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 Dalam hidup-Nya sebagai manusia, Ia telah mem-
persembahkan doa dan permohonan dengan ratap 
tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup me-
nyelamatkan-Nya dari maut, dan kerana kesalehan-
Nya Dia telah didengarkan.  Dan sekalipun Ia ada-
lah Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang 
telah diderita-Nya ...
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Tahun Keluarga 
bermula hari ini! 

VATIKAN: Sri Paus Fransiskus mengajak 
para paderi Katolik untuk mempelajari se-
mula ketokohan Sto Joseph dan belajar akan 
kebapaannya lebih-lebih lagi pada tahun Sto 
Joseph ini.

Berbicara kepada para paderi dan semi-
narian pada 18 Mac, prelatus itu men-
gatakan, "Saya mengundang anda untuk 
menemui kembali dengan cara tertentu me-
neladani Sto Joseph, dengan melakukan doa 
dan menghayati misinya yang taat kepada 
kehendak Tuhan, merendahkan diri dan 
melakukan banyak kebaikan dengan sabar, 
seorang hamba yang taat dan kreatif."

"Adalah baik bagi kita untuk menempat-
kan diri kita dan pelayanan kita di bawah 
mantel Sto Joseph dan belajar darinya seni 
keibubapaan, yang akan kita praktikkan 
dalam masyarakat dan pelayanan," ujar 
Sangti Papa semasa bertemu dengan del-
egasi dari Rome Belgian Pontifical College 

di Roma. 
Pertemuan Bapa Suci dengan sekumpulan 

fakulti dan pelajar kolej itu juga adalah un-
tuk memperingati ulang tahun ke-175 kolej 
itu. 

Fransiskus menekankan kebapaan Sto 
Joseph, yang mengetepikan kepentingan 
dirinya sendiri untuk mengasihi dan meny-
ambut Maria dan Yesus, “seorang pengantin 
perempuan dan seorang anak lelaki yang 
sangat berbeza dengan visi kehidupan ke-
luarga yang Joseph inginkan, tetapi kerana 
percaya akan rencana Tuhan, dia menjadi 
lebih penyayang dan menjadi pelindung ke-
pada Yesus dan Maria.” 

St Joseph dapat menjadi guru yang baik 
dalam kehidupan rohani dan kerasulan 
malah kita dapat belajar untuk menghadapi 
apa yang terjadi dalam hidup kita tanpa se-
lalu bergelut untuk “memahami” dan “me-
miliki”. — CNA 

Sri Paus ajak paderi belajar 
kebapaan Sto Joseph 

VATIKAN: Hari ini merupa-
kan Hari Raya Besar Santo 
Joseph, Tahun istimewa 

yang dikhaskan untuk keluarga 
bermula, menandakan ulang ta-
hun kelima Ekshortasi Apostolik 
Amoris Laetitia.

Kardinal Kevin J Farrell, Prefektur Di-
kaster untuk Kaum Awam, Keluarga dan Ke-
hidupan, secara rasmi mengumumkan Tahun 
ini pada sidang media yang diadakan di Vati-
kan pada 19 Mac lalu. 

Sri Paus Fransiskus telah mengumumkan 
hal ini pada Disember lalu. Bapa Suci me-
milih untuk mendedikasikan tahun itu ke-
pada Santo Joseph kerana dia adalah "pasan-
gan dan ayah, sangat disayangi sehingga dia 
dipilih oleh Tuhan untuk menjaga Keluarga 
Kudus," ujar Kard Farrell. 

Alasan untuk tahun ini adalah keinginan 
untuk memusatkan perhatian kembali pada 
Amoris Laetitia, yang merupakan "hasil per-
jalanan sinode panjang". Ini juga disebabkan 
oleh pandemik yang masih berleluasa yang  
telah mempengaruhi kehidupan keluarga 
dalam pelbagai cara, sambil memperlihat-
kan "wajah Santo Joseph sebagai 'penjaga 
kehidupan'" tepatnya pada situasi masa kini. 

Tahun ini harus digunakan untuk mem-
perbaharui pelayanan pastoral keluarga yang 
dibebani oleh banyak kesukaran. “Marilah 
kita memikirkan menemani pasangan dan 
keluarga yang berada dalam krisis, me-
nyokong mereka yang ditinggalkan sendi-
rian, menyokong keluarga miskin dan han-
cur. Banyak keluarga harus dibantu untuk 

meletakkan penderitaan hidup mereka pada 
kehadiran Kristus dan berandal pada kasih-
Nya yang penuh belas kasihan ”.

Pada masa yang sama, keluarga mesti 
menjadi "subjek" penjagaan pastoral. "Kelu-
arga penuh dengan potensi dan hadiah untuk 
seluruh masyarakat dan Gereja, dan oleh itu 
mesti secara aktif dikenali dan dilibatkan 
sebagai protagonis pelayanan pastoral biasa 
oleh paroki dan keuskupan."

Prof Gabriella Gambino, ketua setiausaha 
Dikasteri yang menghadiri  sidang media 
tersebu menekankan perlunya mendesak 
untuk "meningkatkan keindahan sakramen 

perkahwinan dan keluarga Kristiani", teruta-
ma di kalangan orang muda dan anak-anak.

Pada zaman kita "ketika kerapuhan sangat 
meluas, ada keinginan besar untuk berke-
luarga, tetapi takut membuat pilihan untuk 
berkahwin," jelasnya. Oleh sebab itu, perlu 
“mula dari landasan iman untuk memimpin 
anak-anak dan orang muda dalam menemui 
keindahan pekerjaan, perkahwinan.”

Gambino mencadangkan satu kaedah atau 
penjangkauan pastoral yang dapat digunakan 
segera agar iman dapat dikongsi oleh anak-
anak, ibu bapa dan datuk nenek.

"Ini dapat menebus kekecewaan atau 

kesedihan semasa dalam perjalanan iman 
anak-anak dan kesepian orang dewasa dalam 
menghadapi cabaran pendidikan yang mun-
cul ketika keluarga tumbuh."

"Masa dan kaedah penjagaan pastoral 
perlu diteliti semula kerana banyak keluarga 
tinggal di bandar-bandar besar dan mesti 
menangani komitmen kerja pasangan dan se-
kolah serta komitmen ekstrakurikuler anak-
anak mereka."

Bagi Gambino, video bulanan yang di-
hasilkan oleh Dikasteri mengenai ekshortasi 
apostolik dapat membantu pengalaman yang 
sangat mendalam tahun ini. Ini termasuklah 
pernyataan dari Sri Paus dan beberapa kes-
aksian dalam aspek Amoris Laetitia.

“Hari ini kita mengalami keadaan darurat 
panggilan, bukan hanya dalam kehidupan 
beragama, tetapi juga perkahwinan. Seperti 
yang telah kita katakan, memilih perkah-
winan tidak seperti memilih pekerjaan: ia 
adalah panggilan. Pada tahun ini, kita semua 
diminta bekerja untuk meningkatkan institu-
si keluarga, tidak hanya di Gereja, tetapi juga 
di masyarakat. ”

Semasa sidang media itu, sepasang suami 
isteri, Valentina dan Leonardo Nepi, berbi-
cara mengenai pengalaman mereka dalam 
memikul panggilan perkahwinan dan pen-
galaman semasa mereka sebagai ibu bapa 
kepada seorang anak perempuan berusia 
lima tahun, Ilaria. Kedua-duanya mene-
kankan bahawa "ketika kita masih remaja, 
kami melihat betapa pentingnya pasangan 
muda dan pengantin baharu yang membantu 
anak-anak muda yang disemangati nilai-nilai 
Kristian."  — AsiaNews 

KUALA LUMPUR: Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin 
Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima watikah pelantikan daripada Duta 
Vatikan ke Malaysia, Uskup Agung Wojciech Zaluski pada Istiadat Penyerahan 
Watikah Pelantikan oleh bakal Ketua-ketua Perwakilan Asing ke Malaysia di 
Istana Negara, 17 Mac 2021. — Foto BERNAMA (2021) Hakcipta Terpelihara. 

Yang di-Pertuan Agong terima watikah 
pelantikan Duta Vatikan ke Malaysia 
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Kebahagiaan yang pasti
Beberapa tahun lalu, saya 

menghadiri sebuah simpo-
sium di mana kami mem-

bincangkan mengenai pergelutan 
iman yang dialami oleh keban-
yakan kaum muda pada hari ini.

Salah seorang peserta Oblate 
dar i  Kanada ,  menya takan 
pendapat beliau mengenai hal ini: 
“Saya melayani sekumpulan 
mahasiswa sebagai paderi rohani. 
Mereka mempunyai semangat 
hidup, penuh tenaga dan pelbagai 
pesonaliti yang hanya mampu saya 
cemburui.

Namun di sebalik semangat dan 
tenaga ini, saya menyedari bahawa 
mereka kekurangan harapan kera-
na mereka tidak berpegang kepada 
suatu harapan teguh yang unggul.

Mereka tidak mempunyai kisah 
hebat atau visi teguh untuk men-
guatkan semangat mereka semasa 
menghadapi saat-saat suka dan 
duka di dalam hidup mereka. 
Apabila kesihatan mereka baik, 
persahabatan mereka berjalan lan-
car dan kehidupan seharian mere-
ka tidak bermasalah, mereka bera-
sa gembira dan penuh dengan 
semangat.

Ketika berlaku sebaliknya iaitu 
apabila timbul masalah yang 
benar-benar mencabar, mereka 
mudah buntu, lemas dan tidak 
dapat keluar dari masalah tersebut.

Mereka langsung tiada semangat 
atau harapan untuk menghadapi 
situasi tersebut.”Perkara penting 
yang beliau huraikan ini mungkin 
boleh disimpulkan sebagai 
“Damai sejahtera yang dapat 
diberikan oleh dunia kepada kita.”

Sebelum diangkat ke syurga, 
Yesus memberikan dua jenis kese-
jahteraan iaitu kesejahteraan yang 
Dia tinggalkan untuk kita dan kes-
ejahteraan yang dunia dapat beri-
kan kepada kita.

Apakah perbezaan dua jenis 
kesejahteraan ini? Kesejahteraan 
yang dapat diberikan oleh dunia 
kepada kita bukanlah damai yang 
negatif atau jahat.

Kesejahteraan ini sememangnya 
benar dan baik namun lemah serta 
tidak memadai. Ia lemah kerana 
dengan mudah dapat diambil dari 
kita. Kesejahteraan yang kita 
alami di dalam hidup seharian kita 
biasanya dikaitkan dengan kesihat-
an yang baik, disayangi dan rasa 
selamat.

Namun semua ‘kesejahteraan’ 
ini mudah berkecai. Tanpa disang-
ka, segalanya akan berubah den-
gan sekali lawatan kepada doktor, 
rasa pening yang tidak dijangka, 
tiba-tiba diserang sakit dada, 
kehilangan pekerjaan, keretakan 
perhubungan, kes bunuh diri 
seorang yang kita kasihi atau pelb-
agai  jenis  penipuan yang 
melemahkan kita.

Kita cuba untuk mengambil 
langkah-langkah tertentu untuk 
menjamin kesihatan, keselamatan 
dan kepercayaan di dalam per-
hubungan namun kita hidup den-
gan timbunan kerisauan kerana 
tahu bahawa semua jaminan terse-
but tidaklah sekukuh mana.

Kita hidup di dalam pelbagai 
kerisauan. Malah, kesejahteraan 
yang kita alami di dalam hidup 
seharian sentiasa diiringi dengan 

kesukaran. Henri Nouwen mengh-
uraikan konsep ini seperti berikut: 
Terdapat sebuah ‘ciri’ kesedihan 
yang membelenggu di dalam diri 
kita. Sehingga pada saat-saat kita 
sedang bergembira, kita masih 
merasa ada sesuatu yang kurang. 
Di dalam setiap kepuasan, yang 
dikecapi, kita sedar bahawa ia 
adalah terbatas.

Di dalam merangkul kejayaan 
kita takut orang lain berasa iri hati. 
Di dalam setiap persahabatan pasti 
terdapat perselisihan faham. Di 
dalam setiap pelukan terdapat rasa 
kesepian. 

Di dalam hidup ini, tidak ada 
satu pun yang boleh dikatakan 
sebagai kegembiraan sejati dan 
pasti. 

Setiap detik kehidupan kita pasti 
digamit kematian. Dunia ini boleh 
memberikan damai sejahtera tetapi 
bukan dalam bentuk yang sempur-
na. Damai sejahtera yang Yesus 
berikan adalah teguh, mengatasi 
rasa takut dan gelisah.

Damai sejahtera Yesus bukan 
berkaitan dengan rasa sihat, kese-
lamatan dan rasa dikasihi di dalam 

dunia ini. Apa makna sebenar 
damai sejahtera ini? Semasa 
Perjamuan Terakhir dan di ambang 
kematian- Nya, Yesus memberikan 
hadiah damai sejahtera.

Apakah damai sejahtera ini? Ia 
adalah jaminan mutlak bahawa 
kita dihubungkan dengan Sumber 
Kehidupan. Maka di dalam cara 
ini, tidak ada satu pun yang dapat 
memutuskan perhubungan kita 
dengan sumber kehidupan.

Kesihatan buruk, pengkhianatan 
seseorang atau dosa juga tidak 
dapat memisahkan kita dari 
Sumber Kehidupan.Kita dikasihi 
tanpa syarat dan diteguhkan oleh 
sumber kehidupan serta tidak ada 
apa yang dapat mengubahnya.

Tidak ada apa yang boleh men-
gubah cintakasih tanpa syarat 
Tuhan terhadap kita. Inilah hara-
pan unggul yang diperlukan dan 
sebagai penghibur semasa mengh-
adapi masa sukar dan gembira di 
dalam hidup kita. Kita adalah sep-
erti artis di dalam sesebuah drama.

Pada akhir skrip tersebut, ia 
akan tamat dengan cerita yang 
gembira. Kita tahu bahawa kita 
akan menang di akhir cerita 
namun sebelum t iba pada 
penamatnya, kita akan menempuh 
beberapa babak sukar.

Sekiranya perkara ini disemat 
dengan teliti di dalam minda, kita 
akan lebih sabar di dalam mengha-
dapi tragedi sukar yang menjatuh-
kan kita. 

Kita akan diteguhkan oleh sum-
ber kehidupan iaitu Tuhan sendiri 
di dalam cintakasih- Nya yang 
tidak bersyarat. Sekiranya kita 

menerapkan hal ini di dalam hati, 
kita akan mempunyai satu jaminan 
dan damai sejahtera di dalam 
hidup meskipun kita menghadapi 
kegagalan semasa muda, kesihatan 
yang kurang memuaskan, kehilan-
gan reputasi, ditipu oleh rakan, kes 
bunuh diri seorang yang kita kasi-
hi, dosa dan pengkhianatan.

J u l i a n  d a r i  N o r w i c h 
menyatakan, pada akhirnya, 
semua tragedi akan menjadi ten-
ang kembali dan semua perkara 
akan kembali seperti biasa serta 
setiap tabiat manusia juga akan 
menjadi baik. Dan kita memerlu-
kan jaminan ini.

Kita hidup dengan kebimbangan 
yang berterusan kerana berasa kes-
ihatan, keselamatan dan perhubun-
gan kita mudah retak serta rasa 
damai di dalam hidup mudah 
hilang.

Selain itu, kita juga hidup den-
gan menyesali dosa-dosa dan 
pengkhianatan kita. Dan kita lebih 
banyak dirundung rasa gelisah 
mengenai perhubungan yang ter-
putus, rasa terluka dan kecewa 
kerana seseorang yang membunuh 
diri.

Damai sejahtera dari dunia ini 
sesungguhnya rapuh dan mem-
bimbangkan. Kita perlu untuk 
menghargai serta mendalami 
makna hadiah perpisahan dari 
Yesus kepada kita: Kesejahteraan 
Aku tinggalkan dengan kamu yang 
tidak dapat diambil oleh sesiapa 
pun: Ketahuilah bahawa anda 
amat dikasihi tanpa syarat oleh- 
Nya. — Hakcipta Terpelihara 
1999- 2021@ Fr Ron Rolheiser

Semua manusia yang telah 
lahir di dalam dunia ini tentu 
sekali ingin hidup dan mahu 

menikmati kehidupan sepanjang 
hayatnya. Tetapi kita semua tahu 
akan kenyataan ini bahawa semua 
manusia yang dilahirkan di dalam 
dunia ini pasti akan mati dan tidak 
ada yang terlepas daripada pender-
itaan dan kematian.

Sebab sebagai manusia kita 
hanya hidup untuk sementara saja 
di dalam dunia ini. Sesudah kita 
menyelesaikan kehidupan kita di 
dunia ini kita akan pulang kembali 
kepada Sang Pencipta manusia. 
Bagi kita umat Kristian, kita per-
caya bahawa kehidupan syurgawi 
bersama Tuhan merupakan tujuan 
akhir hidup kita. Sebab itulah 
manusia memerlukan rahmat 
Tuhan untuk mencapai kehidupan 
kekal di syurga.

Sebenarnya kehidupan dan 
kematian tidak dapat dipisahkan. 
Bagi orang yang tidak percaya 
bahawa adanya kehidupan kekal di 
syurga, kematian itu merupakan 
akhir dan kesudahan kehidupan 
manusia.

Bagi kita umat Kristian, kita per-
caya bahawa kematian itu bukan-
lah kesudahan atau akhir kehidu-
pan tetapi ia merupakan permulaan 
kehidupan baru serta sebagai pintu 
untuk memasuki kehidupan kekal. 
Dalam pemahaman Kristian tidak 
ada kehidupan kekal tanpa melalui 

penderitaan dan kematian. Tuhan 
Yesus telah menderita serta mati 
disalibkan dan Dia bangkit daripa-
da kematian demi memberikan 
kehidupan kekal kepada kita.

Liturgi Sabda dalam Minggu 
kelima Pra-Paskah ini memper-
siapkan kita untuk perayaan 
Paskah dan memberi pengertian 
sebenar Paskah. Di dalam pem-
bacaan Injil, Tuhan Yesus menje-
laskan kepada para murid-Nya ten-
tang saat-saat akhir hidup-Nya di 
bumi untuk melaksanakan misi 
penyelamatan-Nya. Dia menyata-
kan, “Sesungguhnya jikalau biji 
gandum tidak jatuh ke dalam tanah 
dan mati, ia tetap satu biji saja; 
tetapi jika dia mati, ia akan meng-
hasilkan banyak buah.” Apa yang 
Dia maksudkan di sini adalah ten-
tang penderitaan dan kematian-
Nya untuk menyelamatkan manu-
sia daripada kematian dosa.

Tuhan Yesus juga mengingatkan 
para murid-Nya dan kita semua 
bahawa, “Sesiapa mencintai 
nyawanya, dia akan kehilangan 
nyawanya, tetapi sesiapa kehilan-
gan nyawanya kerana Aku dia 
akan memelihara nyawanya untuk 
hidup kekal.”

Dalam erti kata lain, orang yang 
hanya mementingkan diri dan 
hidupnya sahaja tidak akan mener-
ima rahmat kehidupan kekal, tetapi 
orang mengutamakan Tuhan 
dalam hidupnya akan menikmati 

kehidupan kekal yang Tuhan beri-
kan kepadanya.

Tuhan Yesus juga menjanjikan 
kehidupan kekal dalam kemuliaan 
di syurga kepada mereka yang 
setia mengikuti ajaran dan jalan 
hidup- Nya serta melayani dia.

Tuhan Yesus juga menyatakan 
bahawa kematian-Nya di kayu 
salib adalah untuk mengalahkan 
kuasa kejahatan demi keselamatan 
semua orang; “...penguasa dunia 
ini akan dilemparkan keluar; dan 
Aku, apabila Aku ditinggikan dari 
bumi, Aku akan menarik semua 
orang datang kepada- Ku.”

Nabi Yeremia di dalam pem-
bacaan kedua menubuatkan ten-
tang Perjanjian Baru untuk meng-
gantikan perjanjian lama yang 
telah dimateraikan di antara Tuhan 
dan umat pilihan- Nya di Gunung 
Sinai.

Perjanjian Lama itu tidak 
dipegang dengan setia oleh umat 
Israel. Mereka tidak setia kepada 
Tuhan mereka. Melalui perjanjian 
baru ini Tuhan akan mengampuni 
kesalahan umat-Nya dan tidak 
akan mengingati dosa mereka. Ini 
bererti zaman perjanjian baru ada-
lah zaman pengampunan dosa 
manusia. Kuasa dosa akan 
dikalahkan dan ditiadakan oleh 
Tuhan.

Bagi kita umat Kristian nubuat 
ini telah digenapi melalui kedatan-
gan Kristus ke dunia dan telah 

dimateraikan melalui kematian 
dan kebangkitan-Nya. Darah-Nya 
yang tercurah memberi kehidupan 
kekal kepada kita. Sebagai umat 
Kristian, kita merupakan umat 
Tuhan yang baru, maka kita ditun-
tut untuk taat setia kepada Kristus.

Hidup kita haruslah berpusat 
pada Yesus Kristus. Kita perlu 
membangun hubungan intim den-
gan Tuhan Yesus barulah kita 
dapa t  menga lami  r ahmat 
penyelamatan-Nya di dalam hidup 
kita di dunia ini.

Hidup syurgawi dapat kita alami 
di dalam dunia ini jika kita sentia-
sa bersatu dengan Kristus dan 
turut serta di  dalam misi 
penyelamatan- Nya. Di mana kita 
menghadirkan kerajaan syurga 
dengan hidup saling mengasihi, 
memperjuangkan keadilan dan 
damai di dalam keluarga serta 
masyarakat kita.

Pembacaan kedua menyatakan 
kepada kita bahawa kerana kere-
laan dan ketaatan Yesus Kristus 
melakukan kehendak Bapa di 

Syurga melalui kesengsaraan dan 
penderitaan- Nya, Dia telah men-
jadi dasar dan sumber keselamatan 
abadi untuk semua orang yang taat 
kepada-Nya.

Maka tuntutan utama untuk 
menjadi seorang Kristian sejati 
dan mendapat kehidupan kekal di 
syurga adalah kesetiaan kepada 
Yesus Kristus. 

Setia mendengar sabda-Nya, 
setia menghayati ajaran-Nya dan 
setia untuk turut serta dalam misi 
penyelamatan- Nya.

Meneladani kesetiaan Tuhan 
Yesus melakukan kehendak Bapa 
merupakan dasar cara hidup umat 
Kristian. Ini merupakan cabaran 
bagi kita semua dan yang harus 
kita terima dengan penuh iman 
dan harapan akan belas kasihan 
Tuhan.

Tuntutan ini tidak dapat kita lak-
sanakan dengan bersandarkan 
pada kekuatan manusiawi kita, 
hanya dengan bantuan dan kekua-
tan Roh Kudus kita dapat melaku-
kannya. — Iman Katolik 

HARI MINGGU PRA-PASKAH V
TAHUN B

YEREMIA 31:31-34
IBRANI 5:7-9

INJIL YOHANES 12:20-33

Mendekati terang Kristus
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Tanya
Jawab Soalan: Mengapa syaitan menggoda  manusia 

dan apa urusannya dengan manusia? Seringkali 
manusia menyalahkan  syaitan apabila manusia 
membuat kesilapan, apakah ini benar? — Grace 

Kisah syaitan si penggoda dapat ditemui dalam 
banyak bahagian dalam Kitab Suci, mulai dari 
kisah Adam dan Hawa (lih. Kej. 3) sehinggalah 
kepada Yesus (lih. Mat 4:1 dan paralelnya). 

Dalam Kisah Kejadian tersirat sebuah pertan-
yaan dasar mengenai asal-usul dosa, dari mana 
datangnya. Kitab Kejadian memberikan jawapan 
asal-usul dosa iaitu “di luar manusia memang ada 
sebuah ‘kekuatan kuasa' yang dapat menyesatkan, 
menggodanya, dan menjerumuskan, tetapi akh-
irnya dosa sungguh-sungguh tergantung dari kebe-
basan manusia untuk memutuskan, apakah mahu 
melawan Tuhan atau tetap setia kepada-Nya.”

Di dalam Perjanjian Lama iaitu Kitab Kejadian, 
kekuatan itu dipersonifikasikan dalam rupa ular, si 
Iblis. Ular menyesatkan Adam dan Hawa dengan 
memberi gambaran kononnya Tuhan itu cemburu, 
mengekang kebebasan manusia dengan pelbagai 
larangan. Maka syaitan membangkitkan hasrat atau 
keinginan manusia pertama agar menjadi sama 
dengan Tuhan. 

“Digoda oleh syaitan, manusia membiarkan 
kepercayaan kepada Penciptanya mati di dalam 
hatinya, menyalahgunakan kebebasannya dan tidak 

mematuhi perintah Tuhan. Di situlah terletak dosa 
pertama manusia” (KGK 397).

Syaitan atau iblis dijelaskan dalam Kitab Suci 
sebagai malaikat yang jatuh, kerana dalam kebe-
basannya sebagai makhluk rohani, ia memilih 
menolak Tuhan dan kerajaan-Nya secara tetap 
(KGK 392). 

Syaitan membenci Tuhan dan menolak Tuhan 
bahkan kerajaan-Nya. Ia juga tidak ingin makhluk 
lain masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kerana itu 
selain pemberontak, syaitan juga pengganggu 
semua rencana Tuhan. Kerana kebenciannya, ia 
bekerja melawan Kerajaan Tuhan yang berlandas-
kan Yesus (lih. KGK 395).

Itulah alasan mengapa syaitan selalu berusaha 
menyesatkan manusia. Bahkan Yesus turut tidak 
terlepas dari pencubaannya. Syaitan ingin meng-
gagalkan semua rencana Tuhan. Kitab Suci juga 
menyatakan syaitan adalah “pendosa dari awal” (1 
Yoh 3:8), “bapa segala dusta” (Yoh 8:44). 

Sebagai roh, kekuatannya juga besar, malah  tipu 
dayanya kuat. Ia datang bagai malaikat terang, 
mempersona manusia dan mengajak mereka tidak 
mematuhi Tuhan lagi (bdk. pencubaan pada Yesus). 

Namun, syaitan hanyalah satu sisi dari realiti 
dosa. Di sisi lain ada kebebasan manusia dan 
kekuatan rahmat. Kerana itu untuk pertanyaan 
kedua: “Patutkah kita menyalahkan syaitan dalam 
setiap dosa kita?” hendaklah kita bertanya semula 

kepada diri sendiri: Apa terjadi dengan kebebasan 
kita? Yang membuat kita berdosa bukan hanya 
godaannya sahaja, tetapi juga kebebasan kita untuk 
melawan godaan itu. Lagipun syaitan tidak hanya 
menggoda kita dalam rupa tertentu yang menakut-
kan atau memikat sahaja, tetapi juga melalui pen-
garuh kuasa jahat yang menjerat.

Jadi istilah syaitan dapat juga menunjuk pada 
kuasa jahat itu sendiri. Oleh taktiknya yang halus 
dan mulus, manusia dapat terbuai dan menyalahgu-
nakan anugerah Tuhan dalam dirinya. Keinginan 
dan hasrat kita, yang sebenarnya merupakan 
anugerah ciptaan, dapat menjadi sekadar nafsu liar. 
Kepandaian dan idealisme dapat membuat kita 
hanya ingat diri sendiri dan buta akan kasih Tuhan. 
Oleh itu, kebebasan dan hati nurani kita dapat 
lemah dan dilumpuhkan. Apabila pengaruh itu ter-
jadi, hati nurani tidak dapat lagi menuntun akal 
budi untuk mencintai dan memuliakan Tuhan.

Pengaruh syaitan boleh menyebabkan kita ber-
dosa, tetapi pengaruh itu hanya berkesan jika kita 
kehilangan kebebasan diri dan kehilangan kekuatan 
untuk melawannya. 

Di situlah pentingnya percaya akan Yesus: 
kedatangan-Nya mengalahkan iblis dan segala keg-
elapannya. Yesus telah menang atas Iblis; orang 
beriman yang telah memilih Kristus  PASTI 
menang mengatasi Iblis itu! — Gregorius 
Hertanto MSC, hidupkatolik.com 

Mempersalahkan syaitan bila melakukan dosa 

Memperkasa kesucian hidup keluarga 
dengan meneladani Sto Joseph

HERALD Mac 21, 2021

KUCHING: Tahun Santo Joseph 
telah diwartakan oleh Sri Paus 
Fransiskus dari 8 Disember 2020 
hingga 8 Disember 2021 untuk 
merayakan ulang tahun ke-150 
pengiktirafan Sto Joseph sebagai 
Penaung Para Orang Kudus bagi 
Gereja Universal.

Paroki Katedral St Joseph telah 
menyusun senarai aktiviti, tema 
bulanan and devosi untuk mer-
ayakan Tahun Santo Joseph yang 
sejajar dengan satu daripada nilai-
nilai teras Kenyataan Misi paroki 
iaitu “Memastikan kesucian hidup 
kekeluargaan”.

"Memastikan Keucian Hidup 
Kekeluargaan" merupakan salah 
satu daripada lima nilai teras 
Kenyataan Misi Paroki Katedral 
St Joseph. 

"Keluarga adalah unit asas 
yang terpenting dalam sesebuah 
masyarakat. Untuk memastikan 
sesebuah masyarakat itu berjaya, 
keluarga mesti berjaya. 

"Agar keluarga berjaya, adalah 
penting bahawa struktur keluarga 
yang terdiri daripada seorang 

bapa, seorang ibu dan anak-anak 
harus dijaga utuh supaya nilai 
kekeluargaan yang sihat and baik 
dapat berkembang maju. 

"Dengan pelbagai faktor yang 
cuba untuk memecah-belahkan 
keluarga, usaha untuk melahirkan 
sebuah keluarga yang stabil pada 

masa sekarang semestinya sangat 
mencabar. 

"Walaubagaimanpun, kita boleh 
mencontohi Keluarga Kudus den-
gan Santo Joseph sebagai ketua 
keluarga yang sempurna dalam 
memastikan kesucian hidup keke-
luargaan kita."

Triduum untuk perayaan Hari 
Santo Joseph ini diraikan dengan 
perayaan Ekaristi pada 17 Mac 
oleh Fr Galvin, 18 Mac oleh Fr 
Benard dan 19 Mac dipimpin oleh 
Uskup Agung Simon Poh. 

Perayaan-perayaan Misa ini tu-
rut disiarkan melalui laman web 

www.stjosephkuching.org dan ap-
likasi Facebook www.facebook.
com/stjosephskuching.

Sempena Hari Sto Joseph ini 
juga, Katedral turut memperingati 
Ulang Tahun Pengabdian Katedral 
St. Joseph ke-52, Kuching.

Sri Paus Fransiskus mengisyti-
harkan Tahun Santo Joseph yang  
bertujuan untuk mendorong umat 
beriman agar mengikuti teladan 
santo itu sehingga mereka dapat 
memperkuat “kehidupan iman 
mereka setiap hari sepenuhnya 
dalam kehendak Tuhan.”

Sri Paus juga mengeluarkan su-
rat apostolik yang didedikasikan 
untuk ayah angkat Yesus itu.

Dalam surat berjudul “Patris 
corde” atau “Dengan Hati Se-
orang Ayah,” Sri Paus Fransiskus 
menulis tentang Sto Joseph berla-
tar belakang pandemik Covid-19, 
yang, katanya, Sto Joseph telah 
membantu kita melihat dengan 
lebih jelas pentingnya seseorang 
yang biasa-biasa sahaja tetapi 
amat sabar dan menawarkan hara-
pan setiap hari.

PULAU PINANG: Meskipun 
pada musim pandemik Cov-
id-19, Kempen Derma Darah 
dan Organ di Gereja Divine 
Mercy mendapat sambutan yang 
menggalakkan. Kempen yang 
diadakan sebagai salah satu 
karya amal sempena musim Pra-
Paskah ini berlangsung pada 13 
Mac lalu. 

Kempen ini dikendalikan oleh 
Pelayanan untuk Orang Miskin 
(MOP) dengan kerjasama Majlis 

Pastoral Paroki dan KED. Acara 
tahunan ini juga bekerjasama 
dengan Hospital Besar Pulau 
Pinang. 

Pada pagi Sabtu itu, seramai 
12 orang petugas kesihatan ter-
masuk jururawat dan seorang 
doktor membantu sepanjang 
kempen derma darah itu. 

Sambil mematuhi SOP dan 
menjaga jarak, seramai 76 umat 
yang datang serta 69 umat dis-
ahkan sihat untuk menderma da-

rah. Dan tujuh orang umat telah 
mendaftarkan nama untuk men-
derma organ. 

Pada akhir kempen, para kaki-
tangan hospital telah diberi-
kan sijil penghargaan oleh Fr 
Michael Raymond OFM, Cap. 
Umat yang datang menderma 
juga melebihi bilangan yang di-
jangkakan. Ia menunjukkan ko-
muniti CDM semakin menyedari 
pentingnya kehidupan dan me-
nyelamatkan nyawa orang lain. 

Pra-Paskah, Gereja CDM catat lebih 60 umat derma darah
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Sahabat kecil Yesus
Barangsiapa melayani Aku , ia harus mengikut Aku dan di 

mana Aku berada, di situ pelayan-Ku akan berada. 
Barangsiapa melayani Aku, ia akan dihormati Bapa.

(Yohanes 12:26-27) 

Hari Raya 
Maria 

Menerima 
Khabar 
Gembira 

Dari 
Malaikat

~ 25 Mac ~

Cari 10 
perbezaan pada 

gambar ini. 

Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu” 
(Luk 1:38)

Menjalani iman dengan mata yang tertuju 
kepada Yesus  dan tekun memikul Salib (Ib-
rani 12:2)

Lengkapkan gambar di bawah dan jangan 
lupa mewarnakannya! 

Sebelum bertobat, Paulus merupakan seorang penganiaya orang Kris-
tian. Semasa ke Damaskus, Paulus bertemu dengan Yesus tetapi 

matanya menjadi buta. 
Bantu Paulus menuju ke jalan pertobatan. 
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Anggota Jawatankuasa 
Komiti Belia Katolik Ma-
laysia (MCYMC) bertemu 

sebagai keluarga (atas talian) un-
tuk pertama kalinya pada tahun 
2021. 

Mereka berbincang tentang pelbagai 
inisiatif yang berlaku di seluruh ne-
gara. Pertemuan diadakan pada hari 
kedua bulan Mac yang lalu melalui 
aplikasi Zoom dan dihadiri oleh para 
pemuda dan dari pelayanan kampus 
dari Keuskupan/Agung di Malaysia 
— Keningau, Kota Kinabalu, Kuala 
Lumpur, Kuching, Melaka-Johor, 
Miri, Pulau Pinang, Sandakan dan 
Sibu. 

Uskup penaung bagi Komisi Episko-
pal Belia dan Pelayanan Kampus, 
Uskup Agung Simon Poh turut meny-
ertai pertemuan alam maya ini. 

Diilhami oleh Sri Paus Fransiskus, 
yang memanggil semua orang untuk 
bekerjasama dan berjuang bersama, 
menghargai kemajmukan, bersyukur 
menerima sumbangan dari pelbagai 
anggota MCYMC. 

Perkongsian-perkongsian ini men-
dorong semua ahli MCYMC untuk 
belajar dan memperkasakan pengala-
man mereka sebagai pelayan belia di 
mana mereka dapat semula banyak 
kegembiraan, harapan, cabaran dan 
peluang  tentang kaum muda. 
"Dengan kata lain, untuk mewujud-
kan sebuah "rumah "adalah men-
cipta "keluarga." Untuk mewujudkan 
sebuah rumah ialah dengan membi-
arkan nubuat menjadi daging dan 
menjadikan saat-saat dan hari kita 
semakin hangat, lebih mesra dan 
manusiawi. 

Ini adalah untuk mewujudkan 
ikatan dengan tindakan sehari-hari 
yang sederhana yang dapat kita 
lakukan. 

Sebuah rumah, seperti yang kita 
semua tahu, menuntut agar semua 
orang bekerjasama. Tidak ada se-
siapa yang harus dipinggirkan atau 
tidak diambil peduli,  kerana masing-
masing adalah batu yang diperlukan 
untuk membina rumah"(Christus Viv-
it, 217).
Uskup Agung Simon Poh mengu-

capkan terima kasih bahawa walau-
pun pada masa pandemik ini, kita 
masih dapat terus melayani orang 
muda. 

Beliau gembira kerana melalui 
platform digital, MCYMC tetap dapat 
memberikan pelayanan dan berkarya 

dengan cara kreatif serta menjangkau 
orang-orang muda yang disayangi. 

Prelatus itu berdoa agar peluang 
bagi orang muda untuk bertemu den-
gan Kristus dalam sakramen menjadi 
lebih cerah apabila gereja-gereja di se-
luruh negeri dibuka secara bertahap.

Perkongsian tersebut memperli-
hatkan pelbagai acara dan program 
yang berlaku di pelbagai keuskupan/
agung. 

Sekiranya para belia ingin tahu dan 
mahu mengetahui lebih lanjut menge-
nai program-program yang memberi 
kesan ini, atau mungkin tertanya-
tanya bagaimana dapat menyumbang 
kepada pelbagai inisiatif ini, hubungi 
pelbagai pejabat, komisi, kerasulan 
dan pelayanan belia.

 MCYMC menjemput orang muda 
yang memulakan semester baharu di 
kampus, atau berpindah ke tempat 
baharu untuk menghubungi pejabat 
/komiti  belia terdekat anda. 

Lebih baik lagi, jika belia dapat 
mengikuti perkembangan MCYMC di 
pelbagai platform media sosial un-
tuk mendapat banyak inisiatif yang 
mungkin memberikan belia inspirasi 
dan boleh menjadi sebahagian dari-
padanya!

KENINGAU
Diocese of Keningau Youth & Campus 
Ministry Office
Facebook: Kekitaanfm
Instagram: @
komisibeliakeuskupankeningau

KOTA KINABALU
Archdiocese of Kota Kinabalu 
Archdiocesan Youth Commission
Instagram: @archkk_campusministry

KUALA LUMPUR
ASAYO KL (Archdiocesan Single Adults & 
Youth Office)
Facebook: @AsayoKualaLumpur
Instagram: @asayo_kl

KUCHING
Kuching Archdiocesan Youth 
Commission /National Coordinating 
Office
Facebook/Instagram: @kchyouthcom
Youtube: Kuching Archdiocesan Youth 
Commission
Kuching Campus Ministry
Facebook: @kchcampusmin

MELAKA-JOHOR 
Malacca Johore Diocese Young People 
Network
Facebook: @mjdypn
Instagram: @mjdypn @mjcc2020

MIRI
Diocese of Miri Youth & Campus 
Ministry Office
Website: http://dioceseofmiri.blogspot.
com/

PULAU PINANG
Penang Diocesan Youth Network
Facebook/Instagram: @pdynpenang
Website: https://www.pdynpenang.com

SANDAKAN
Diocese of Sandakan Youth Commission 
Facebook: @
Temasyabeliakeuskupan2019

SIBU
Sibu Diocese Youth Apostolate
Instagram: @
sibudiocesanyouthapostolate

Senarai Facebook/Insta Komisi Belia di 
seluruh Keuskupan Malaysia 

Ketua belia, pelayanan 
kampus, bersua di alam maya!
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Sri Paus raya 500 tahun agama 
Katolik di Filipina 
VATIKAN: “Orang Filipina men-
erima sukacita Injil setengah mi-
lenium lalu, “dan kegembiraan ini 
terbukti pada umat kalian. Kami 
melihatnya di mata kalian, di wa-
jah kalian, di lagu-lagu kalian dan 
dalam doa-doa kalian. Saya ingin 
berterima kasih atas sukacita yang 
kalian bawa ke seluruh dunia dan 
komuniti Kristian kami.” 

Sri Paus Fransiskus berbicara 
dalam homili Misa 500 tahun Aga-
ma Katolik Filipina yang dirayakan 
di Basilika Santo Petrus, 14 Mac, 
bersama beberapa perwakilan Ger-
eja Filipina, termasuk Kardinal Luis 
Antonio Tagle, yang sebelumnya 
adalah Uskup Agung Manila.

Dalam homili, Sri Paus juga men-
gakui kesaksian iman yang orang 
Filipina berikan melalui “kehad-
iran bijaksana dan kerja keras,” dan 
mendesak mereka untuk “bertekun 
dalam karya evangelisasi.” Pesan 
Injil tentang kedekatan Tuhan, 
kata Sri Paus, harus terus-menerus 
diberitakan kepada orang lain, se-

hingga tidak ada yang binasa.
Semasa Gereja di Filipina mer-

ayakan ulang tahun 500 tahun 
kelahirannya, Sri Paus mendesak 
umat Katolik Filipina untuk berani 
berjalan di jalan pemuridan mis-
ionari. “Jangan pernah takut untuk 
memberitakan Injil, untuk melayani 
dan untuk mencintai,” kata Sri Paus 
. “Dengan kegembiraan kalian, ka-
lian akan membantu orang-orang 
untuk berbicara tentang Gereja 
juga, ‘dia sangat mencintai dunia!’”

Injil hari ini, menurut Sri Paus, 
berisi inti pesan Injil. “Tuhan be-
gitu mengasihi dunia sehingga Dia 
memberikan Anak-Nya yang tung-
gal” (Yoh 3:16). Pesan Injil, lanjut 
Sri Paus , bukanlah ide atau dok-
trin, tetapi Yesus sendiri. “Sumber 
sukacita kita bukanlah teori elegan 
tentang bagaimana menemukan 
kebahagiaan, tetapi pengalaman se-
benarnya saat ditemani dan dicintai 
sepanjang perjalanan hidup.”

Bapa Suci lalu berbicara tentang 
dua aspek dari petikan Injil hari itu: 

“Tuhan begitu mencintai” dan “Tu-
han memberi.” Sri Paus Fransis-
kus berkata bahawa “Tuhan begitu 
mencintai” sehingga Dia datang 
untuk mencari kita ketika kita ters-
esat dan mengangkat kita.

“Dia selalu memandang kita 
dengan cinta, dan demi cinta, Dia 
datang di antara kita dalam daging 
Puteranya,” kata Sri Paus.

“Di dalam Yesus, Tuhan men-
gucapkan kata yang pasti tentang 
hidup kita: Kalian tidak tersesat, ka-
lian dicintai. Dicintai selamanya.”

Terkadang, lanjut Sri Paus , kita 
lebih suka “murung, sedih, dan me-
mentingkan diri sendiri,” meskipun 
Injil harus “memperbesar hati kita 
dan membuat kita memahami be-
sarnya kasih Tuhan.”

Sri Paus memberi renungan tin-
dakan cinta Tuhan bahawa “Tuhan 
memberikan Putera-Nya” untuk 
keselamatan kita. Cinta, kata Sri 
Paus , membawa kita keluar dari-
pada diri sendiri, dan selalu beru-
saha memberi diri sepenuhnya. 

“Itulah kekuatan cinta,” kata Sri 
Paus, “cinta menghancurkan kee-
goisan, menerobos zon selesa yang 
kita bangun, merobohkan tembok 
dan mengatasi ketakutan, sehingga 
dapat memberi diri sendiri dengan 
bebas.” 

Cinta Tuhan dalam Yesus, tegas 
Sri Paus , begitu besar sehingga 
“Dia tidak pernah gagal memberi-
kan diri-Nya kepada kita.”

Seperti yang terlihat pada orang-
orang yang saling mencintai dan 

hidup bersama dalam cinta, kata 
Sri Paus, “semakin kita mencintai, 
semakin kita mampu memberi.” 
Terkadang, lanjut Sri Paus, kita 
mencari sukacita dalam mimpi in-
dah atau keamanan palsu atas harta 
benda. 

“Tetapi, sukacita sejati hanya 
bisa ditemukan dalam pemberian 
diri sepenuhnya, seperti yang ditun-
jukkan Tuhan dalam memberikan 
Putera-Nya,” kata Sri Paus Fransis-
kus.  — media Vatikan 

Bapa pengakuan harus kagumi  
orang yang datang mengaku 
VATIKAN: Dalam audiensi den-
gan peserta kursus tahunan tentang 
forum internal yang diadakan oleh 
Penitensaria Apostolik di Dewan 
Paulus VI, 12 Mac, Sri Paus  Fran-
siskus membahas tiga ungkapan 
yang menjelaskan makna Sakra-
men Rekonsiliasi, yang pertama, 
“menyerahkan diri pada Cinta,” 
yang kedua, “membiarkan diri 
diubah oleh Cinta,” dan ketiga, 
“sesuai dengan Cinta.”

Dalam sambutan kepada para 
bapa pengakuan dalam kursus on-
line kerana pandemik pada masa 
ini, Sri Paus  mengatakan bahawa 
cinta adalah inti dari pengakuan 
dosa yang baik. Langkah pertama 
untuk pengakuan dosa yang baik, 

kata Sri Paus , “adalah tindakan 
iman, penyerahan diri, dengan cara 
itu orang yang bertobat (peniten) 
mendekati Yang Maharahim.”

Kerana itu, lanjut Sri Paus 
“setiap bapa pengakuan harus se-
lalu mampu mengkagumi saudara-
saudara yang, dengan iman, mem-
inta pengampunan Tuhan … Rasa 

sakit atas dosa-dosa seseorang ada-
lah tanda penyerahan diri dengan 
harapan besar pada Cinta.”

“Menjalani Pengakuan Dosa 
dengan cara ini bererti membiar-
kan diri diubah oleh Cinta,” tegas 
Sri Paus. 

Selain menekankan pentingn-
ya sering mengaku dosa sebagai 
“cara pengudusan, sekolah iman, 
penyerahan diri, perubahan dan 
kesesuaian dengan Cinta yang pe-
nuh belas kasihan dari Bapa,” Sri 
Paus mengatakan, “Kita masing-
masing adalah pendosa yang diam-
puni, Cinta yang telah mempesona 
dan mengubah hidup kita itu.” 
— (PEN@ Katolik/paul c pati/         
Vatican News)

Yesus adalah cahaya yang 
membuka kita pada kasih Tuhan

QARAQOSH: Dalam perjalanan 
bersejarahnya ke Iraq, Sri Paus 
Fransiskus berkesempatan berte-
mu dengan anggota-anggota Ger-
eja Syria.  

Di kota Qaraqosh, Sri Paus 
mengembalikan sebuah buku doa 
penting yang diselamatkan dari 
tangan ISIS. Naskhah itu telah di 
diperbaiki oleh para pakar dari 
Vatikan.  

Menurut CNA, manuskrip abad 
ke-14 itu berisi doa liturgi waktu 
Paskah dalam bahasa Aram. Buku 
doa ini pada mulanya disimpan 
di Gereja Al-Tahira (Dikandung 
Tanpa Noda), di  Qaraqosh namun 
gereja itu telah diserang oleh ISIS. 
Semasa berada di bawah ISIS, 
Gereja itu telah dibakar oleh kum-
pulan ekstremis, namun kini ger-
eja itu telah dibaik pulih.

Buku itu ditemui semula pada 

Januari 2017, dan kemudian 
dikirim kepada Uskup Agung 
Mouche dari Mosul. Uskup agung 
itu mengirimkannya ke Roma un-
tuk diperbaiki. Semasa lawatan-
nya ke Iraq, Sri Paus Fransiskus 
menyerahkan buku yang sudah 
diperbaiki sepenuhnya itu kepada 
Uskup Agung Mouche selepas 
doa Angelus di Gereja Al-Tahira. 

Laporan itu selanjutnya menga-
takan bahawa perbaikan naskhah 
itu memakan waktu sekitar 10 
bulan yang dilakukan oleh Institut 
Pusat untuk Konservasi Buku di 
Roma. Dilaporkan bahawa satu-
satunya bahagian dari buku yang 
perlu diganti adalah tali untuk 
mengikat buku itu. — media Va-
tikan/CNA 

VATIKAN: Mengapa Minggu Pra-
Paskah keempat memiliki fokus 
begitu menggembirakan. Alasan-
nya, seperti ditulis dalam Yohanes 
3:16 “Kerana begitu besar kasih 
Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia 
telah mengaruniakan Anak-Nya 
yang tunggal, supaya setiap orang 
yang percaya kepada-Nya tidak 
binasa, melainkan beroleh hidup 
yang kekal.”

Begitulah penjelasan Sri Paus 
Fransiskus tentang Minggu Laetare 
(sukacita) dalam Angelus, 14 Mac, 
seraya mengajak umat Katolik di 
Dataran Santo Petrus dan yang 
mengikuti lewat pelbagai media 
untuk “mendekati terang Kristus 
dan meminta pengampunan-Nya.” 

Pesan menggembirakan itu, kata 
Sri Paus, adalah inti daripada iman 
Kristian. “Cinta Tuhan menca-
pai puncaknya dalam pemberian 
Putera-Nya kepada umat manusia 
yang lemah dan berdosa.”

Dalam Injil hari itu, Nikodemus 
datang kepada Yesus pada malam 
hari untuk menanyakan identiti-
Nya. Yesus. Tiga aspek yang dapat 
dilihat oleh Nikodemus tentang 
Yesus ialah “Anak Manusia diting-
gikan di kayu salib; Putera Tuhan 
diutus ke dunia untuk keselama-
tan; dan cahaya yang membezakan 
orang yang mengikuti kebenaran 
dari orang yang mengikuti kebo-
hongan.”

Aspek pertama dari identiti 
Yesus, kata Sri Paus , mengingat 
ular yang diangkat Musa di pa-
dang gurun untuk menyelamatkan 
orang-orang daripada kematian 
akibat gigitan ular.

Demikian pula, kata Sri Paus , 
“Yesus telah ditinggikan di kayu 
salib dan mereka yang percaya ke-
pada-Nya disembuhkan daripada 
dosa dan hidup.”

Sri Paus mengatakan, aspek 
kedua, iaitu Putera Tuhan, me-
nyoroti karunia Tuhan atas Putera 
Tunggal-Nya demi keselamatan 
umat manusia. Tuhan, mengingin-
kan keselamatan kekal kita, dan 
misi Yesus adalah satu keselamatan 
bagi semua.

“Siapa pun yang memilih keg-
elapan akan menghadapi hukuman 
kutukan, siapa pun yang memilih 
terang akan mendapat ganjaran 
keselamatan.”

Ganjaran, kata Sri Paus , adalah 
hasil pilihan bebas kita sendiri. 
“Siapa pun yang melakukan ke-
jahatan mencari kegelapan; siapa 
pun yang mencari kebenaran, iaitu 
mereka yang mempraktikkan apa 
yang baik, datang pada terang. 
“Kemudian Sri Paus mendorong 
umat Kristian menjalani perjalanan 
Pra-Paskah sebagai jalan menuju 
terang Kristus. 

"Kita dipanggil untuk “mener-
ima terang dengan senang hati ke 
dalam hati nurani kita kerana cinta 
Tuhan tidak terbatas, belas kasi-
han-Nya penuh kelembutan dan 
kebaikan,” ujar Sri Paus. — media 
Vatikan 

Fransiskus kembalikan semula buku doa 
penting kepada umat Kristian Syria
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Kenali 
Santo Anda 

St Yohanes dari 
Mesir 

 ~ 27 Mac ~ 

St. Yohanes dari Mesir 
dilahirkan sekitar tahun 
304. Tidak banyak 

yang diketahui tentang masa 
mudanya, kecuali beliau per-
nah menjadi tukang kayu. 

Ketika berusia 25 tahun, 
Yohanes memutuskan untuk 
meninggalkan segala urusan 
duniawi dan mempergunak-
an seluruh hidupnya untuk 
berdoa serta bermatiraga 
demi Tuhan. 

Beliau kemudian menjadi 
salah seorang daripada para 
pertapa padang gurun yang 
terkenal pada masa itu. 

Selama sepuluh tahun 
beliau menjadi murid 
seorang pertapa tua yang 
amat  berpenga laman. 
Pertapa kudus yang disebut 
oleh Yohanes sebagai “bapa 
rohani”nya, banyak memberi 
tunjuk ajar terhadapnya. 
Setelah bapa rohaninya 
wafat, St. Yohanes meng-
habiskan masa empat hingga 
lima tahun dalam pelbagai 
biara. 

Pada akhirnya, Yohanes 
menemui sebuah gua yang 
terletak di atas batu karang 
yang tinggi. Sekelilingnya 
tenang serta terlindung dari 
terik matahari dan angin dari 
padang gurun.

 Yohanes menjadikan gua 
itu kepada tiga bahagian: 
ruang tamu, ruang kerja dan 
ruang doa. Ramai orang di 

sekitar tempat itu datang 
menemui Yohanes sama ada 
meminta doa, nasihat atau 
membawa keperluan-keper-
luan untuk Yohanes. 

Bahkan Kaisar Theodosius 
I penah dua kali meminta 
nasihat daripadanya iaitu 
pada tahun 388 dan pada 
tahun 392. Para kudus terke-
nal seperti St. Agustinus dan 
St. Hieronimus juga pernah 
menulis tentang kekudusan 
St. Yohanes. 

St. Yohanes dapat menge-
tahui kejadian-kejadian pada 
masa mendatang serta dapat 
membaca jiwa-jiwa dan fiki-
ran mereka yang datang 
kepadanya. Jika dia men-
goleskan minyak krisma 
kepada mereka yang mend-
erita suatu penyakit jasmani, 
seringkali mereka menjadi 
sembuh. Meskipun terkenal, 
Yohanes tetap rendah hati. 

St. Yohanes wafat dalam 
damai pada tahun 394 pada 
usia 90 tahun.

VATIKAN: “Sekali lagi dan dengan 
sangat sedih saya merasakan keadaan 
yang mendesak untuk mengingatkan 
kembali situasi dramatik di Myanmar. 

D i  s a n a ,  b e g i t u  r a m a i 
orang,terutama orang muda, kehilan-
gan nyawa demi berharap kepada 
negara mereka,” kata Sri Paus 
Fransiskus pada akhir audiensi umum 
mingguan. 

“Saya juga berlutut di jalanan 
Myanmar dan berkata: hentikan 
kekerasan! Saya juga menghulurkan 
tangan dan berkata: biarkan dialog 
yang menang!” kata Bapa Suci.

Sri Paus dengan lantang menginga-
ti semula identiti berani biarawati 
Katolik Myanmar, Sister Ann Rosa 
Nu Tawng, yang baru-baru ini 
menghalang pasukan keamanan yang 
bengis dan mahu menembak para 
penunjuk perasaan. 

Kejadian itu terjadi 28 Februari di 
Myitkyina, ibu kota Kachin, di mana 
polis bersiap sedia untuk bertindak 
keras terhadap penunjuk perasaan 
damai di jalanan.

Tanpa mempedulikan keselamatan-
nya, seorang biarawati Xaverian 
berusia 45 tahun itu mendekati pasu-
kan polis. 

Kemudian dengan berlutut di 
hadapn mereka, Sister itu memohon 
dengan dua tangan terlipat seperti 
dalam suasana doa agar pihak polis 
tidak menyakiti para demonstran 
yang tidak bersenjata itu.

Polis memerintahkan agar Sister itu 

beredar tetapi dia berdiri tegak, dan 
berkata, “Tembak sahaja aku jika 
kalian mahu tembak. Para penunjuk 
perasaan tidak mempunyai senjata 
dan mereka menunjuk perasaan 
secara aman.” 

Video aksi berani biarawati itu 
menjadi viral di media sosial serta di 
pelbagai jaringan media, termasuk 
BBC. 

Myanmar berada dalam kekacauan 
sejak militan pada 1 Februari lalu 
menggulingkan pemerintah yang 
sudah dipilih melalui pemilihan dan 
menahan pemimpinnya, Aung San 
Suu Kyi. 

Lebih dari 180 penunjuk perasaan 
telah maut,  demikian laporan 
Bantuan untuk Tahanan Politik.

Takh ta  Suc i  dan  S r i  Paus  
Fransiskus, serta beberapa orang 
pemimpin Gereja Katolik dan konfer-
ensi para uskup seluruh dunia, telah 

menyeru dialog dan perdamaian 
untuk menghentikan kekerasan itu 
seraya mengungkapkan solidariti 
dengan warga Myanmar yang ber-
juang memulihkan semula demokra-
si.

Pada 7 Februari, Sri Paus  dalam 
doa ‘Angelus, mendesak para pem-
impin militer Myanmar agar tulus 
dan sedia melayani kebaikan bersama 
dan meningkatkan keadilan sosial 
serta kestabilan nasional. 

Keesokan harinya, Sri Paus dalam 
ucapan kenegaraan dunia kepada para 
duta besar untuk Takhta Suci, men-
gungkapkan kedekatan dengan rakyat 
Myanmar dan kesal kerana jalan 
menuju demokrasi dihalang oleh 
rampasan kuasa. 

Bapa Suci berharap para pemimpin 
yang dipenjarakan dibebaskan demi 
kebaikan negara i tu.  —media 
Vatikan

Sri Paus Fransiskus: 
Saya juga berlutut 
di jalanan Myanmar 

YANGON: Beberapa kumpulan 
Katolik yang berpengaruh dari 
seluruh dunia bersama-sama 
menyeru agar pemerintahan militer 
di Myanmar ketika ini segera 
diakhiri dan komuniti global dapat 
“mengambil tindakan diplomatik 
yang tegas” untuk memulihkan 
demokrasi di negara itu.

Dalam pernyataan bersama, 
SIGNIS, Pax Christi International, 
dan Focolare Movement menyeru 
agar kempen “salah maklumat” 
oleh militer yang bertujuan untuk 
memastikan dan membenarkan 
kekuasaan mereka.

“Kami menolak kempen mema-
nipulasi maklumat oleh militer 
Myanmar yang membenarkan tin-
dakan mereka,” bunyi pernyataan 
bersama mereka yang dikeluarkan 
pada 16 Mac. 

Mereka juga menyeru “perlind-
ungan bagi jurnalis yang ditangkap 
dan mendapat perlakuan buruk 
kerana menyebarkan berita dan 
informasi palsu tentang apa yang 
terjadi di seluruh dunia.”

Militer merampas kekuasaan di 
Myanmar pada 1 Februari setelah 
melancarkan tuduhan kecurangan 

dalam pemilihan umum bulan 
November lalu.

Kumpulan-kumpulan Katolik itu 
mengutuk rampasan kuasa tersebut 
dan menyatakan sokongan terha-
dap seruan yang sebelumnya dis-
ampaikan oleh para pemimpin 
gereja ,  termasuk Sri  Paus 
Fransiskus dan Kardinal Charles 
Maung Bo dari Yangon, untuk 
mengadakan “dialog yang bermak-
na”.

Mereka meminta negara-negara, 
terutama di kawasan Asia-Pasifik, 
untuk mendesak militer Myanmar 
agar mundur dan tidak “mengek-
sploitasi situasi (di Myanmar) 
untuk kepentingan geopolitik mer-
eka sendiri.”

“Kami menyesali otoriterisme 
ekstrem yang dianggap perlu untuk 
menginjak-injak konstitusi nega-
ra,” kata kumpulan-kumpulan 
Katolik itu. 

Mereka mendesak anggotanya di 
seluruh dunia untuk “menjadi 
suara bagi rakyat Burma” dan mel-
aporkan kepada media tentang 
situasi di Myanmar.

SIGNIS merupakan organisasi 
komunikator Katolik global yang 

memiliki ribuan afiliasi dikeban-
yakan negara.

Dalam protes yang telah ber-
langsung selama sebulan lebih itu 
pasukan keamanan Myanmar telah 
membunuh lebih 190 orang. 
Kumpulan Katolik antarabangsa 
itu mencatat semangat “warga 
berani” di Myanmar yang kembali 
ke jalan setiap hari untuk mempro-
tes secara damai, bahkan ketika 
tentera memukul dan menembak 
mereka.”

Mereka bergabung dengan seru-
an yang semakin kuat untuk pem-
bebasan penasihat negara Aung 
San Suu Kyi dan pemimpin lain-
nya yang ditahan, serta menyeru 
kuat agar kekerasan dan penahan-
an sewenang-wenang terhadap 
penunjuk perasaan dihentikan. 

Mereka juga menyerukan 
“keadilan terhadap kekejaman 
yang dilakukan oleh tentera terha-
dap orang-orang Rohingya dan 
etnik minoriti  lainnya.”

Pada 16 Mac, keluarga daripada 
puluhan orang yang terbunuh 
dalam demonstrasi anti pemerin-
tahan militer menghadiri pemaka-
man mereka saat semakin banyak 
penunjuk perasaan rasa melawan 
pasukan keamanan dan setidaknya 
seorang ditembak mati.

Sementara itu Persatuan Bangsa-
Bangsa Bersatu mengatakan baha-
wa krisis politik dan ekonomi 
sejak rampasan kuasa pada 1 
Februari telah menyebabkan orang 
miskin menjadi kelaparan kerana 
harga makanan dan bahan bakar 
meningkat. 

Pada 15 Mac, lebih 20 orang 
ditembak mati oleh pasukan 
keamanan malah sehari  sebelum-
nya 74 orang terbunuh, termasuk 
rakyat di pinggiran kota Yangon 
tempat fabrik-fabrik yang didanai 
China hangus dibakar.

Pada 16 Mac, sebuah krematori-
um di Yangon melaporkan seban-
yak 31 pemakaman terjadi pada 
hari itu. Beberapa buah keluarga 
mengatakan kepada media bahawa 
pasukan keamanan bahkan meny-
ita mayat para mangsa, tetapi mer-
eka tetap akan mengadakan 
pemakaman. Semasa protes kecil 
di kota Dawei di bahagian selatan 
pada 16 Mac, warga mengangkat 
foto Suu Kyi dan menyerukan 
diakhirinya penindasan. — 
LiCASnews.com

Katolik global desak pemimpin dunia bantu akhiri krisis 
berdarah di Myanmar



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(MAC)

PENGINJILAN: Sakramen Perdamaian  
– Mari kita berdoa agar kita mengalami 
sakramen perdamaian dan pembaha-

ruan mendalam, agar dapat menikmati 
belas kasihan tanpa batasan dari 

Tuhan. Mac 21, 2021 

Uskup Cornelius tulis refleksi Firman 
Tuhan setiap hari sepanjang Pra-Paskah 
KENINGAU: Pada masa Pra-
Paskah ini, Uskup Cornelius 
berharap agar umat dapat meng-
hidupkan sikap dan sifat prihatin, 
ambil peduli terhadap kebaji-
kan dan keperluan sesama serta 
memupuk sikap menyedari dan 
mensyukuri. 

Sejak minggu pertama Pra-
Paskah, Uskup Cornelius menu-
lis Refleksi dan Renungan Fir-
man Tuhan. Prelatus itu menulis 
refleksi berdasarkan pembacaan 
harian setiap hari. Refleksi itu 
kemudiannya ditularkan melalui 
aplikasi media sosial Facebook 
dan Whatspp.

Sesungguhnya, Uskup Cor-
nelius seorang Uskup yang rajin 
menulis pesan, surat pastoral dan 
renungan. Namun pada musim 
pandemik ini, beliau melipat gan-
dakan karyanya untuk menyebar-
kan Firman Tuhan melalui media 
digital agar dapat direnung dan 

dihayati bersama. 
“Hari ini marilah kita meny-

edari bahawa kita semua pen-
dosa yang dikasihi Yesus. Kerana 
itu kita juga dipanggill melihat 
orang lain dengan belas kasihan 
dan cinta kasih,” demikian tulis 

Uskup Cornelius dalam siri perta-
ma Refleksi dan Renungan pada 
20 Febuari 2021. 

Setiap siri refleksi Uskup Cor-
nelius membawa umat untuk 
menyedari amalan atau budaya 
yang perlu dihidupkan semula. 

Pada 16 Mac, Uskup Cornelius 
menulis, “Saudara-saudari, satu 
amalan atau budaya yang perlu 
kita hidupkan dalam hidup kita 
sehari-hari ialah amalan yang 
diajarkan Yesus, iaitu Datang 
kepada Dia, Mendengar Sabda-
Nya dan Melakukan Sabda-Nya 
(Luk 6:47). Untuk apa kita da-
tang kepada Yesus? Kerana kita 
menyedari dan mengakui bahawa 
kita senantiasa memerlukan belas 
kasihan-Nya .... 

Pada 26 Feb lalu, Bapa Uskup 
dalam siri Refleksi ini menyebut 
mengenai amalan-amalan rohani 
sepanjang Pra-Paskah. Katanya 
amalan-amalan itu perlulah:
l Iahir dari kasih Tuhan dalam 
diri kita , bukan kemampuan 
manusiawi
l berpusat kepada Tuhan, bu-
kan diri kita sendiri
l ia adalah untuk kemuliaan 
Tuhan,bukan kerana mahu dili-

hat oleh orang.
l Ia tidak semata-mata taat ke-
pada undang-undang sebaliknya 
taat menghidupkan prinsip cin-
ta.
 Pada 18 Mac lalu, Bapa Uskup 

Cornelius menyeru umat untuk 
mengambil peluang berubah 
pada musim Pra-Paskah. Tulis-
nya, “Dalam proses membangun 
iman kepada Yesus, seseorang 
perlu berani mengambil peruba-
han radikal dengan arah hidupn-
ya. Untuk dapat percaya dan 
menerima Yesus sebagai Tuhan, 
peralihan dalam sikap kita harus 
kita lakukan dari mementingkan 
diri sendiri kepada sikap tidak 
mementingkan diri sendiri dari 
mahu menguasai kepada sikap 
mahu melayani dan dari rasa ter-
ancam kepada sikap mengasihi. 
Manusia memang selalu takut 
menghadapi perubahan dan lebih 
selesa dengan rona selesanya.

KENINGAU: Paroki Katedral St 
Francis Xavier, Keningau telah me-
nyediakan program sepanjang ta-
hun sebagai pengisian Tahun Santo 
Joseph.

Sri Paus Fransiskus telah meng-
isytiharkan bahawa Tahun 2021 
adalah Tahun Santo Joseph, sua-
mi Santa Perawan Maria, bapa 
angkat kepada Yesus bertema, 
"Dengan Hati Seorang Bapa." 
Tahun Santo Joseph di KSFX dim-
ulakan dengan Misa sempena Pesta 
Santo Joseph, suami Bonda Maria 
dan Pelancaran Program Pengisian 
Tahun Santo Joseph Paroki KSFX 
di St Joseph Minawo, 18 Mac 2021. 

Selepas itu, setiap zon di-
jadualkan untuk mengadakan 
katekesis sempena Tahun Santo 

Joseph yang disasarkan kepada 
pasangan yang sudah berkahwin.  
Selepas program pelancaran di 
St Joseph Minawo pada 18 Mac, 
katekesis Tahun Santo Joseph di-
jadualkan akan diadakan di Data-
ran KSFX pada 16-17 April 2021, 
diikuti Zon Senagang pada  23–24 
April 2021, Bulu Silou, Kepayan 
Baru, Bingkor, Biah, Toboh Laut, 
Apin-Apin, Liau, Luanti, Maga-
tang, Dalit, Minawo, Komiti/Ko-
muniti/Kerasulan KSFX dan Pusat 
Ziarah Keluarga Kudus Nulu Soso-
pon.

Penyampai katekesis ialah Sdra 
Patrick Marius dari Tim Pastoral 
Keuskupan Keningau dan Pengeru-
si Majlis Pastoral KSFX, Cik Nan-
cy Nelly Joneh. Tim penyampai 

katekesis ini berharap agar selepas 
katekesis, setiap peserta Keluarga 
dapat meneladani Keluarga Kudus 
dengan Santo Yosef sebagai ketua 
keluarga yang sempurna dalam me-
mastikan kesucian hidup kekeluar-
gaan. 

Acara kemuncak ialah Misa Ku-
dus penutupan Santo Joseph pada 
26 Disember 2021 di Pusat Ziarah 
Keluarga Kudus, Nulu Sosopon. 
Meskipun kini kerajaan sedang 
menjalankan kempen vaksinasi 
COVID-19, namun para klerus 
dan penganjur tetap mengingatkan 
para umat, khususnya yang mahu 
menyertai program-program ini, 
agar sentiasa mematuhi SOP yang 
ditetapkan demi kesejahteraan kesi-
hatan bersama.

Tahun Sto Joseph, KSFX kelilingi zon 
perkenal Sto Joseph yang luar biasa

KOTA KINABALU: Kempen 
Derma Darah kali ke-86 di 
Katedral Sacred Heart menda-
pat sambutan di luar jangkaan 
apabila bilangan yang datang 
menderma darah, melangkaui 
jumlah penderma darah pada 
bulan Oktober, tahun lalu.

Lebih 70 orang umat yang 
datang mendafter sebagai 
penderma darah namun lapan 
daripadanya terpaksa ditolak 

kerana tidak sihat. Disebabkan 
pandemik, petugas kesihatan 
sempena kempen ini juga ter-
had namun umat sabar men-
unggu lebih dari sejam.

Sebanyak 76 pin plasma 
berjaya dikumpulkan pada 
hari itu. Semoga Tuhan mem-
berkati para penderma darah 
dan petugas-petugas kesihatan 
yang membantu. — Sumber 
CS 

Lebih 70 umat derma darah di 
Katedral Sacred Heart 

KOTA KINABALU: Wilson Fran-
cis telah selamat ditahbisan se-
bagai Diakon oleh Uskup Agung 
John Wong di hadapan para pa-
deri, religius dan umat paroki di 
Gereja Katolik St Simon Likas, 13 
Mac.

Uskup Agung Wong mengata-
kan, mungkin inilah pentahbisan 
diakon pertama dalam sejarah 
keuskupan agung pada musim 
krisis kesihatan yang menyebab-
kan gereja-gereja ditutup dan ke-
hadiran umat ke Gereja terpaksa 
dikurangi demi menghalang penu-
laran COVID-19. 

Prelatus itu dalam dalam ucapan 
singkatnya mengucapkan tahniah 
kepada Diakon Wilson “atas ke-
beranian dan kemurahan hatinya 
untuk tampil dan memohon untuk 
ditahbiskan sebagai diakon”.

Uskup Agung John juga men-
gucapkan terima kasih kepada ibu 
bapa Wilson atas kepercayaan dan 

sokongan mereka terhadap anak 
lelaki mereka sehingga ditahbis 
sebagai diakon, seraya menambah 
bahawa berkat itu juga dikongsi 
bersama keluarga. 

Bapa Uskup Agung John juga 
mengucapkan terima kasih kepa-
da rektor paroki, Fr Cosmas Lee, 
dan umat paroki St Simon kerana 
memberikan sokongan serta men-
doakan Diakon Wilson sepanjang 
beliau menjalani latihan pastoral 
di paroki tersebut seraya berharap 
agar benih panggilan turut ber-
tumbuh di kalangan belia lelaki 
dan perempuan di paroki itu. 

Sementara itu, Diakon Wilson 
menyatakan penghargaan tulusn-
ya kepada Tuhan atas berkat-Nya, 
lebih-lebih lagi pada hari pentah-
bisannya sebagai diakon. 

Turut hadir pada Misa pentah-
bisan Diakon itu ialah ibu bapa 
Wilson, Sdra Francis Binteh dan 
Mariana Gabpai. — Sumber CS 

Diakon baharu fokus 
pelayanan untuk semua umat 


