat mengalami percubaan 
hidup.

Paskah memberikan kepada 
kita suatu jatidiri, identiti murni 
yang pasti: kita ini diselamat-
kan, maka sebagai orang beri-
man kristiani jangan sampai 
hidup dengan ketakutan dan 
kehilangan harapan!

Pada Minggu Suci, khususnya 
semasa Triduum, kita telah 
mendengar betapa besar perha-
tian dan pelaksanaan rencana 
kasih Tuhan untuk menyelamat-
kan kita. 

Kita telah mendengar kesak-
sian tiga orang wanita (Maria 
Magdalena, Maria ibu Yakobus, 
Salome) tentang kebangkitan 
Yesus. Khususnya kesaksian 
Maria Magdalena (MM) yang 
patut kita perhatikan. 

Dalam Injil-Injil MM dicerit-
erakan sebagai seorang peremp-

uan dari Galilea, yang mengiku-
ti Yesus dan murid-murid-Nya. 
Dia melayani Yesus dan hadir 
menyaksikan ketika Yesus disal-
ib dan dimakamkan. Dan dia 
juga datang ke makam untuk 
mengurapi jenazah Yesus.

Perlu kita perhatikan, bahawa 
Yesus hidup dalam masyarakat 
yang bercorak ‘androsentris’ 
atau berpusat pada atau dikuasai 
oleh lelaki. 

Pada ketika itu, wanita diang-
gap sebagai milik bapanya, 
kemudian apabila berkahwin, 
menjadi milik suaminya. 

Wanita pada zaman itu  tidak 
mempunyai hak sebagai saksi, 
t idak boleh belajar Taurat.  
Yesus  yang  h idup  da l am 
masyarakat itu bertindak tanpa 
mengurangi martabat wanita 
yang sama dengan lelaki. 

Yesus bergaul dengan perem-
puan, menghormati mereka, ber-
sahabatan dengan mereka. 
Dalam perjalanan Dia didamp-
ingi wanita-wanita. 

Dalam Yoh 20:11-18 diceriter-
akan, bahawa MM sedih dan 
menangis kerana Yesus tidak 
di temui dalam makamnya.  
Yesus menyapanya, "Ibu (‘wani-
ta’, ‘perempuan’) mengapa eng-

kau menangis? Siapakah yang 
engkau cari?’. 

MM menjawab: ‘Tuan, jikalau 
Tuan yang mengambil Dia, 
katakanlah kepadaku, di mana 
Tuan meletakkan Dia, supaya 
aku dapat mengambil-Nya’ (ay. 
15). 

Jawaban Yesus:“Maria!”Lalu 
MM berkata kepada-Nya dalam 
bahasa Ibrani: “Rabuni!” ertinya 
‘Guru’ (ay. 16). 

Dalam tutur kata itu terungka-
plah hubungan ‘Guru-Murid’ 
yang akrab antara Yesus dan 
MM, tetapi juga dengan murid-
murid-Nya yang lain yang san-
gat mendalam. 

Dan hubungan erat itu terung-
kap dalam ucapan Yesus ini: 
“Pergilah kepada saudara-sau-
dara-Ku dan katakanlah kepada 
mereka, bahawa sekarang Aku 
akan pergi kepada Bapa-Ku dan 
Bapamu, kepada Tuhan-Ku dan 
Tuhanmu" (ay. 17).

Ternyata cara Tuhan menyam-
paikan sabda dan kehendak-Nya 
kepada manusia tidak tergan-
tung dari tata susunan atau tata 
tertib, yang dibuat dan ditentu-
kan oleh manusia. 

Hirarki karya penyelamatan 
Tuhan memiliki caranya sendiri. 

Kepada MM, seorang peremp-
uan yang dalam masyarakat 
z aman  Yesus  mempunya i 
kedudukan di bawah sesudah 
lelaki. 

Namun Yesus menampakkan 
diri-Nya sesudah bangkit bukan 
pertama-tama kepada Petrus dan 
para Rasul lainnya, tetapi kepa-
da MM. 

Kepada MM inilah Yesus 
memberikan tugas perutusan 
pewartaan tentang kebangkitan-
Nya. Maka tepat pula bahawa 
dalam Gereja Perdana MM dise-
but ‘Apostola Apotolorum’, 
Rasul Para Rasul.  

Sebab MM adalah perempuan,  
pertama yang menyaksikan 
Yesus yang telah bangkit, dan 
mewartakan kebangkitan-Nya 
itu kepada rasul-rasul lain.

Inilah salah satu bahagian isi 
khabar gembira Paskah, di mana 
pada masa moden ini, masih 

patut untuk diperhatikan: per-
empuan adalah sama marta-
batnya di hadapan Tuhan seperti 
lelaki  Perempuan juga diutus 
Yesus Kristus untuk mewarta-
kan khabar gembira kepada 
semua orang. 

Namun ini tidak pula bermak-
na hal pewartaan khabar gembi-
ra untuk kaum wanita sahaja. 
Sebaliknya, tugas pewartaan ini 
diserahkan kepada semua pengi-
kut atau murid-Nya, - iaitu 
setiap orang yang sudah dibap-
tis!

Kebangkitan  Yesus Kristus 
adalah jaminan kebenaran 
agama Kristiani. Maka setiap 
pemeluk agama Kristiani, bila 
ingin menjaga kesungguhan 
atau kesejatian sebagai orang 
Kristian, harus menyedari tang-
gung jawabnya untuk mewarta-
kan kebangkitan Yesus kepada 
semua orang! — iman Katolik 

HARI MINGGU PASKAH
TAHUN B

Kisah para rasul 10:34a-37-43  
Kolose 3:1-4  

injil Yoh 20:1-18

Jadikan Alleluia terus menjadi lagu kita 
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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: Iman Katolik percaya akan kebangkitan 

badan dan kehidupan kekal. Melalui penebusann-
ya Yesus bangkit dan merupakan yang sulung dari 
antara orang mati. Manakah yang benar: Yesus 
bangkit sesudah tiga hari atau pada hari ketiga? 
— Yosefa

Jawaban: Persoalan pada hari ketiga dan sesudah 
hari ketiga muncul dari Injil sendiri. Dua keterangan 
waktu itu dapat ditemukan dalam Injil, dan menun-
juk waktu kebangkitan Yesus yang sama saja.

“Pada hari ketiga” dipakai dalam Mat. 17:22-
23, pada sabda Yesus kepada murid-murid-Nya di 
Galilea. “Ia berkata kepada mereka: ‘Anak Manu-
sia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan 
mereka akan membunuh Dia dan pada hari ketiga Ia 
akan dibangkitkan’”. Juga dalam Luk. 9:22: “Anak 
Manusia harus menanggung banyak penderitaan 
dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan 
ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada 
hari ketiga”.

Sedangkan “sesudah hari ketiga” terdapat dalam 
Mat. 27:62-64 dan Mrk. 8:31. Perikop pertama me-
nyinggung permintaan orang-orang Farisi kepada 
Pilatus sesudah kematian Yesus. “Tuan, kami ingat, 
bahawa si penyesat itu, sewaktu hidup-Nya berkata: 
Sesudah tiga hari Aku akan bangkit. Kerana itu per-
intahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari 

yang ketiga; jikalau tidak, murid-murid-Nya mung-
kin datang untuk mencuri Dia, lalu mengatakan ke-
pada rakyat: Ia telah bangkit dari antara orang mati, 
sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk 
akibatnya dari pada yang pertama.” 

Dalam Mrk. 8:31, dikisahkan ajaran Yesus ten-
tang kematian-Nya, “bahawa Anak Manusia harus 
menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh 
tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, 
lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari”.

Menurut perhitungan Yahudi, dua informasi itu 
menunjuk hari yang sama. Cara perhitungan sep-
erti ini misalnya kita temukan dengan jelas dalam 
2 Taw 10:5. Dikisahkan bahawa Yerobeam, musuh 
Salomo ayah Rehabeam, datang dengan maksud 
untuk menghamba padanya. Kerana  hendak lebih 
dulu mendengarkan penasihat-penasihatnya, Reha-
beam memintanya datang lusanya (itulah terjema-
han yang dipakai oleh Kitab Suci bahasa Indonesia, 
tetapi dalam bahasa aslinya dipakai kata sesudah 
tiga hari: post tres dies, after three days bdk. Kitab 
Suci ASV atau KJV).

Dalam 2 Taw. 10:12, Yerobeam datang lagi. Kata 
keterangan waktu yang dipakai di sini adalah “pada 
hari ketiga” (dalam Kitab Suci terjemahan Indo-
nesia dimaknai sama: lusanya). Jelaslah, “sesudah 
hari ketiga” sama ertinya dengan “pada hari ketiga”. 
Perhitungan hari orang Yahudi memang berbeza. 

Hari dimulai saat matahari terbenam sampai mata-
hari terbenam berikutnya. Jadi, bukan dari terbitnya 
matahari sampai terbit berikutnya, sebagaimana 
perhitungan kita. 

Selain itu, penghitungan hari Yahudi bersifat 
inklusif. Ertinya hari di mana kita mulai sudah dihi-
tung sebagai hari pertama.

Menurut kesaksian Injil, baik Sinoptik mahupun 
Yohanes, Yesus disalibkan pada hari Jumaat (15 Ni-
san pada pesta Paskah Yahudi menurut Sinoptik dan 
14 Nisan pada hari persiapan sebelum pesta Paskah 
menurut Yohanes), pukul 9.00 (pukul 3.00 petang 
menurut waktu kita, kerana perhitungan Yahudi mu-
lai jam 6.00 pagi kita). 

Hari ini sudah dihitung sebagai hari pertama, 
yang sudah merangkum malam perjamuan Yesus 
sebelumnya dan akan berakhir pada matahari ter-
benam (pukul 6.00 petang kita). 

Pada jam itu juga hari kedua mulai. Kerana itu 
hari kebangkitannya pada hari pertama minggu itu 
(ertinya hari Minggu, hari pertama sesudah Sabat 
(Yoh. 20:1; bdk. Mat. 28:1; Mrk. 16:2)), adalah hari 
ketiga sesudah kematian-Nya.

Dengan memperhatikan hal itu, Syahadat me-
makai ungkapan ini: “Pada hari ketiga Ia bangkit 
menurut Kitab Suci” (et resurrexit tertia die, se-
cundum Scripturas). — Gregorius Hertanto MSC, 
hidupkatolik.com

Persoalan tentang hari ketiga

Gereja baharu di Kg Mailo suntik 
semangat teruskan tiga misi Kristus

HERALD April 4, 2021

KEMABONG: Seluruh umat Katolik di 
Mission Kemabong gembira kerana ban-
gunan baharu Gereja Kristus Raja akhirnya 
diberkati dan dirasmikan oleh Uskup Cor-
nelius pada 13 Mac lalu.

Gereja Kristus Raja, yang terletak di Kg 
Mailo itu siap dibina pada akhir Nov 2020 
dengan bantuan kewangan daripada kera-
jaan dan dibangunkan oleh pihak kontrak-
tor Datuk Victor Paul, menggantikan gereja 
lama Kg Mailo yang kini dijadikan sebagai 
dewan gereja.

Dengan adanya bangunan gereja yang 
baharu ini, perayaan Misa dan Ibadat Sab-
da akan dapat dilaksanakan dengan lebih 
selesa, ujar Rulis Amui selaku pengerusi 
penganjur upacara perasmian Gereja Kris-
tus Raja. 

Dalam keterujaan memiliki bangunan 
gereja baharu, Uskup Cornelius menyeru 
umat untuk sama-sama mengubah persepsi 
tentang gereja bahawa gereja bukan setakat 
bangunan.

Gereja berasal dari kata Yunani ekklesia, 
atau dalam bahasa Ibrani qahal. Ertinya 
adalah kumpulan orang-orang atau komu-
niti untuk berdoa. Maka, Gereja adalah 
kumpulan jemaat dari orang-orang yang 

sudah dibaptis, yang disatukan dalam iman 
sejati yang satu, dalam liturgi dan sakra-
men-sakramen yang sama,  di bawah au-
toriti Sri Paus dan para uskup dalam perse-
kutuan dengan Sri Paus.

Dalam nada gurau, sempat berseloroh 
dengan umat yang hadir supaya “Mailo” 
dalam mengikuti Yesus.

Perkataan ‘Mailo’ yang bermaksud 
“keras kepala” dalam Bahasa Murut Tahol, 
perlu diteladani dari sudut positif iaitu si-
kap keras kepala kita untuk tetap setia 
kepada Kristus Raja, dengan tidak mudah 
tergugat dengan kuasa jahat, kata Bapa 
Uskup.

Di samping itu, Uskup mengajak umat 

agar menggunakan kesempatan Pra-Paskah 
dalam membentuk relasi dengan Tuhan, 
melalui sikap belas kasihan dan sikap ker-
endahan hati dengan sentiasa mengakui 
dan menyedari bahawa kita sentiasa me-
merlukan belas kasih Tuhan.

Ketua Keuskupan Keningau itu  juga 
mengingatkan umat agar jangan sekali-kali 
membawa sikap sombong kerana doa orang 
sombong tidak akan didengar oleh Tuhan. 

Prelatus itu berpesan agar bangunan ger-
eja perlu digunakan bersama untuk tujuan 
menyembah di samping menambah dan 
mempertingkatkan hubungan dengan Tu-
han dan sesama.

Dalam pada itu, Paderi Paroki Tenom, 
Fr Ronny Alfred Luni dalam ucapannya 
berkata, “Semoga peristiwa pemberkatan 
bangunan ke-tiga di Mission Kemabong 
akan menjadi batu loncatan untuk lebih 
komited dan efektif membangun kerajaan 
Tuhan di Tenom dan Kemabong.” 

Pengerusi MPM, Tony Madan pula 
berkata, “penat lelah dalam membuat per-
siapan untuk perayaan ini akhirnya bertu-
kar menjadi sukacita apabila kita melaku-
kannya untuk Tuhan.” — Aloy (KOMSOS 
GBMPAK)

TENOM: Sempena Pesta St. Joseph, 
Paroki Tenom turut mengambil peluang 
untuk melancarkan Tahun St Joseph den-
gan Misa Kudus di Gereja St Anthony, 
Tenom.

Sri Paus Fransiskus telah mengisytihar-
kan Tahun Santo Joseph yang dirayakan 
dari  8 Dis 2020 hingga 8 Dis 2021 untuk 
merayakan ulang tahun ke-150 pengikti-
rafan Sto Joseph sebagai Penaung Para 
Orang Kudus bagi Gereja Universal.

Misa Kudus tersebut telah dipimpin 
oleh Father Anthony Mikat. Perayaan 
Ekaristi ini turut disertai oleh Seminar-

ian Nakudah Kilin, Aspiran Boniface dan 
kira-kira 200 umat dengan mematuhi 
SOP yang ketat.

Fr Anthony Mikat berkata, “St Joseph 
merupakan contoh yang luar biasa dalam 
menerima rencana Tuhan dalam kehidu-
pan.

St Joseph juga seorang bapa angkat 
Yesus yang tabah serta mengajar dunia 
melalui cara hidupnya yang kudus.  

Suami kepada perawan Maria itu 
juga merupakan pelindung kepada para 
pekerja. “Berdoalah kepada St.Joseph 
agar setiap pekerjaan kita diberkati,” ujar 

Fr Anthony lagi.
Selepas Misa Kudus, sebagai simbolik 

pelancaran, Fr Anthony dengan diiringi 
Pengerusi MPP Tenom, En. Tony Wong, 
menurunkan banner St Joseph serta men-
yampaikan banting kepada 15 pengerusi 
KUK paroki Tenom. 

Penyerahan cenderahati juga disam-
paikan kepada paderi, sister, seminarian 
dan juga AJKT MPP Tenom.     Selepas 
Misa Kudus, makan bersama diadakan di 
Dewan Msgr Augustine Watcher sebagai 
penutup solidariti pelancaran St Joseph. 
— JKM (KOMSOS SAT) 

Paroki Tenom lancar Tahun Sto Joseph 
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Sahabat kecil Yesus

 Yesus telah bangkit!
Alelluia...Alelluia!

Adik-adoik, 
Selamat Hari Paskah, hari 
kebangkitan Yesus yang pe-
nuh mulia! 
Hari Paskah adalah hari 

gembira. Mengapa?  Kerana 
Yesus telah bangkit, Dia 
adalah Tuhan yang sungguh-
sungguh Hidup dan Hadir di 
tengah-tengah kita, kelma-
rin, sekarang dan selama-
lamanya.
“Pada hari ini Tuhan 

bertindak! Mari kita raya-
kan dengan gembira” (Mzm 
118:24). Mengapa kita 
bergembira hari ini? Kita 
bergembira karena iman/
kepercayaan kita diteguh-
kan. Kebenaran yang kita 
imani mengalahkan kepalsu-
an, keadilan menyingkir-
kan ketidakadilan, kehinaan 
Yesus berubah menjadi ke-

muliaan!
Adik-adik, semoga pada 

hari Paskah ini, kita benar-
benar mengalami sukacita 
kebangkitan Yesus. Marilah 
terus berdoa dan yakin ba-
hawa Kristus selalu akan 
menang dalam mendampingi 
hidup kita untuk mengatasi 
segala pencubaan! 

Auntie Melly 

Alleluia. Puji dan luhurkanlah Tuhan, sebab Dia telah bangkit. 
Dia beserta kita selalu!

Malaikat itu berkata kepada perempuan-
perempuan itu: "Janganlah kamu takut;  sebab 
aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.  
Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit 
(Matius 28: 5-6) 

Mari 
Mewarna 

Siapakah yang 
telah sengsara, 
mati di kayu salib 
dan bangkit pada 
hari ketiga demi 
menyelamatkan 
umat manusia? 
Berdasarkan 
simbol-simbol 
pada gambar, 
bagi mendapatkan 
jawaban. 
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Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus,

Tuhan kita Yesus adalah Harapan dan Ke-
bangkitan kita. Sesungguhnya Dia telah 
bangkit seperti yang dikatakan-Nya! Dalam 
liturgi Vigil Paskah, Gereja memanggil kita 
semua untuk bersama-sama menyaksikan 
dan berdoa.

Peringatan Paskah Tuhan adalah menden-
garkan Firman-Nya dan merayakan Kebang-
kitan-Nya, maka kita akan mendapat HARA-
PAN pasti untuk berkongsi kemenangan-Nya 
atas kematian dan tinggal bersama-Nya di 
dalam Tuhan. 

Sepanjang liturgi Paskah yang indah, kita 
diingatkan untuk meletakkan HARAPAN 
kita kepada peribadi Kristus Yesus - Tubuh, 
Darah, Jiwa dan Ketuhanan-Nya. Harapan 
dan keselamatan kita hanya terletak pada 
Dia!

Harapan adalah tema yang kekal dan 
berterusan sepanjang musim liturgi Gereja 
kerana harapan dalam Kristus adalah pesan 
utama Khabar Gembira Baik bagi setiap ke-
hidupan orang Kristian. Pada permulaan Pra-
Paskah, Sri Paus Fransiskus mengingatkan 
kita bahawa walaupun di tengah-tengah situ-
asi ketidakpastian yang semakin meningkat, 
musim suci Pra-Paskah adalah masa harapan.

Ini merupakan perayaan Paskah kedua 
yang kita rayakan di tengah-tengah pande-
mik COVID-19. Pada tahun lalu, seluruh 
negara kita berada dalam keadaan terkurung 
dan kita tidak dapat merayakan Misa di ger-
eja-gereja semasa Minggu Suci dan Paskah. 
Setahun kemudian, kita masih berada dalam 
musim pandemik, namun ada harapan.

Kini, ia kelihatan lebih baik. Kita dapat 
membuka semula gereja untuk triduum 
Paskah, vaksin telah tiba di Malaysia dan 
program vaksinasi telah bermula.  Peristiwa-
peristiwa ini menandakan secercah harapan 
bahawa pandemik itu akan segera berakhir.

Harapan yang Kristus tawarkan kepada kita 
tidak terlepas dari percubaan,  penderitaan 
dan salib. Oleh itu, kita hanya dapat benar-
benar menjalani kehidupan yang menggem-
birakan sebagai umat Paskah, bukan hanya 
dengan menjalani Oktaf Paskah dan 50 hari 
masa Paskah tetapi juga sepanjang hari-hari 
kehidupan kita. 

Kemenangan Paskah Tuhan Yesus tidak 
dimenangkan tanpa Salib: Dia tidak lari dari 
Kesengsaraan dan Kematian-Nya. Dia me-
nerimanya dan menjadikan semua perkara 
berbeza. Itulah sebabnya dia adalah Tuan dan 
Guru kita.

Sto Yohanes Paulus II mengingatkan kita 
bahawa "kemenangan atas dosa dan kema-
tian yang dicapai oleh Kristus di Salib dan 
Kebangkitan-Nya, tidak menghilangkan pen-
deritaan sementara dari kehidupan manusia". 
Kegembiraan kebangkitan-Nya memberi 
harapan kepada para rasulnya dan kepada 
kita semua orang Kristian di seluruh dunia se-
lama ini. Banyak orang kudus di syurga juga 
mengikuti Tuhan kita dan kita, di banyakan 
negara terus melakukannya hari ini ketika 
kita merangkul pelbagai bentuk penderitaan 

dan Salib dengan 
harapan gembira 
untuk hidup kekal 
bersama-Nya di 
syurga.

Maka, jika kita 
berpegang teguh 
pada iman ini 
kepada Kristus 
kita yang bangkit, 
maka kita juga 

harus bangkit dengan harapan melalui Kris-
tus. Kita harus terus berpegang pada Kristus 
yang terus memikul Salib kita dengan gem-
bira setiap hari melalui perjuangan kita, dan 
menunggu dengan aktif dalam harapan gem-
bira untuk Kedatangan Kedua Kristus. Dia 
akan menebus kita, Dia akan menyelamatkan 
kita - Dia adalah Harapan dan Kebangkitan 
kita!

Rakan-rakan yang saya kasihi, 'Bangkit' 
adalah kata tindakan. Ini bermaksud bangun 
dari keadaan berbaring, bangun dari keadaan 
duduk atau berlutut. Kebangkitan juga ber-
maksud memberi tindakan sewajarnya terha-
dap situasi yang mencabar, dan pada ketika 
ini, situasi yang mencabar bagi kita adalah 
krisis COVID-19.  Cabaran atau krisis juga 
merupakan peluang untuk menghasilkan 
yang terbaik dalam diri kita. Bagi kita yang 
mengetahui bahasa Mandarin, kata, 'Krisis' 
yang ditulis dalam bahasa Mandarin adalah 
gabungan dari kata-kata, 'Bahaya' + 'Pelu-
ang'.

Oleh itu, melihat pandemik ini dari pers-
pektif yang berbeza, krisis ini adalah pelu-
ang bagi kita untuk menghadapi cabaran dan 
menyahut seruan Tuhan agar kita menjadi 
misionari harapan. Apakah kita siap untuk 
menghadapi cabaran dan menerima pang-
gilan Tuhan atau kita hanya akan diam dan 
menunggu pandemik ini berakhir?

Sebilangan besar dari kita sudah memberi-

kan harapan kepada orang-orang di sekitar 
kita melalui kegiatan kebajikan seperti mem-
beri sumbangan barangan makanan kepada 
keluarga yang memerlukan, mengunjungi 
orang sakit, mengajar Katekismus, melayani 
di pelbagai kerasulan di gereja dan pelbagai 
kegiatan amal yang lain. Masih banyak yang 
boleh kita lakukan. Kita perlu memerhati 
dengan teliti di sekeliling kita untuk melihat 
keperluan yang diperlukan. 

Sekarang, Pra-Paskah sudah berakhir na-
mun tidak bermaksud kita harus berhenti 
berdoa, berhenti berpuasa atau berhenti ber-
sedekah. Seperti yang saya nyatakan dalam 
khutbah saya pada hari Rabu Abu, tindakan 
kerohanian ini tidak harus dihentikan. Seba-
liknya, ia harus menjadi amalan agar kita leb-
ih penyayang, lebih peduli dan lebih prihatin 
dengan orang di sekeliling kita.

Oleh kerana kita semua dicipta menurut 
gambar dan rupa Tuhan, kita melihat wajah 
Tuhan pada orang miskin, anak yatim dan 
orang tua, orang kurang upaya, rakan dan 
ahli keluarga kita, dan juga orang asing. 
Maka kita harus  menunjukkan kepada mere-
ka wajah Tuhan melalui kehidupan yang kita 
jalani, melalui iman kita dan melalui perbua-
tan baik kita. Biarkan mereka melihat baha-
wa kasih Tuhan itu nyata dan itu diserlahkan 
melalui diri kita masing-masing. 

Sahabat-sahabat ku yang terkasih, walau 
apa pun yang kita alami sepanjang pandemik 
ini, semoga pengalaman Paskah Kristus yang 
Bangkit membawa Harapan kepada kita se-
mua. Kita adalah umat Paskah dan biarkan 
Alleluia terus menjadi lagu kita. 

Yang Amat Mulia Reverend Julian Leow 
Beng Kim, D.D.
Uskup Agung Kuala Lumpur
April 3, 20201

Kebangkitan Yesus, membawa 
harapan dan sukacita kepada dunia 

Pesan Paskah Uskup Agung Julian Leow, 

TELUPID: Tahun Santo Joseph telah 
diisytiharkan oleh Sri Paus Fransiskus 
bermula 8 Disember 2020 sehingga 8 
Disember 2021. 

Bersesuaian dengan perayaan pesta 
St. Joseph yang jatuh pada 19 Mac 
2021, Keuskupan Sandakan secara 
rasminya telah melancarkan Tahun St. 
Joseph di peringkat diosis bertemakan 
“Perlihatkan dirimu sebagai bapa, dan 
bimbinglah jalan kehidupan kami”. 

Bagi peringkat paroki pula, Misa Ku-
dus Solemniti diadakan sebagai mem-
peringati St. Joseph sebagai pelindung 
gereja yang dipimpin oleh Fr. Christo-
pher Ireneus. 

Umat yang hadir terlebih dahulu 
mengikuti ibadat jalan salib pada pukul 
6.30 petang disusuli dengan perayaan 
Ekaristi.

Pada awal perayaan misa kudus, Dia-
kon Andy Borine telah membacakan 
surat Apostolik Sri Paus Fransiskus 
“Patris Corde” — Peringatan 150 ta-
hun Pemakluman Santo Joseph Seba-
gai Pelindung Gereja Semesta. 

Dalam surat tersebut, Sri Paus Fran-

siskus menggambarkan peribadi Santo 
Joseph sebagai seorang pencinta, lem-
but dan penuh kasih, taat, menerima 
serta berani secara kreatif yang dapat 
dijadikan teladan. 

Situasi pandemik yang berlaku masa 
kini menjadi sumber inspirasi dalam 
surat tersebut bahawa kesabaran itu 
akan memberikan pengharapan. Seju-
rus selepas itu, gimik perasmian pelan-
caran tahun St. Joseph disempurnakan 
oleh paderi paroki.

Fr. Christopher Ireneus dalam hom-
ilinya mengajak umat untuk mengenal 
lebih dekat tentang St. Joseph. 

Dalam alkitab, tidak banyak cerita 
mengenai St. Joseph yang dapat dibaca 
namun jika direnungkan, peranannya 
sangat besar dalam kisah penyelamatan 
kita.

“St. Joseph merupakan bapa kepada 
Yesus yang telah menjaga keluarg-
anya serta membimbing Yesus dalam 
kehidupannya. Kisah-kisah St. Joseph 
dalam Injil ini dapat dikaitkan dengan 
peranan seorang ayah dalam keluar-
ga yang sanggup menghadapi segala 

cabaran dan dugaan dalam menjadi 
ketua keluarga yang bertanggungjawab 
untuk membimbing dan melindungi 
keluarga. Bagi diri sendiri pula, apakah 
yang dapat dilakukan untuk menghay-
ati dan menyedari peranan St. Joseph 
dalam kehidupan keluarga kita?”

Justeru, siapa pun kita, sebagai se-
orang ayah, ibu mahupun anak cabaran 
tetap ada. Namun, kerana iman, kekua-
tan dan kepercayaan kepada Tuhan, 
seperti St. Joseph yang mampu mel-
akukannya, demikian juga kita boleh 
menjadi seperti dia. Seiring dengan 
pelancaran tahun St. Joseph, kita juga 
perlu sentiasa merenung akan kehidu-
pannya dan berdoa untuk kehidupan 
kita sendiri. Melalui hubungan den-
gan Tuhan, kita akan dikuatkan untuk 
menghadapi apa jua yang direncanakan 
untuk kita.

Perayaan misa kudus diakhiri dengan 
penyerahan poster Tahun St. Joseph ke-
pada semua kapela di paroki St. Mar-
tin, Telupid yang diwakili oleh Katekis 
Wilfred A. Pain selaku Pengerusi 
Komiti Katekis. — dospo Sandakan

Sto Joseph beri inspirasi orang biasa 
dapat melakukan perkara luar biasa 

Penyerahan poster tahun St. Yosef kepada Katekis Wil-
fred A. Pain yang mewakili semua kapela di paroki St. 
Martin, Telupid
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Di tengah-tengan krisis kesihatan, paderi 
diseru miliki “tatapan kelembutan”

Sri Paus, Presiden Indonesia kecam 
pengeboman Katedral Makasar 
MAKASAR: Sri Paus Fransiskus 
meminta doa dan dukungan bagi 
para korban ledakan bom yang me-
lukai sedikitnya 19 orang di Gereja 
Katedral Makasar pada 28 Mac. 

Mari kita berdoa untuk semua 
korban kekerasan, terutama yang 
menyerang pagi ini di Indonesia, di 
depan Katedral Makasar,” kata Paus 
Fransiskus pada akhir Angelus hari 
Minggu di Vatikan.

Permohonan doa itu disampai-
kan Sri Paus beberapa jam selepas 
ledakan di luar Katedral Hati Ku-
dus Yesus di Makassar, ibu kota  
Sulawesi Selatan.

Dua orang pelaku bom bunuh diri 
yang dipercayai anggota kumpulan 
militan Islam, diyakini berada di se-
balik serangan itu.

Pastor Wilhelmus Tulak, yang 
merayakan Misa pagi itu, mengata-
kan ledakan itu terjadi sekitar pukul 
10.30 pagi ketika Misa hampir sele-
sai.

Presiden Joko Widodo mengutuk 

serangan bom itu dan berdoa agar 
mereka yang cedera segera pulih. 
Saya mengajak seluruh lapisan 
masyarakat untuk bersama-sama 
memerangi terorisme dan radika-
lisme yang bertentangan dengan 
nilai-nilai agama dan nilai-nilai 
luhur kita sebagai bangsa yang men-
junjung tinggi nilai-nilai ketuhanan 
dan nilai-nilai kemajmukan,”  kata 
Jokowi.

Menteri Agama, Yaqut Cho-

lil Qoumas yang turut mengecam 
pelaku pengeboman itu mengatakan 
, “Apapun motifnya, tindakan ini 
tidak dibenarkan oleh mana-mana 
agama kerana merugikan tidak han-
ya satu orang tapi juga orang lain.” 

Gomar Gultom, ketua Persatuan 
Gereja-Gereja Indonesia (PGI) 
menggambarkan serangan itu se-
bagai “insiden kejam” yang terjadi 
semasa umat Kristian merayakan 
Minggu Palma. — LiCASnews.com 

HUBLY, Karnataka, India: Satu-
satunya pastor Katolik yang per-
nah menjadi legislator di India 
meninggal di desa Dharwad di 
Karnataka pada 29 Mac pada usia 
90 tahun.

Pastor Jacob Pallipurath, yang 
pernah bertanding dalam pilihan 
raya pada tahun 1983 dan menang 
sebagai calon bebas, menjadi se-
orang legislator di majlis negara 
untuk satu penggal. 

Pemakaman paderi Keuskupan 
Belgaum itu diadakan pada  30 

Mac di Hubly, 
Karnataka. Pas-
tor P.J. Jacob ter-
pilih mewakili 
daerah pemilihan 
Kalghatgi di Kar-
nataka 38 tahun 
lalu, mengalah-
kan calon parti politik nasional 
yang sudah terkenal. 

Paderi itu menang dengan ma-
joriti  496 suara dan dihormati 
oleh penduduk desa. Pastor Jacob 
lahir di Meenkulam Anjal, daerah 

Kollam, Kerala. 
Selain pernah aktif dalam poli-

tik, beliau juga membangunkan 
jaringan akses air ke desa-desa 
dan mendirikan institusi pergu-
ruan. Mendiang juga mendirikan 
Good News Welfare Society yang 
mengendalikan pelbagai institusi 
pendidikan. 

Atas pengabdiannya, beliau 
pernah menerima penghargaan 
sivil dan mendapat gelaran doktor 
kehormat dari Universiti Karna-
taka. — LiCAS.news 

ROMA: Tahun ini, kata Sri Paus 
Fransiskus, umat beriman akan 
merayakan Paskah dalam konteks 
pandemik. 

Namun, tegas Sri Paus, meski-
pun dalam banyak situasi pender-
itaan, “Salib Kristus seperti mercu 
suar yang menunjukkan pelabuhan 
bagi kapal-kapal yang masih men-
gapung di lautan badai.”

Sri Paus berbicara dalam Audi-
ensi Umum, 31 Mac, menjelang 
Tri Hari Suci yang memfokuskan 
peristiwa-peristiwa penting Litur-
gi, merayakan misteri Sengsara, 
Kematian dan Kebangkitan Tuhan.

Salib Kristus, kata Sri Paus 
“adalah tanda harapan” dan “tidak 
mengecewakan kita” kerana salib 
itu “memberitahu kepada kita ba-
hawa tidak ada satu pun air mata, 
tidak satu pun tangisan hilang 
dalam rencana keselamatan Tu-
han.”

Menjelang Khamis Putih dan 
Misa Perjamuan Tuhan, Sri Paus 
mengenang Kristus yang membas-
uh kaki para murid, perintah cinta-
Nya yang baru, dan institusi Eka-
risti-Nya sebagai peringatan abadi 
pengorbanan tubuh dan darah-Nya 
untuk keselamatan semua orang.

Tentang Jumaat Agung, kata Sri 
Paus, dengan penyembahan Salib, 
“kita akan hidupkan kembali per-
jalanan Anak Domba yang tidak 
bersalah yang dikorbankan demi 
keselamatan kita.”

Pada hari Jumaat Agung, “Kita 
akan membawa dalam fikiran dan 
hati kita penderitaan orang sakit, 
orang miskin, orang yang ditolak 
dunia; kita akan mengingat ‘domba 
yang dikorbankan’, korban perang 
yang tidak bersalah, kediktatoran, 
kekerasan harian, aborsi.”

“Di hadapan patung Tuhan dis-
alibkan,” kata Sri Paus, “kita akan 
doakan ramai  orang, terlalu ban-
yak orang disalibkan zaman kita, 
yang hanya dapat menerima peng-
hiburan dari-Nya dan mengerti 
akan penderitaan mereka.”

“Yesus sendiri mengambil alih 
luka-luka umat manusia dan ke-
matian itu sendiri,” kata Sri Paus, 
“Kasih Tuhan mengalirkan air di 
gurun hati kita. Dia telah meneran-
gi kegelapan kita. Tetapi mengapa 
dunia berada dalam kegelapan?” 

Prelatus itu memberi jawapan-
nya: Dunia kita diliputi perang, 
dunia tempat anak-anak kelaparan 
dan kurang pendidikan. Ramai 
orang ketagihan dadah, kuasa. Ini 
adalah bencana, itu gurun pasir,” 
kata Sri Paus.

Sri Paus kemudian mengatakan 
bahawa dengan luka-luka Kristus 
kita telah disembuhkan, dan den-
gan kematian-Nya kita semua telah 
dilahirkan kembali. Berkat Dia, 
yang ditinggalkan di kayu salib, 
“tidak ada seorang pun yang akan 
sendirian lagi dalam kegelapan ke-
matian,” kata Sri Paus. — media 
Vatikan 

VATIKAN: Dunia sekarang mem-
punyai banyak cabaran. Masalah-
masalah pada ketika ini meng-
haruskan para paderi menyesuaikan 
diri dengan Tuhan dan dengan 
tatapan kasih yang Tuhan guna-
kan untuk menatap kita. “Dengan 
menyesuaikan tatapan kita den-
gan Dia, tatapan kita diubah jadi 
tatapan kelembutan, rekonsiliasi 
dan persaudaraan,” kata Sri Paus 
Fransiskus kepada para paderi dan 
mahasiswa dari Kolej Kepausan 
Mexico di Roma dalam pertemuan 
di Vatikan 29 Mac.

Sri Paus mengatakan, kita 
perlu memiliki “tatapan kelem-
butan” yang Tuhan gunakan un-
tuk melihat masalah yang men-
impa masyarakat, termasuk 
“kekerasan, ketidaksetaraan sosial 
dan ekonomi, polarisasi, korupsi 
dan kurangnya harapan terutama di 
kalangan orang muda.”

Dalam hal ini, kata Sri Paus, 
Perawan Maria berfungsi sebagai 
teladan, dan mencerminkan kasih 
Tuhan yang lembut, yang mener-
ima semua orang tanpa perbezaan 

melalui kelembutan keibuannya.
“Konfigurasi yang semakin 

dalam dengan Gembala Baik mem-
bangkitkan dalam setiap paderi be-
las kasih yang autentik, bagi domba 
yang dipercayakan kepadanya dan 
bagi orang-orang yang tersesat,” 
kata Sri Paus. Hanya dengan mem-
biarkan diri dijadikan model oleh 
Dia maka kasih pastoral dapat dit-
ingkatkan dan tidak ada yang dike-
cualikan dari perhatian dan doa 
Gereja. Hal itu juga “mencegah 
kita mengasingkan diri di rumah, di 
pejabat  dan mendorong kita keluar 
untuk bertemu orang, bukan diam.”

Menghadapi kesukaran-kesu-
karan sosial, perbezaan-perbezaan 
besar dan korupsi, Sri Paus mene-
kankan pentingnya tatapan rekon-
siliasi, yang membuat kita “mampu 
menjalin bersama pelbagai benang 
yang telah dilemahkan atau di-
potong dalam tatanan budaya be-
raneka warna yang membentuk ta-
tanan sosial dan agama bangsa, dan 
memperhatikan, terutama, orang-
orang yang dibuang kerana keyaki-
nan atau kepercayaan asal mereka." 

Sri Paus lebih lanjut menyoroti 
bahawa para gembala dipang-
gil untuk membantu membangun 
kembali hubungan saling meng-
hormati dan konstruktif di antara 
peribadi, kumpulan dan budaya 
dalam masyarakat, dan menga-
jak setiap orang “membiarkan diri 
mereka didamaikan oleh Tuhan,” 

dan untuk berkomitmen pada pe-
mulihan keadilan.

“Ketika ini adalah mendesak kita 
untuk memiliki pandangan persau-
daraan,” kata Sri Paus. 

“Cabaran kita sangat luas sehing-
ga mencakupi cabaran sosial dan 
realiti global yang terhubung oleh 
jaringan sosial dan media.” 

Maka, “bersama Kristus, Hamba 
dan Gembala, kita harus mampu 
memiliki visi keseluruhan dan 
kesatuan, yang mendorong kita 
menciptakan persaudaraan dan me-
mungkinkan kita menyoroti titik-
titik koneksi dan interaksi di pusat 
budaya dan komuniti gerejawi.”

Visi ini juga membantu perse-
kutuan serta persaudaraan yang 
membimbing umat beriman untuk 
menghormati rumah kita bersama, 
dan menjadi pembangun-pemban-
gun dunia baru dalam kerja sama 
dengan orang-orang berkemahuan 
baik.

Untuk dapat melihat dengan 
cara ini, jelas Sri Paus, “kita perlu 
cahaya iman dan kebijaksanaan 
dari orang-orang yang tahu cara 
‘melepaskan sandal mereka’ untuk 
mengkontemplasikan misteri Tu-
han, dan, dari perspektif ini, mem-
baca tanda-tanda zaman.” 

Kita juga perlu menyedari 
kekurangan dan kesalahan peribadi 
dan komuniti yang perlu kita per-
baiki dalam hidup kita sendiri. — 
media Vatikan 

Yesus yang disalibkan, mengambil 
alih luka-luka umat manusia

Perginya soernag Paderi, mantan legislator, 
pejuang pendidikan untuk orang miskin 
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KOTA KINABALU: Untuk tahun 
kedua berturut-turut, pandemik  
coronavirus telah mempengaruhi 
perayaan Misa Krisma. 

Misa Krisma tidak dapat diraya-
kan tahun lalu kerana Perintah 
K a w a l a n  P e r g e r a k a n . 
Memandangkan perintah kawalan 
pergerakan yang sedikit longgar, 
perayaan liturgi Misa Krisma kem-
bali dirayakan dengan mematuhi 
SOP dan beberapa bahagian dalam 
Misa Krisma ditiadakan.  

Empat puluh satu imam dan 
seorang diakon menyertai Uskup 
Agung untuk merayakan Misa 
Krisma di Katedral Sacred Heart 
pada 29 Mac, setelah mengikuti 
Study Day setengah hari di sebelah 
pagi di Pusat Paroki Hati Kudus. 

Uskup Agung menyatakan baha-
wa umat beriman yang datang ada-
lah tanda sokongan dan kasih mere-
ka terhadap paderi dan uskup mere-
ka. 

"Tidak kira di mana kita berada 
kita terikat bersama dalam Kristus, 
oleh kuasa Roh Kudus. Ini adalah 
ikatan yang tidak tergoyah dan 
tidak dapat dipecahkan. "

Uskup Agung menjelaskan, 
Yesus datang untuk menyembuh-
kan kehancuran kita, mengisi hidup 
kita dengan Berita Baik, dan mem-
bebaskan kita dari ketakutan dan 
kegagalan yang menindas kita. Dan 
di sini, di dalam Misa, memasuki 
perayaan keselamatan kita dari keg-
elapan dan dosa, kita mengingati 
bagaimana kita menempuh perjala-
nan dari kegelapan ke cahaya, dari 
kematian ke kehidupan, dari dosa 
untuk bersatu dengan Tuhan dalam 
Yesus Kristus yang telah menakluki 
kegelapan, penindasan dan kema-
tian itu sendiri.

Oleh itu, Misa Krisma meyakin-
kan kita dan mengingatkan kita 
bahawa Yesus dekat dengan kita, 
bahawa Dia terus berkarya, melaku-

kan penyelamatan dengan cara 
yang luar biasa melalui Sakramen 
Gereja. Dalam Sakramen, Yesus 
hadir untuk kita. Dia menyentuh 
kita. Misa Krisma  adalah mengenai 
sentuhan Yesus yang lembut dan 
penuh kasih.

Bapa Uskup Agung menjelaskan 
lagi bahawa dalam Misa Krisma, 

umat dapat menyaksikan pem-
berkatan minyak-minyak suci yang 
digunakan dalam Sakramen 
Pembaptisan, Pengurapan Orang 
Sakit dan Krisma. 

Setiap orang yang menerima 
Sakramen ini disentuh oleh tangan 
Uskup atau mereka yang memberi 
pengurapan, dengan cara ini, Yesus 

menyentuh mereka.
Klerus itu menjelaskan, ketika 

pader i  mengurap i  minyak 
Katekumen kepada para kateku-
men, Kristus menyentuh mereka 
dan menguatkan mereka untuk 
meninggalkan dosa dan syaitan. 

Ketika paderi mengurapi orang 
sakit dan minyak suci, mereka men-
erima ubat untuk penyakit jiwa dan 
raga dari Kristus.  Ringkasnya, 
Kristus menyentuh, menyembuh-
kan dan menguatkan kita melalui 
sakramen-sakramen ini. 

Oleh itu, Bapa Uskup Agung 
menekankan bahawa merayakan 
Misa Krisma adalah sukacita di atas 
pemberian sakramen-sakramen 
yang luar biasa. 

Ia juga mengingatkan kita untuk 
kembali ke mata air sejati kehidu-
pan. Ia mengingatkan kita untuk 
kembali kepada Kristus lebih-lebih 
lagi semasa menghadapi kegelisa-
han, kesukaran dan ketakutan. 

Cinta, penyembuhan Kristus 
melalui Sakramen-sakramen-Nya 

KENINGAU: Dalam hidup kita 
setiap hari, tidak kira siapa, pade-
ri, religius atau umat awam, kita 
harus sentiasa mohon Roh Kudus 
menolong kita,  melindungi kita 
dari si jahat dan mengingatkan 
kita ajaran-ajaran Yesus, kata 
Uskup Cornelius Piong semasa 
memimpin Misa Krisma di Ru-
mah Retret Keuskupan Keningau 
Kg Tatal pada 30 Mac 2021. 

Disebabkan Perintah Kawalan 
Pergerakan, hanya sebelas orang 
paderi yang dapat menghadiri 
perayaan Ekaristi itu. Namun 
Bapa Uskup berdoa dan percaya, 
Tuhan tetap menyertai para pa-
deri yang tidak dapat menyertai 
Misa Krisma tersebut. 

Prelatus itu menjelaskan mak-
sud perayaan Misa Krisma iaitu: 

i.Untuk para paderi – kerana Tu-
han telah menginstitusikan ima-
mat, supaya Dia terus berkarya 
di tengah-tengah umat melalui 
para paderi yang ditahbis oleh 
Gereja. 
ii.Memberkati minyak untuk 
umat katekumen, penyembuhan 
dan krisma 
Uskup Cornelius juga mengam-

bil kesempatan itu untuk menga-
jak umat bersyukur kerana pada 
tahun ini, Keuskupan Keningau 

telah mencapai usia 28 tahun. 
Prelatus itu mengimbas  

kembali semasa ulang tahun 
Keuskupan Keningau ke-25, di 
mana keuskupan itu telah telah 
mengambil satu perjalanan pasto-
ral berpandukan doa Yesus pada 
malam perjamuan terakhir-Nya 
dengan para rasul. 

Tiga hal yang telah didoakan 
Yesus pada malam perjamuan 
terakhir itu ialah: 

i. Agar para rasul dan pengikut-
pengikut-Nya pada waktu itu 
dan juga yang akan datang (kita 
semua)  hidup dalam kesatuan – 
kesatuan seperti yang ada pada 
Bapa, Putera dan Roh kudus
ii. Yesus berdoa agar kita para 
pengikut-Nya dilindungi dari si 
jahat. 
iii. Agar kita umat-Nya dalam 
kekudusan khususnya dengan 
berpandu kepada Firman-Nya.
Inilah yang dikatakan bahawa 

Gereja itu adalah kita, bukan 
mereka atau golongan klerus sa-
haja. 

Cornelius mengajak, “Marilah 
kita terus berjalan bersama dalam 
kesatuan, kesetiaan, kekudusan. 
Semoga kita terus mendoakan 
satu sama lain kerana kita adalah 
orang yang lemah, yang mudah 

jatuh ke dalam dosa. 
Klerus itu juga mengajak para 

umat agar, Mendoakan para pa-
deri kita agar sentiasa setia dalam 
pelayanan.”

Prelatus itu juga mengajak had-
irin dan audiens agar mendoakan 
para religius, semua kerasulan 
dan umat awam agar, “setiap kita 
dapat terus menyumbang serta 
mengambil peranan dalam mem-
bangun komuniti umat Tuhan 
yang komited dan efektif mel-
ayani kerajaan-Nya. 

Keturutsertaan para religius 
dan awam dalam meneruskan 
misi Yesus sebagai imam, nabi 
dan raja inilah yang dikatakan 
bahawa Gereja itu adalah "kita", 
bukan "mereka", bukan bangu-
nan atau golongan klerus sahaja. 
“Sudah tentu,” kata Uskup Cor-
nelius, “Semua pelayanan, usaha 
dan komitmen kita sudah tentu 
bukan daripada kemampuan kita 
sendiri tetapi perlu kita mohon 
dari kekuatan Roh Kudus. "
Selepas homili, ritus pembaharu-
an janji imamat dan pemberkatan 
minyak-minyak suci diteruskan. 
Minyak-minyak suci ini dibawa 
oleh para seminarian Markarthur 
Steve Bailon, Larry Misol dan 
Fred Jingguil. 

Misa Krisma rayakan kesatuan 
para paderi, sakramen SANDAKAN: Keuskupan Sanda-

kan akhirnya dapat merayakan Misa 
Krisma pada tahun ini.  Perayaan ini 
tidak dapat disambut pada tahun lalu 
kerana pandemik Covid-19. 

Dengan kebenaran pembukaan 
tempat ibadat, mematuhi SOP dan 
jumlah kes yang menurun, Misa 
Krisma dirayakan pada 24 Mac lalu 
di Katedral St Mary.

Misa Krisma dipimpin oleh Uskup 
Julius Dusin Gitom. Turut hadir 
ialah kesemua tujuh orang paderi 
Keuskupan iaitu Fr Thomas Makajil, 
Fr Simon Kontou, Fr Phillip Muji, Fr 
David Garaman, Fr Stanley William 
Matakim, Fr Christopher Ireneus, 
dan Fr Dafrinn Diwol. Mgsr Nicho-
las Ong dan Fr Marcellinus Pongk-
ing tidak dapat menyertai Misa ker-
ana masalah kesihatan. Tiga orang 
diakon turut bergabung dalam Misa 
ini iaitu Diakon  Stephen Esguerra, 
Andy Borine dan  Arthur John.

Semasa menyampaikan homil-
inya, Uskup Julius Gitom meng-
ingat kembali  liturgi tahun lalu di 
mana perayaan Misa Hari Minggu 
dan perayaan-perayaan lain seperti 
upacara Pembaptisan, Perkahwinan 
dan Pentahbisan Imamat, tidak dapat 
dilakukan dengan cara biasa malah 
adakalanya ditunda. 

Pandemik ini juga telah membata-
si semua aktiviti seperti melawat 

orang sakit, orang tua, orang menin-
ggal bahkan pergi ke hospital. Bapa 
Uskup berharap agar tahun ini  umat 
dapat merayakan liturgi di gereja 
dengan cara biasa. 

Walau bagaimanapun, pandemik 
ini juga mempunyai peluang seperti 
perniagaan, kursus, perjumpaan atas 
talian. Melalui kemudahan Internet, 
berjuta-juta umat beriman dapat me-
nyertai misa hari minggu atau pelu-
ang berdoa bersama. 

Uskup Julius berharap agar semua 
umat tetap komited kepada Tuhan 
dengan menerima Roti Kehidupan 
dan menyokong semua imam.

“Kita harus selalu bersyukur kepa-
da Tuhan atas kehidupan yang telah 
diberikan Kristus kepada kita. Visi 
dan Misi adalah milik Tuhan, tetapi 
kita sebagai anak-anak Tuhan harus 
menjalankan Visi dan Misi dan me-
neruskan pelayanan gereja. "

Selepas homili, semua imam me-
nerima berkat dari Uskup Julius 
Dusin Gitom serta memperbaharui 
janji-janji yang dibuat semasa pen-
tahbisan mereka.

Kemudian, Uskup Dusin Gitom 
memberkati Minyak Pengurapan 
Orang Sakit, Minyak Katekumen 
dan minyak Krisma untuk diguna-
kan dalam Sakramen Pembaptisan, 
Penguatan dan Pengurapan Orang 
Sakit.

Kita temui semula kekuatan 
dan harapan melalui Yesus 



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 4, 2021 

Pelayanan Kateketikal KL bantu 
tangani cabaran katekesis atas talian 
KUALA LUMPUR: Pelayanan Kateke-
tikal Keuskupan Agung KL telah men-
ganjurkan satu siri sesi latihan atas talian 
untuk katekis baharu. 

Sesi-sesi latihan ini diadakan pada bu-
lan Februari dan Mac 2021. Secara kese-
luruhan, terdapat 26 sesi yang dijalankan 
— sembilan sesi dalam Bahasa Inggeris, 
lapan dalam Bahasa Malaysia, tiga dalam 
bahasa Tamil dan enam dalam bahasa 
Mandarin. Topik yang dibicarakan  ada-
lah Panggilan dan Misi Katekis, Keroha-
nian Katekis, dan Pengajaran Atas Talian 
yang Kreatif dan Menarik.

Menurut Dr Steven Selvaraju, wa-
laupun situasi kelas kateketikal telah 
berubah secara drastik — dari konteks 

pengajaran-pembelajaran bilik darjah ke 
pembelajaran atas talian — adalah pent-
ing bagi para katekis untuk memperba-
harui misi, panggilan dan hidup rohani 
mereka. 

Walaupun pengajaran dan penyampa-
ian kateketikal mungkin berubah, dan 
cabaran baharu mungkin timbul, pang-
gilan dan pelayanan katekis tetap sama 
— menyebarkan pengajaran iman secara 
sistematik kepada golongan muda. 

Dr Steven menambah, “Saya gembira 
sesi ini diterima dengan baik bukan han-
ya oleh ahli katekis baru tetapi juga oleh 
sebilangan besar katekis senior. 

Saya juga berbangga kerana mereka 
yang menyampaikan sesi-sesi tersebut 

adalah mereka yang telah menyertai Kur-
sus “Catechist Train-the-Trainer” selama 
satu tahun yang dikendalikan oleh Pusat 
Kateketikal Keuskupan Agung pada ta-
hun 2018. 

Dengan sokongan Uskup Agung Julian 
Leow dan Fr Christopher W. Soosaipillai, 
Pembantu Eklesial Kateketikal, banyak 
usaha lain telah diambil oleh Pelayanan 
Kateketikal Keuskupan Agung untuk me-
nyokong ko-ordinator dan katekis sejak 
kelas-kelas pembelajaran kateketikal di-
adakan atas talian pada tahun lalu kerana 
pandemik Covid-19. 

Antara inisiatif pertama yang diambil 
adalah penyediaan bahan-bahan kateke-
sis di rumah (Catechesis @ Home). 

Dr Steven mengatakan bahawa isu 
pertama Catechesis @ Home disiapkan 
dalam bahasa Inggeris untuk Hari Min-
ggu Palma 2020, kemudian ada per-
mintaan untuk bahan-bahan katekesis 
dalam bahasa lain. 

Bahan-bahan itu kemudiannya diter-
jemahkan oleh para sukarelawan serta 
dikongsi dengan keuskupan lain. 

Kini, hampir setahun, bahan-bahan 
Catechesis @ Home masih dihasilkan 
setiap minggu dalam empat bahasa.

Di samping itu, sumber-sumber kateke-
tikal boleh diakses oleh para katekis. 
Pada bulan Mei dan Jun 2020, diadakan 
satu siri latihan penggunaan aplikasi atas 
talian dalam pelbagai bahasa.

BUKIT MERTAJAM: Misa Krisma untuk 
Keuskupan Pulau Pinang diadakan di Basi-
lika Minor St Anne pada 23 Mac.

Dalam homilinya, Uskup Sebastian Fran-
cis berbicara tentang menjadi saksi pender-
itaan Kristus berdasarkan 1 Petrus 5: 1-12.

“Petrus berkata, bahawa aku seorang 
penatua dan saksi penderitaan Kristus dan 
dengan anda, saya mempunyai bahagian 
kemuliaan yang akan dinyatakan.

“Kami para uskup dan paderi boleh di-
anggap sebagai penatua tanpa mengira 
usia dan cabarannya adalah menjadi saksi 
penderitaan Kristus, seperti yang dikatakan 
oleh Petrus. Kekuatan dan tulang belakang 
gereja, aset terbesar adalah mereka yang 
memikul salib setiap hari dan mengikuti 
Yesus. Ini berlaku sama bagi para klerus, 
uskup, paderi dan diakon, religius dan 
kaum awam. 

“Malam ini, kita akan memberkati min-
yak. Mereka yang akan dibaptis, ditahbis 
sebagai paderi atau Uskup dan mereka 
yang sakit. Minyak-minyak ini adalah un-
tuk sekumpulan orang yang terpilih kerana 
kumpulan orang ini mempunyai misi yang 
unik dan istimewa sebagai murid Kristian,” 
kata Uskup Sebastian. 

Selepas homili, ritus Misa Krisma ber-
mula. Pertama, semua paderi memper-
baharui janji imamat mereka. Ini diikuti 
dengan pemberkatan tiga minyak suci 
— Minyak Orang Sakit, Minyak Kateku-
men dan Krisma. Semasa membuat dan 
menguduskan minyak Krisma suci, Uskup 
Sebastian menuangkan minyak balsam ke 
dalam minyak zaitun dan mencampurkan-
nya, sebelum menghembusinya. Minyak 
campuran itu menandakan kehadiran Roh 
Kudus.

KUALA LUMPUR: Sr Clarice Marius 
akan melafazkan kaul kekalnya sebagai 
Sister Infant Jesus - Nicolas Barre pada 
10 April di IJ Convent, Cheras.

Dengan moto, “Tuhan meman-
ggil dan aku mengikuti-Nya” (Mat-
ius 19:21), Sr Clarice berkongsi kisah 
panggilannya.

“Ada saatnya kita memikirkan mak-
na dan tujuan hidup. Ini berlaku pada 
saya semasa saya menamatkan perse-
kolahan. Saya berasal dari Kg. Tigot 
Keningau, Sabah, anak ke-7 dari 10 
beradik. Saya dibaptis dalam Gereja 
Katolik sejak bayi dan ibu bapa saya 
menanamkan budaya berdoa dalam 
keluarga, berdoa rosari dan mencintai 
Gereja sejak kami kecil lagi. 

“Ketika dewasa, saya menyedari ba-
hawa kanak-kanak di kampung saya 
mempunyai kekurangan keperluan asas 
dalam pendidikan. Selepas menamat-
kan persekolahan di sekolah menengah, 
saya bekerja sementara selama setahun 

sebelum mendaftar di Montfort, Sabah.
“Semasa inilah, Sr Teresa Lee (IJ) 

memberikan kelas pembentukan iman. 
Beliau berkongsi kisah panggilan dan 
karisma IJ. Saya tertarik dengan seman-
gat keberanian dan usaha gigih mereka 
dalam menjangkau kanak-kanak yang 
memerlukan. Secara automatik, ia me-
manggil saya untuk mendalami makna 
kehidupan saya. 

“Selepas beberapa tahun, saya tetap 
mencari makna panggilan dan kehidu-
pan dengan IJS di Seremban. Ber-
sama mereka, saya berpeluang mel-
ayani anak-anak Tuhan tanpa mengira 
bangsa, agama dan kedudukan sosial 
mereka.

“Semasa bekerja dengan orang-orang 
yang memerlukan, saya mendapati tal-
enta saya adalah merawat orang sakit. 

Selepas kaul pertama, saya meny-
ertai Tun Tan Cheng Lock of Nursing 
(Assunta Hospital) dan perlahan-lahan, 
bertumbuh dalam hidup religius dan 

pelayanan di kalangan orang sakit. 
“Setelah memperoleh pengalaman 

bertahun-tahun merawat orang sakit, 
saya percaya sudah tiba masanya un-
tuk saya menjangkau orang-orang yang 
memerlukan khususnya di pedalaman 
Sabah, di mana orang-orang di sini su-
kar mendapat rawatan perubatan asas.

“Beralih ke bidang pekerjaan baru 
ini, saya meneruskan pelayanan dengan 
berpegang kepada tema Perhimpunan 
Umum terakhir kami, “Aku mengutus 
kamu ke jalan baharu.:

Para Sister Infant Jesus datang ke 
Tanah Melayu pada tahun 1852 dan 
membuka sekolah pertama mereka un-
tuk kanak-kanak perempuan di Light 
Street, Pulau Pinang. 

Pada hari ini mereka mempunyai 56 
sekolah di bawah jagaan mereka namun   
nasionalisasi sekolah pada tahun 1970-
an, tidak membenarkan mereka meny-
ambung untuk menguruskan sekolah-
sekolah tersebut hingga sekarang.

Sister IJ dari Kg Tigot Keningau bakal lafaz kaul kekal 

Misa Krisma P.Pinang: Menjadi saksi kemuliaan Tuhan 

Sr Clarice Marius dari kongregasi IJ dari Kg Tigot, 
Keningau bakal lafaz kaul kekal pada 10 April 2021. 


