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Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita 
saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Tuhan 
dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Tuhan 
dan mengenal Tuhan. Barangsiapa tidak mengasihi, 
ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. 
Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-
tengah kita ...                                    1 Yohanes  4:7-9        

EDARAN DALAMAN SAHAJA

VATIKAN: Pada 1 Mei, Kongregasi Vatikan 
untuk Ibadah Ilahi dan Tata Tertib Sakramen 
memperkenalkan tujuh sebutan baharu dalam 
litani menghormati Santo Yosef. Inisiatif itu 
tercetus dalam Tahun Santo Yosef yang diu-
mumkan Sri Paus Fransiskus untuk diraya-
kan dari 8 Disember 2020 hingga 8 Disember 
2021.

Dalam sepucuk surat kepada presiden kon-
ferensi-konferensi para uskup di seluruh du-
nia, Setiausaha Kongregasi itu, Uskup Agung 
Arthur Roche, dan Wakil Setiausaha, Father  
Corrado Maggioni SMM, menjelaskan ala-
san penambahan tersebut.

“Sempena 150 tahun pernyataan Santo 

Yosef sebagai Pelindung Gereja Universal, 
Bapa Suci Fransiskus, menerbitkan Surat 
Apostolik Patris corde, dengan tujuan ‘un-
tuk meningkatkan cinta kita kepada Sto 
Yosef, orang kudus yang agung ini, untuk 
mendorong kita memohon perantaraannya 
dan untuk meneladani kebajikan dan seman-
gatnya. 

Maka tepatlah memperbaharui Litani un-
tuk menghormati Santo Yosef, yang diper-
setujui Takhta Apostolik tahun 1909, dengan 
mengintegrasikan tujuh sebutan baru yang 
diambil dari intervensi para Sri Paus setelah 
merenungkan aspek-aspek ketokohan Pelind-
ung Gereja Universal itu.”

Kongregasi itu menyampaikan sebutan-
sebutan baru itu kepada Sri Paus Fransiskus, 
yang menyetujui integrasi mereka ke dalam 
Litani Santo Yosef.

Sebutan-sebutan baharu yang aslinya 
berbahasa Latin itu adalah sebagai berikut: 
Custos Redemptoris, Serve Christi, Minister 
salutis, Fulcimen in hardatibus, Patrone ex-
sulum, Patrone afflictorum, Patrone paupe-
rum. Ini dapat diterjemahkan sebagai: Penja-
ga Sang Penebus, Hamba Kristus, Pelayanan 
keselamatan, Penyokong dalam kesulitan, 
Pelindung orang buangan, Pelindung orang 
yang menderita, dan Pelindung orang miskin.

Dengan tambahan ini, sebutan dalam Lita-

ni kepada Santo Yosef sekarang meningkat 
menjadi 31.

“Tanggung jawab Konferensi-Konferensi 
para uskup untuk memastikan penterjema-
han dan penerbitan Litani itu dalam bahasa-
bahasa yang tempatan, terjemahan ini tidak 
memerlukan pengesahan Takhta Apostolik, 
kata kongregasi itu, yang juga mengizinkan 
konferensi-konferensi para uskup untuk me-
nambah sebutan-sebutan lain, yang menghor-
mati Santo Yosef di negara-negara mereka. 

“Penambahan seperti itu,” katanya, “harus 
dimasukkan di tempat yang tepat dan mele-
starikan genre sastera Litani itu.” — media 
Vatikan 

VATIKAN: Sri Paus Fran-
siskus akan mewujudkan 
sebuah pelayanan baharu 

dalam Gereja Katolik bagi mere-
ka yang mengajar asas-asas iman 
kepada kanak-kanak dan yang 
lain, kata Vatikan pada 5 Mei.

Dalam catatan ringkas kepada wartawan, 
Vatikan menjelaskan bahawa pihaknya 
akan mengadakan sidang media pada 11 
Mei untuk membentangkan papal motu 
proprio baharu (atas inisiatifnya sendiri). 

Dokumen itu bertajuk Antiquum minis-
terium dan akan "menubuhkan pelayanan 
katekis," ujar catatan itu.Di Gereja Kato-
lik, seorang katekis adalah seseorang yang 
mengajarkan asas-asas inti iman. Pada 
abad-abad awal, para katekis selalunya di 
kalangan imam atau anggota majlis agama 
namun pada masa kini, orang awam sering 
menjadi orang sukarelawan atau kadang-
kadang bekerja di sekolah atau paroki Ka-
tolik untuk mengajar dasar-dasar agama. 

Keputusan Fransiskus untuk mengik-
tiraf katekis secara lebih formal sebagai 
pelayanan atau kerasulan di gereja meru-
pakan sahutan  kepada Sinode Uskup 2019 
dari wilayah luas Amazon, yang meminta 
pengiktirafan lebih baik bagi pelbagai per-
anan yang dimainkan oleh orang awam 
dalam struktur gereja.

Sidang akhbar Vatican pada 11 Mei akan 
dipimpin oleh Uskup Agung Rino Fisi-

chella, presiden Dewan Kepausan untuk 
Promosi Penginjilan Baharu.

Beberapa jam selepas pengumuman 
awal motu proprio baru, Berita Vatikan 
menjelaskan bahawa buat pertama kalinya, 
Bapa Suci Fransiskus menyatakan has-
rat secara rasmi mewujudkan pelayanan 

katekis dalam pesan video 2018 kepada 
para peserta Kongres Antarabangsa Katek-
is Kedua. 

“Menjadi katekis adalah panggilan ..dan 
ia ada pelayanan sejati dan benar dalam 
Gereja,” demikian antara kata Sangti Papa 
dalam pesan video tersebut. — NCR 

Bapa Suci setuju tambah tujuh sebutan baharu untuk  litani Sto Yosef 

Sri Paus Fransiskus 
bakal tubuhkan 
pelayanan ‘katekis’ 

Sri Paus Fransiskus bersama kanak-kanak dan remaja Syria pada tahun 2016. Sri Paus 
menekankan kepentingan mendidik asas iman di kalangan kaum muda. Kredit Gambar 
The World. 

Tidak ada keluaran 
pada 16 Mei 2021. 

Kami akan kembali 
pada 23 Mei 2021.

Selamat Hari Raya 
Aidil Fitri

 kepada semua 
penganut Islam. 
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Perspektif  tentang 
jatuh cinta

Bayangkan pasangan muda 
mabuk antara satu sama lain 

pada peringkat awal cinta. 
Bayangkan seorang religius 
neofit yang jatuh cinta terhadap 
Tuhan, berdoa dengan gembira. 

Bayangkan seorang anak muda 
yang idealis bekerja tanpa kenal 
lelah dengan orang miskin, dise-
mangati oleh kehausan keadilan. 

Adakah pasangan muda itu 
benar-benar saling jatuh cinta? 
Adakah religius neofit itu benar-
benar cinta kepada Tuhan? 
Adakah aktivis sosial muda ini 
benar-benar cinta dengan orang 
miskin? Semua ini bukan soalan 
yang mudah.

Siapa sebenarnya yang kita 
cintai ketika kita mempunyai 
perasaan cinta? Orang lain? Kita 
sendiri? 

Kebiasaan dan tenaga yang 
dibawa oleh orang lain? Fantasi 
kita sendiri terhadap orang itu? 
Perasaan yang dicetuskan oleh 
pengalaman ini dalam diri kita? 

Ketika kita sedang jatuh cinta, 
adakah kita benar-benar jatuh 
cinta dengan orang lain atau 
kebanyakan kita sedang menik-
mati perasaan indah yang dapat 
dipicu oleh ramai orang lain? 

Terdapat jawapan yang berbe-
za untuk soalan-soalan itu. John 
Sang Salib akan mengatakan 
bahawa semua perkara ini; kita 
sebenarnya sangat menyayangi 
orang lain, menyukai fantasi 
yang kita dicetuskan dari orang 

itu, dan merasakan perasaan 
yang baik yang timbul dalam diri 
kita. Itulah sebabnya, selalu ter-
jadi, pada tahap tertentu dalam 
hubungan, perasaan cinta yang 
kuat membuka jalan kepada 
kekecewaan — kekecewaan 
(menurut definisi) mendorang 
penghapusan ilusi, sesuatu yang 
tidak nyata. 

Jadi bagi John of the Cross, 
ketika kita sedang jatuh cinta, 
sebahagian cinta itu nyata dan 
sebahagiannya adalah khayalan. 
John mengatakan perkara yang 
sama terjadi semasa kita baru 
mula khusuk atau jatuh cinta 
untuk berdoa dan dalam pelayan-
an altruistik. Ia adalah gabungan 
kedua-duanya, cinta asli dan 
ilusi.

Beberapa analisis lain kurang 
menjelaskan hal ini murah hati. 
Pada pandangan mereka, semua 
permulaan cinta, sama ada den-
gan orang lain, dengan Tuhan 
dalam doa, atau dengan orang 
miskin dalam melayani, adalah 
ilusi. 

Pada akhirnya, anda jatuh cinta 
dengan cinta, cinta kepada doa 
yang dilakukan untuk anda, atau 
cinta dengan bagaimana keadilan 
itu berlaku terhadap diri anda. 
Orang lain, Tuhan, dan orang 
miskin adalah orang kedua.

Itulah sebabnya, begitu kerap, 
ketika semangat pertama mati, 
begitu juga cinta kita terhadap 
objek asalnya. Apabila khayalan 

mati, begitu juga rasa cinta. Kita 
jatuh cinta tanpa benar-benar 
mengenali orang lain dan kita 
jatuh cinta tanpa benar-benar 
mengenali orang lain. 

Ungkapan “jatuh cinta” itu 
sendiri sudah menggambarkan 
banyak perkara. “Jatuh” bukan-
lah sesuatu yang kita pilih, itu 
terjadi pada kita. 

Dalam kerohanian perkahwi-
nan, merka mempunyai slogan 
yang tegas:  perkahwinan adalah 
keputusan; jatuh cinta bukan 
keputusan. 

Siapa yang betul? Ketika kita 
jatuh cinta, berapa banyak cinta 
sejati ada untuk orang lain dan 
berapa banyak ilusi di mana kita 
kebanyakan mencintai diri kita 
sendiri? 

Steven Levine menjawab hal 
ini dari perspektif yang sangat 
berbeza dan memberi peneran-
gan baharu kepada persoalan itu. 
Apa perspektifnya?

Katanya, cinta bukan “emosi 
dualistik”. Baginya, setiap kali 
kita merasakan cinta yang tulen, 
pada masa itu, kita merasakan 
kesatuan kita dengan Tuhan dan 
sesama. 

D i a  m e n u l i s  b a h a w a , 
“Pengalaman cinta muncul keti-
ka kita menyerahkan keterpisah-
an kita ke alam semesta. Ini 
adalah perasaan kesatuan ... Ini 
bukan emosi, ini adalah keadaan 
... 

Tidak begitu banyak ‘dua 
adalah satu’ sama seperti ‘Satu 
yang dinyatakan sebagai dua.’ 
“Dengan kata lain, ketika kita 
mencintai seseorang, pada saat 
itu, kita bersatu dengannya, tidak 
terpisah, sehingga walaupun 
khayalan dan perasaan kita seba-
hagiannya terbungkus dalam per-
asaan melayani diri, sesuatu 
yang lebih mendalam dan lebih 
nyata daripada perasaan dan 
khayalan kita adalah berlaku. 
Kita satu dengan yang lain dalam 
diri kita - dan, dalam cinta, kita 
merasakannya.

Dalam pandangan ini, cinta 
yang tulen bukanlah sesuatu 
yang kita rasakan; ia adalah ses-
uatu yang kita ada. 

Pada dasarnya, cinta bukanlah 
emosi afektif atau kebajikan 
moral (walaupun ini adalah seba-
hagian daripadanya). Ini adalah 
keadaan metafizik, bukan ses-
uatu yang datang dan berjalan 
seperti keadaan emosi, atau ses-

uatu yang dapat kita pilih atau 
tolak secara moral. 

Keadaan metafizik adalah ses-
uatu yang diberikan, sesuatu 
yang kita miliki, yang memben-
tuk sebahagian daripada diri kita, 
secara konstitutif, walaupun kita 
tidak dapat mengetahui dengan 
senang hati. 

Oleh itu, cinta, paling tidak 
jatuh cinta, dapat membantu 
membuat kita lebih sadar akan 
keterpisahan kita, kesatuan kita 
ketika bersama dengan orang 
lain.

Apabila kita merasakan cinta 
yang mendalam atau berseman-
gat, maka mungkin (seperti 
Thomas Merton yang menggam-
barkan penglihatan mistik yang 
dimilikinya) kita dapat bangun 
lebih banyak lagi dari impian 
kita untuk berpisah dan khayalan 
perbezaan kita dan melihat rahsia 
keindahan dan kedalaman hati 
orang lain. 

Mungkin juga ini memung-
kinkan kita untuk melihat orang 
lain di tempat di mana dosa atau 
keinginan atau pengetahuan diri 
tidak dapat dicapai, inti dari 
kenyataan mereka, orang yang 
masing-masing berada di mata 
Tuhan.

Dan bukankah i tu indah, 
Merton menambah ... “jika kita 
dapat saling melihat sesama 
sepanjang masa.” — Hakcipta 
Terpelihara @ Fr Ron Rolhiser 
1999-2021 

Ada pada suatu masa dahulu 
ada seorang tua tinggal dekat 

pintu gerbang masuk ke sebuah 
perkampungan. 

Orang-orang yang mahu masuk 
ke kampung tersebut seringkali 
singgah ke rumah orang tua terse-
but untuk bertanyakan pelbagai 
soalan tentang kampung tersebut. 

Pada suatu hari, seorang 
pengembara datang bertanya 
kepadanya, “Bagaimanakah sikap 
orang-orang di kampung ini?” 
“Bagaimanakah sikap orang-orang 
di kampung asalmu?” tanya orang 
tua itu pula. 

“Di kampung saya, semua orang 
baik-baik belaka dan tidak suka 
berburuk sangka.” 

Orang tua itu mengatakan baha-
wa orang-orang di kampung itu 
pasti akan menerima kedatangan si 
pengembara dengan ikhlas dan 
murah hati.

Kemudian tidak lama kemudian, 
seorang pengembara yang lain 
datang bertemu dengan orang tua 
tersebut dan bertanya dengan soa-
lan yang sama, “Bagaimanakah 
sikap orang-orang di kampung 
ini?” 

“Bagaimana sikap orang-orang 
di kampung asalmu?” tanya orang 
tua itu pula. “Di kampung dari 
mana saya datang,” kata penggem-

bara tersebut, “Orang-orangnya 
semua penipu dan pencuri, mereka 
adalah orang-orang yang sangat 
teruk sekali!” 

“Anakku,” kata orang tua terse-
but dengan nada yang sayu, 
“Engkau akan menemui orang-
orang yang sama di kampung ini, 
penipu dan pencuri kerana itu 
mereka adalah orang-orang yang 
sangat teruk sekali,” kata orang tua 
tersebut.

Melalui kisah tersebut di atas 
maka jelaslah bahawa kita melihat 
melalui mata hati kita. Jika terda-
pat cinta kasih di dalam hati kita, 
maka kita akan melihat cinta kasih. 

Sekiranya terdapat dendam kes-
umat dan luka-luka di dalam hati 
kita, maka kita akan melihat den-
dam dan luka-luka bat in . 
Malangnya, gaya dan corak 
kehidupan seperti ini boleh menu-
run dari generasi ke generasi yang 
seterusnya. 

Kita membalas kejahatan den-
gan kejahatan. Maka tidak hairan-
lah kita sering mendengar atau 
mengalaminya sendiri bahawa 
mereka yang pernah dianiaya 
secara fizikal oleh ibu bapanya 
sendiri sejak mereka masih kecil, 
akan berbuat demikian juga terha-
dap anak-anak mereka sendiri.

Yesus memang sedar tentang 

realiti kehidupan kita yang cukup 
mencabar kesabaran kita apabila 

Dia bercakap tentang cinta 
kasih, kedamaian dan tentang nasi-
hat untuk tidak takut atau merasa 
takut di dalam hati kita. “Jikalau 
kamu menuruti perintah-Ku, kamu 
akan tinggal di dalam kasih-Ku…” 
(Yoh 15:10). Mengasihi Tuhan, 
pertama-tama kita perlu mengakui 
dan menerima hakikat bahawa kita 
dikasihi oleh Tuhan.

 Apabila kita menerima hakekat 
ini, maka kita menjadi semakin 
bebas daripada rasa ketakutan. 
Apabila kita menjadi lebih bebas 
daripada belenggu ketakutan maka 
cara kita melihat keberadaan sesa-
ma kita juga mula berubah. Dan 
apabila cara kita melihat juga beru-
bah, maka sikap dan gaya hidup 
kita juga mula berubah.

Pada hari ini Yesus secara iste-
mewa menghimbau kita untuk 
mengamalkan budaya saling men-
gasihi sama seperti Tuhan men-
gasihi kita. 

Kasih yang dimaksudkan bukan 
kasih ‘pandang pertama’ yang ser-
ingkali diakhiri dengan perceraian 
akibat ‘perselisihan pertama’ yang 
biasanya hanya bersifat remeh 
temeh. 

Ianya juga berbeza dengan kasih 
keluarga, kerana saudara mara 

biasanya ‘terpaksa’ menolong ker-
ana ada kaitan saudara. Demikian 
juga kasih yang diajarkan Yesus ini 
berbeza dengan kasih di antara 
handai taulan sebab kita boleh 
dipeluk cium oleh orang-orang 
yang bodoh dan diperbodohkan 
oleh pelukan dan ciuman.

Cinta kasih Tuhan sangat ber-
beza sebab kasih-Nya adalah 
memberikan nyawa-Nya hingga 
ke kematian. Cinta kasih Tuhan 
nyata dan jelas melalui tubuh dan 
darah Yesus, “Dalam hal inilah 
kasih Tuhan dinyatakan di tengah-
tengah kita, iaitu bahawa Tuhan 
telah mengutus Anak-Nya yang 
tunggal ke dalam dunia, supaya 
kita hidup oleh-Nya” (1Yoh 4:9).

Kita didorong untuk mengamal-
kan dan memperlihatkan kepada 
sesama kita sekomuniti cinta kasih 
Tuhan yang dinyatakan oleh Yesus 
itu. Sebab cinta kasih adalah meru-
pakan jiwa bagi setiap komuniti.

Saling mengasihi antara satu 

dengan yang lain bukalah merupa-
kan suatu ucapan yang dipenuhi 
dengan kata-kata yang sudah basi 
tetapi ianya merupakan suatu 
petua atau preskripsi juga bukan 
merupakan sekadar sesuatu nasihat 
tetapi merupakan suatu arahan.

 Dalam Injil tadi, Yesus telah 
mengucapkan sebanyak sembilan 
kali perkataan ‘kasih’, menanda-
kan bahawa betapa pentingnya 
budaya kasih itu bagi kehidupan 
kita sejak dahulu hinggalah seka-
rang ini.

Memang kita sungguh memerlu-
kan iman yang teguh untuk mem-
percayai bahawa kasih merupakan 
asas realiti kehidupan. 

Kita sungguh memerlukan 
keberanian untuk terus mengasihi 
terutama ketika kasih kita ditolak. 
Kita juga memerlukan penghara-
pan untuk dapat mengasihi apabila 
rasa segan, takut dan tekanan yang 
menyerang dari dalam diri kita 
sendiri. — santapan rohani 

HARI MINGGU PASKAH ENAM 
TAHUN B

KISAH PARA RASUL 10:25-26,34-35,44-48; 
1 YOHANES 4:7-10; 
INJIL YOH. 15:9-17

Kita sangat memerlukan kasih dari Tuhan 
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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: Apa sebenaranya erti kata 
“Amin?” Kenapa sebegitu power-
ful? Jika kita berdoa tanpa menye-
but “Amin”, apakah doa itu boleh 
diterima? — Frederica 

Jawaban: Mungkin, tanpa dise-
dari ramai orang ternyata tidak me-
mahami kata “Amin”. Padahal, kata 
ini tidak pernah terlewat dalam doa 
yang diucapkan setiap hari, bah-
kan dalam perkataan antara sesama 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Kata “Amin” bagi sebahagian 
orang, adalah suatu kata “wajib” 
untuk mengakhiri doa. Dan, bagi 
sebahagian orang, kata “Amin” 
menjadi seperti jawaban seorang 
beriman untuk meng-iyakan sesua-
tu yang berhubungan dengan peng-
harapan. Namun, “Apa sebenarnya 
kata ‘Amin’ itu?”

Kata “Amin” secara etimologi be-
rasal dari kata “aman” dalam Baha-
sa Ibrani yang bererti “dia memeg-
ang teguh”, “sungguh”, “benar”, 
“jadilah demikian”. 

Selain itu, sebagai kata, “Amin” 
ini berhubungan dengan kata 
“emet” dalam bahasa yang sama, 

yang bererti “kebenaran”. Berdasar-
kan hal ini, kata “Amin” mempun-
yai makna yang bukan sekadar kata 
“iya” akan sesuatu tetapi berhubun-
gan dengan Tuhan sendiri sehingga 
kata “Amin” senantiasa berhubun-
gan dengan Tuhan.

Dalam Kitab Suci, Perjanjian 
Lama mahupun Perjanjian Baru, 
kata “Amin” muncul beberapa kali. 
Kitab Yesaya misalnya mengguna-
kan kata “Amin” untuk mengung-
kapkan “Tuhan kebenaran” yang 
hendak mengatakan bahawa Tuhan 
itu setia pada janji-Nya. 

Dan Tuhan Yesus sendiri dalam 
Injil sering kali menggunakan kata 
“Amin” sebagaimana dalam Injil 
Bahasa Latin Tuhan Yesus menga-
takan: “Amen, amen, dico vobis”. 

Seruan Tuhan ini bukan sekadar 
kata yang tampak dibuat-buat, teta-
pi kata ini adalah suatu kata “untuk 
menekankan pada ajaran yang dis-
ampaikan-Nya di mana ajaran itu 
memiliki kebenaran yang berasal 
dari Tuhan” (Bdk. KGK 1063). 

Oleh sebab itu, Katekismus Gere-
ja Katolik (KGK) yang memetik ka-
ta-kata Sirilus dari Yerusalem men-

egaskan bahawa “Dengan perkataan 
‘Amin’, ertinya ‘Semoga terjadi’, 
kamu mengesahkan isi doa yang 
diajarkan Tuhan” (KGK 2856). 

Kata “Amin” disebut powerful 
kerana seorang peribadi meyakini 
dengan segenap imannya akan doa 
yang diserukan dan dilambungkan 
kepada Tuhan. Dan apalagi “Yesus 
Kristus sendiri adalah ‘Amin’ 
(Why. 3:14). Ia adalah Amin dari 
cinta Bapa yang definitif terhadap 
kita” (KGK 1065).

Selain itu, kata “Amin” bagi 
orang Katolik adalah kata “meneri-
ma dengan sebulat hati”. Kata yang 
sederhana tetapi bermakna. Inilah 
sebabnya Sri Paus Yohanes Paulus 
II dalam Ecclesia de Eucharistica 
menunjukkan bahwa sikap Bonda 
Maria ketika menerima pesan dari 
Malaikat Gabriel untuk menjadi 
Bonda Tuhan adalah bentuk ungka-
pan “Amin”. 

Ertinya, Bonda Maria menerima 
dengan sebulat hati, dengan ke-
percayaan pada panggilan menjadi 
Bonda Tuhan tersebut. Dan sebagai 
ungkapan penerimaan kepercayaan 
total dengan sebulat hati, kata 

“Amin” terdapat dalam “Syahadat” 
yang sebenarnya juga merupakan 
ungkapan kata yang sama dengan 
“Aku percaya”. 

Jadi, “Bagaimana jikalau se-
orang berdoa tidak mengucapkan 
kata ‘Amin’?” Secara sederhana, 
berdasarkan penjelasan yang telah 
disampaikan di atas, doa sudah se-
mestinya selalu menggunakan kata 
“Amin”. 

Ertinya, seorang beriman yang 
berdoa kepada Tuhan menyatakan 
kesungguhan hatinya bahawa dia 
percaya pada Tuhan yang disembah 
dalam doa. Selain itu, sebagai orang 
beriman, seorang yang percaya 
pada Kristus Yesus, kata “Amin” 
adalah ungkapan batin dan bukan 
kewajiban sehingga tanpa “Amin” 
seorang beriman belum menyam-
paikan keyakinannya secara sem-
purna. 

Oleh sebab itu, sudah sepantasnya 
dan semestinya kata “Amin” diung-
kapkan dengan keseluruhan diri ke-
tika seorang itu berdoa.  — Father 
Yohanes Benny Suwito, Institut 
Teologi Yohanes Maria Vianney, 
Surabaya, hidupkatolik.com

Bolehkah berdoa tanpa menyebut “amin”? 
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TENOM: Tahun yang lebih ber-
makna bagi Fr Roney Mailap  apa-
bila mampu meraikan Ulang Tahun 
Pentahbisan Imamatnya yang ke 
sembilan dengan perayaan Ekaristi, 
disusuli fellowship pada 28 April 
lalu. 

Misa Kudus itu telah  diadakan 
di Gereja St Peter, KUK Pamilan 
dan  bermula tepat pada jam 6.30 
petang. Misa itu dipimpin oleh Fr 
Roney sendiri dan dibantu oleh Pa-
deri Paroki Tenom, Fr Ronnie Luni 
dan Fr Anthony Mikat.

Semasa homilinya, Fr.Roney 
Mailap menceritakan pengalaman 
panggilan kepaderiannya, bahawa 
dia juga pernah mengalami krisis 

iman. Krisis yang disebabkan ke-
taksubannya mencari fakta-fakta 
tentang iman dan gereja sehingga 
terlupa kepada perkara asas yang 
terpenting iaitu relasi yang benar 
dengan Yesus Kristus. 

“Tidak dinafikan bahawa bela-
jar doktrin agama kita itu penting, 
namun Yesus itu lebih besar dari 
agama itu sendiri, maka untuk me-
mampukan kita mengalami per-
temuan dengan Yesus. Kita harus 
percaya dan datang kepada-Nya," 
jelas Fr.Roney.

Ketika menyampaikan ucapan-
nya, Fr Ronnie Luni mengucapkan 
tahniah kepada Fr.Roney di ulang 
tahun pentahbisan imamatnya. 

Ucapan terima kasih juga disam-
paikannya kepada semua umat khu-
sus umat di KUK Pamilaan, yang 
dipengerusikan oleh Puan Venadita 
Extacia, kerana telah membuat per-
siapan rapi. 

Selesai Misa Kudus, perayaan 
ulang tahun diteruskan dengan fel-
lowship yang dimulakan dengan 
persembahan multimedia yang me-
nayangkan detik-detik pelayanan 
Fr.Roney sepanjang sembilan tahun 
ini.

Ulang tahun imamat Fr Roney 
ini turut dirayakan dengan acara 
memotong kek bersama Sr Lucynia 
Jeprin, yang menyambut hari kela-
hirannya.  — Juanis bin Marcus 

TENOM: Indahnya misteri pang-
gilan Yesus Kristus, itulah inti 
utama yang ingin disampaikan 
oleh  Fr.Roney Mailap apabila 
mengongsikan pengalaman pang-
gilan baru-baru ini. 

Fr Roney mengongsikan kisah 
panggilannya semasa memimpin 
Misa Kudus sempena Ulang Ta-
hun Pentahbisan Imamatnya yang 
ke sembilan seperti berikut: 

 “Pada tahun 2008, semasa saya 
masih lagi dalam pembentukan 
menjadi paderi, saya mengalami 
krisis panggilan. Muncul niat un-
tuk saya berhenti daripada me-
neruskan panggilan menjadi pa-
deri.

Mungkin krisis iman ini terjadi 
akibat cara saya menjalani pem-
bentukan kepaderian  dengan ter-
lalu mencari fakta-fakta tentang 
iman dan agama saya yang gagal 
saya temui. Ini membuatkan tim-

bul pertanyaan dalam hidup saya, 
“Haruskah saya percaya kepada 
Kristus? Secara diam-diam, saya 
ingin meninggalkan kepercayaan 
dan agama saya.”

“Kemudian, pada suatu ketika 
semasa musim Paskah, saya pu-

lang ke Tenom untuk bercuti. Se-
lepas tiga hari, saya ke  Beaufort 
dengan menaiki keretapi (Ten-
om-Beaufort). Ketika ini sebuah 
tragedi yang mengubah pandan-
gan saya terhadap Yesus Kristus. 
Saya terlibat dalam kemalangan 
keretapi. Pada masa tersebut kepa-
la kereta api bersama dua gera-
baknya tergelincir dan  terjunam 
di Sungai Padas”

“Peristiwa itu umpama hidup 
dan mati bagi saya. Saya berenang 
sekuat yang mungkin meredah air 
berlumpur agar dapat menemui 
jalan keluar dari keretapi. Sedikit 
harapan saya temui, apabila ter-
nampak dari celah-celah lumpur, 
terbit satu cahaya kecil. 

Saya berenang ke arah cahaya 
kecil itu dan syukur, ia adalah 
tingkap keretapi yang terbuka. 
Tingkap tersebut cukup-cukup 
untuk saya keluar. Saya selamat, 

tetapi suara hati saya berkata, 
“Bagaimana pula dengan Yesus 
yang tidak diselamatkan demi ke-
baikan manusia?”. 

“Sejak itu, saya tidak lagi in-
gin bertanya, mengapa saya dis-
elamatkan? Bagaimana dengan 
mereka yang menjadi korban? 
Biarlah ia menjadi sebuah misteri 
untuk renungan saya. Bayangkan 
sekiranya saya menjadi korban 
pada saat itu, yang mana hidup 
saya masih dalam penyangkalan 
kepada Yesus, anda (umat) mung-
kin boleh meneka di mana saya 
akan berada?”.

“Satu perkara yang saya pela-
jari daripada peristiwa itu adalah, 
menjadi seorang paderi bukan sa-
haja mengenai seberapa banyak 
fakta, doktrin tentang iman dan 
agama saya yang mampu saya 
perolehi. Belajar doktrin gereja itu 
penting, itu ada tempatnya tetapi 

Yesus lebih besar dari agama itu 
sendiri, oleh kerana itulah perkara 
asas yang terpenting adalah relasi 
kita dengan Yesus Kristus ”

“Begitu juga, selama menjadi 
paderi sembilan tahun ini, bukan 
panggilan kepaderian itu sahaja 
yang saya pertahankan, tetapi 
juga hubungan saya dengan Yesus 
Kristus. Kita mampu mendengar 
Yesus dengan syarat kita percaya 
dan datang kepada-Nya”

“Istimewa tentang Yesus Kris-
tus ini, Dia mampu menjadikan 
sampah-sarap (diri saya) ini men-
jadi saluran cinta kasih Tuhan. 
Terima kasih juga kepada semua 
umat yang terus menyokong dan 
mendoakan saya. Kepaderian 
kami tidak bermakna tanpa umat 
itu. Anda(umat) adalah salah satu 
inspirasi kami untuk terus setia 
di dalam panggilan kami ini”. — 
Juanis bin Marcus 

Kita mampu mendengar Yesus dengan datang kepada-Nya 

Umat KUK Pamilan rai ulang 
tahun imamat Fr Roney Mailap 
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Sahabat kecil Yesus

Bantu kanak-kanak ini untuk 
bertemu dengan Yesus. 

Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga 
Aku telah mengasihi kamu; tinggallah di dalam 
kasih-Ku (Yoh 15:9)  

Mari Mewarna 

Empat puluh hari selepas 
Yesus bangkit, Dia pergi 
ke atas sebuah bukit 
bersama dengan para 
pengikut-Nya. Yesus 
diangkat ke syurga untuk 
bersama Bapa-Nya 

Yesus berjanji 
untuk mengutus 

penolong-Nya yang 
akan bersama-

sama dengan para 
pengikut-Nya 
hingga akhir 

zaman. 

Warnakan gambar di bawah mengikut KOD WARNA. 
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Krismawan diseru akrabkan 
relasi dengan Tuhan 
MEMBAKUT: “Jangan lupa un-
tuk menyerahkan hidup sepe-
nuhnya kepada bimbingan Roh 
Kudus,” kata Uskup Cornelius 
Piong kepada 29 orang pener-
ima Sakramen Krisma di Gereja 
St Patrick Membakut pada 17 
April 2021 yang lalu. 

Misa Kudus upacara pen-
erimaan Sakramen Krisma ini 
bermula pada jam 10 pagi dan 
telah dihadiri oleh kira-kira 150 
orang umat yang terdiri daripa-
da ibu bapa penerima Krisma, 
para penanggung, pembimbing, 
pengerusi-pengerusi KKD dan 
KUK serta pengerusi-pengerusi 
komiti dan Kerasulan Paroki St. 
Patrick Membakut.  

“Semasa PKP berlangsung, 
gereja memang mengalami 
banyak halangan terutama 
sekali dalam melaksanakan 
Misa Kudus dan aktiviti-aktiviti 
lain. 

"Namun demikian, kita se-
harusnya tidak putus asa dan 
terus berdoa agar keadaan 
kembali pulih seperti sediakala 
dan mengambil peluang ini un-
tuk mendekatkan diri dengan 

Tuhan. 
"Banyakkan berdoa dan sen-

tiasa mengekalkan relasi den-
gan Roh Kudus,” kata Bapa 
Uskup Cornelius didalam uca-
pan alu-aluan beliau.

Fr. Benedict Runsab selaku 
paderi paroki pula mengucap-
kan terima kasih kepada Bapa 
Uskup kerana berusaha hadir 
dan melaksanakan upacara 
penerimaan Krisma. 

“Terima kasih kepada Komiti 
Kateketikal yang telah berusa-
ha melaksanakan tugas-tugas 

pembimbingan secara on-line 
mahupun secara bersemuka. 
Ini menunjukkan bahawa PKP 
bukanlah satu halangan untuk 
meneruskan pembimbingan” 
katanya lagi. 

Pengerusi MPP, Samuel Kula 
Salimpah berkata “Walaupun 
dengan kehadiran yang terhad, 
kita bersyukur atas kesempatan 
untuk merayakan Paskah den-
gan tenang dan kesempatan 
untuk mengadakan upacara 
penerimaan Krisma. 

"Tahniah kepada semua pen-

erima Krisma. Sesungguhnya 
Majlis Kesyukuran Paskah 
paroki St. Patrick Membakut 
dan Majlis Kesyukuran Peneri-
maan Krisma pada kali ini se-
memangnya disambut secara 
sederhana namun penuh den-
gan rasa syukur” ucapnya. 

Beliau juga mengucapkan ter-
ima kasih kepada Bapa Uskup, 
Komiti Kateketikal yang diketuai 
oleh Hyacintha Gerardus, ser-
ta semua yang terlibat dalam 
persiapan sambutan majlis 
kesyukuran Paskah paroki dan 

majlis kesyukuran penerima 
Krisma.

Selepas Misa kudus selesai, 
Bapa Uskup menerima sum-
bangan kasih daripada pen-
erima Krisma, MPP dan semua 
KKD dan KUK. 

Kemudian, Bapa Uskup, pa-
deri, AJKT MPP bersama se-
mua yang hadir bergerak ke 
dewan untuk acara pemoton-
gan kek kesyukuran, dan ma-
kan tengahari. Acara pada hari 
tersebut berakhir kira-kira jam 
2.00 petang. — KOMSOS SPM

ROMA: 3 Mei 2021 adalah ulang 
tahun  ke-30 Carlo Acutis, “pakar 
komputer” milenial yang dengan 
cepat menjadi teladan kekudusan 
yang dipuja di seluruh dunia. Pada 
bulan hadapan,  Sophia Press akan 
menerbitkan buku tentang Carlo. 
Buku itu ditulis oleh Father Will 
Conquer dari Keuskupan Agung 
Monaco, seorang paderi dari Seri-
kat Misi Asing Paris yang sedang 
melayani di mision Kamboja di 
mana umat beragama Katoliknya 
kurang dari 1%.

Semasa belajar di San Luigi dei 
Francesi, Roma, paderi itu bertemu 
dengan keluarga Beato Carlo Acutis, 
yang baginya menjadi teladan ke-
bajikan dan teman spiritual. Buku 
bertajuk “A Millennial in Paradise” 
memberikan sedikit gambaran ten-
tang kehidupan singkat Carlo, dan 
bagaimana remaja kudus itu men-
gatasi pelbagai cabaran, yang juga 
banyak dihadapi oleh kaum muda 
sekarang ini. 

Misalnya, bagaimana Carlo meng-
hadapi kesepian. Sebagai anak 

tunggal dan ibu bapanya yang 
sibuk bekerja, Carlo memilih un-
tuk menjalinkan persahabatan. 
Salah seorang sahabat Carlo ialah 

Rajesh, seorang Hindu. Mela-
lui persahabatan itu, Rajesh telah 
menemui Kristus dan seterusnya 
menjadi Kristian. harus bergumul 
dengan kesepian. 

Begitu juga persahabatan beato 

Carlo dengan remaja perempuan. 
Carlo meneladani Santo Fransiskus 
dan Santa Klara dari Assisi di mana 
beliau menghormati para wanita 
dan percaya, persahabatan dengan 
wanita boleh terjalin tanpa nafsu 
serta pergaulan bebas.

Carlo pada zaman kanak-kanak 
dan remajanya suka ke kolam re-
nang. Dia mahir berenang dan di 
kolam itu, dia menemui pelbagai 
tingkah laku remaja lelaki terhadap 
perempuan muda. Suatu ketika, 
Carlo menyaksikan sekumpulan 
remaja lelaki mengusik dan mere-
mehkan remaja perempuan di situ.  

Apa yang dikatakan Carlo kepa-
da mereka? Apakah dia meneriaki 
mereka? Apakah dia mengancam 
mereka? Semuanya tidak. Dia terus 
terang mengatakan kepada mereka 
sesuatu yang jauh lebih menakut-
kan, “Tubuh kita adalah bait Roh 
Kudus.”

Sama-sama kita nantikan buku 
ini. Semoga ia dapat membantu 
pertumbuhan iman di kalangan be-
lia! — media Vatikan 

Bagaimana Carlo Acutis atasi pelbagai rintangan? 

Kepada (Tuhan) saya  selalu dapat 
mencurahkan segala-galanya. Saya 
juga dapat mengeluh bertanya 
kepada-Nya di saat dia diam, 
mengatakan kepada-Nya apa yang 
tidak saya fahami (Carlo Acutis)

Yesus Kristus berbicara dengan kita 
dalam fikiran, dan hendaknya kita 
mendengarkan Dia serta mengikuti-
Nya dalam setiap hal (Carlo Acutis)
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Bapa Suci ajak putera-puteri 
Altar selalu hidup suci 
FATIMA, Portugal: Sri Paus Fran-
siskus mengirim surat kepada 
putera-puteri altar Portugal yang 
melakukan Ziarah Nasional ke-25 
mereka, 1 Mei, di Tempat Ziarah 
Maria Fatima. 

Dalam surat yang ditujukan ke-
pada Ketua Komisi Liturgi dan 
Rohani Konferensi para Uskup 
Portugis, Uskup Brangança-Mi-
randa, Msgr José Manuel Garcia 
Cordeiro, Bapa Suci mengatakan, 
Bonda  Maria pasti gembira meli-
hat para putera-puteri altar yang 
sedang berziarah dan pasti Sang 
Perawan Maria mahu mereka mel-
akukan seperti yang dilakukannya 
ketika menghadiri perkahwinan 
di Kana iaitu mukjizat pertama 
Yesus, “Apa yang Dia katakan ke-
padamu, buatlah itu.”

“Inilah hal pertama yang Yesus 
katakan kepada kalian masing-
masing: jadilah kudus,” kata Sri 
Paus kepada putera-puteri altar. 

Fransiskus mengatakan betapa 
putera-puteri altar yang melayani 
di Gereja sangat bertuah kerana 
dapat mendekati altar tempat 
hosti dan anggur disucikan untuk 
menjadi  Tubuh dan Darah Tu-
han. Meskipun mata mereka tidak 
melihat Yesus tetetapi  bibir dan 
hati mereka memuliakan Dia.

Sri Paus mendesak mereka 
untuk berperilaku sebagaimana 
layaknya melayani hal-hal suci, 
menyesuaikan sikap interior dan 

eksterior mereka terutama ketika 
berada dekat altar, atau ketika 
membuat tanda salib, duduk atau 
ikut serta dalam doa dan lagu ber-
sama.

Sangti Papa mendorong para 
putera-puteri altar untuk men-
empatkan semua antusiasme usia 
mereka dalam perjumpaan den-
gan Yesus yang tersembunyi di 
sebalik Ekaristi. “Berikan kepada 
Yesus tanganmu, fikiranmu dan 
waktumu. Dan Dia tidak akan ga-

gal untuk memberimu ganjaran, 
memberimu sukacita sejati dan 
membuatmu merasa di tempat 
yang paling bahagia.”

Sri Paus memberikan contoh 
orang-orang kudus yang sangat 
memuja Ekaristi kerana mela-
lui Ekaristi mereka mengalami 
perjalanan yang menuju kesem-
purnaan misalnya Beata Alek-
sandina dari Balazar yang hanya 
hidup dengan Komuni Kudus se-
lama empat belas tahun, dan Santo 

Francisco Marto, budak gembala 
kambing dari Fatima, model dan 
pelindung syurgawi para putera 
puteri altar Portugal. 

Memetik pesannya dalam Seru-
an Apostolik Pasca-Sinode 2019 
Christus Vivit, Sri Paus  mengin-
gatkan para putera-puteri altar ba-
hawa  mereka “tidak akan menjadi 
kudus dan menemukan pemenu-
han dengan meniru orang lain

“Kalian harus mengenal dan 
menemui siapa dri kallian serta 
mengembangkan cara kalian 
sendiri untuk menjadi kudus. 
Menjadi orang kudus bererti men-
jadi diri kalian sendiri yang lebih 
penuh, menjadi apa yang Tuhan 
ingin impikan dan ciptakan, dan 
bukan ‘cut and paste’,” tegas Sri 
Paus , seraya menambah bahawa  
hidup mereka  “harus menjadi 
rangsangan kenabian bagi orang 
lain dan meninggalkan dunia ini 
dengan tanda unik. 

Sri Paus Fransiskus seru umat doa 
pasaran kewangan global 
TAKHTA SUCI: Dengan perin-
gatan “Perekonomian yang benar, 
yang menciptakan pekerjaan, sedang 
dalam krisis,” Sri Paus Fransiskus 
melancarkan intensi doanya untuk 
bulan Mei 2021 dalam “Video Sri 
Paus ” yang dikeluarkan pada 4 Mei. 

Dalam video itu Sri Paus kesal pu-
tusnya hubungan antara kehidupan-
kehidupan orang biasa dan cakap-
cakap  kosong yang pada masa ini 
sangat kelihatan di beberapa bidang 
kewangan. “Betapa ramai  orang 
sekarang menganggur!” kata Sri 
Paus dan dunia kewangan masih 
merundum seperti yang dilihat pada 
masa sekarang. 

Katanya, kewangan tinggi, 
jika tidak diatur dan dibiarkan 
sendiri, menjadi “spekulasi mur-
ni yang didorong oleh pelbagai 

peraturan moneter.” 
"Situasi itu tidak harus berlanju-

tan, ia berbahaya. Agar orang mis-
kin tidak menderita akibat sistem 
ini, spekulasi kewangan harus diatur 
dengan hati-hati,” lanjut Sri Paus  
yang mengulangi penekanan pada 
istilah “spekulasi”.

Sri Paus berharap kewangan da-
pat  menjadi sarana untuk memenuhi 
keperluan  masyarakat.

“Semoga bidang kewangan men-

jadi bentuk pelayanan, dan instru-
men untuk melayani orang-orang, 
dan untuk merawat rumah kita ber-
sama!”

Sri Paus juga mendorong setiap 
orang untuk meningkatkan ben-
tuk ekonomi yang lebih adil dan 
berkelanjutan, dan tidak meninggal-
kan siapa pun. 

“Kita dapat  melakukan ini! tegas 
Sri Paus. “Dan mari berdoa agar 
orang yang bertanggung jawab atas 
keuangan bekerja bersama pemer-
intah untuk mengatur pasaran ke-
wangan dan melindungi warga dari 
bahayanya.”

Jaringan Doa Sedunia Sri Paus 
yang mempersiapkan “Video Sri 
Paus” setiap bulan, mengeluarkan 
kenyataan akhbar yang menyertai in-
tensi doa itu. — media Vatikan 

Setiap orang ada “dimen 
kotemplatif” seperti garam 
memberi rasa 

ROMA: Melanjutkan katekesis ten-
tang doa dalam Audiensi Umum 
mingguan, Sri Paus  Fransiskus 
menyampaikan renungan tentang 
doa kontemplatif. 

Katanya setiap manusia memiliki 
“dimensi kontemplatif” seperti ga-
ram yang memberi rasa pada zaman 
kita. Kita dapat merenungkan kicau 
burung, matahari terbit, atau seni dan 
muzik. 

“Berkontemplasi bukanlah ten-
tang cara melakukannya sebaliknya 
bagaimana ia boleh dilaksanakan 
dalam hidup kita,” kata Sri Paus pada 
5 Mei.

Namun, lanjut Sri Paus, aspek 
kontemplatif dari sifat dasar kita 
yang menuntut kita masuk dalam 
iman dan cinta sebelum dapat men-
jadi doa. 

“Menjadi orang kontemplatif tidak 
bergantung pada mata, tetapi pada 
hati. “Dan di sini doa berperanan 
sebagai tindakan iman dan cinta, se-
bagai ‘nafas’ hubungan kita dengan 
Tuhan .”

Sri Paus mengatakan, doa me-
murnikan hati kita dan mempertajam 
pandangan kita, “memungkinkan 
kita memahami realiti dari sudut 
pandang lain.”

Memetik Santo Yohanes Vian-
ney, Sri Paus  berkata “kontemplasi 
adalah pandangan iman, tertuju pada 
Yesus” dan “Semuanya datang dari 
sini: dari hati yang merasa dipan-
dang dengan cinta. Kemudian realiti 
dikontemplasikan dengan mata yang 

berbeza.”
Tegasnya, kontemplasi penuh 

kasih kepada Kristus memerlukan 
sedikit kata dan dapat disederhana-
kan. “Saya melihat Dia dan Dia me-
natap saya!”

“Satu tatapan sahaja sudah cukup,” 
kata Sri Paus . 

“Cukuplah untuk meyakinkan 
bahawa  hidup kita dikelilingi cinta 
yang sangat besar dan dan penuh 
iman sehingga tidak ada yang dapat 
memisahkan kita dari-Nya. Yesus, 
adalah guru dari pandangan ini, se-
lalu ada waktu dan ruang untuk be-
rada dalam persekutuan penuh kasih 
dengan Tuhan.” 

Sri Paus juga memperingatkan 
agar tidak jatuh ke dalam godaan 
kuno yang berfikir bahawa  kontem-
plasi itu bertentangan dengan tinda-
kan. 

Sangti Papa mengatakan beberapa 
guru spiritual pada masa lalu menya-
takan ada pemahaman dualistik doa 
ini. 

“Pada kenyataannya, dalam Yesus 
Kristus dan Injil, tidak ada pertentan-
gan antara kontemplasi dan tinda-
kan,” kata Sri Paus .

Prelatus itu mengatakan satu-
satunya panggilan besar dalam Injil 
adalah mengikuti Yesus di sepanjang 
jalan cinta. 

“Inilah puncak dan pusat dari 
segalanya. Dalam pengertian ini, 
amal kasih dan kontemplasi adalah 
sinonim; kedua-danya mengatakan 
yang sama.” – media Vatikan 

NEW DELHI: Seorang pemimpin 
Gereja Katolik di India meninggal 
akibat COVID-19 pada hari yang 
sama di mana jumlah kematian 
yang  tinggi 3,780 dalam sehari. 

Uskup Agung Emeritus An-
tony Anandarayar dari Keuskupan 
Agung Pondicherry-Cuddalore 
meninggal kerana COVID-19 pada 
4 Mei lalu, di usia 76 tahun.

Prelatus itu dimakamkan pada 5 
Mei di Katedral Dikandung Tanpa 
Noda di Pondicherry.

“Mendiang dirawat di rumah 
sakit untuk menangani COVID-19 
tetapi kesihatannya memburuk pada 
Selasa pagi kerana tahap  saturasi 
oksigen menurun,” ujar kenyataan 
dari para Uskup India. 

Uskup Emeritus ditahbiskan se-
bagai imam pada 21 Disember 1971 
dan pada 12 Januari 1997, beliau 

diangkat menjadi uskup keusku-
pan Ootacamund dan diangkat se-
bagai Uskup Agung Metropolitan 
Pondicherry-Cuddalore pada 10 Jun 
2004.

Di Pakistan, Gereja Katolik n ber-
duka atas kematian Pastor Aldino 
Amato, seorang imam Dominikan 
berasal dari Itali yang berusia 90 
tahun. Beliau meninggal kerana 
COVID-19.

Imam itu menghabiskan 60 ta-

hun hidupnya untuk melayani umat 
di pelbagai komuniti di Pakistan, 
terutama di kota Khushpur, Sahi-
wal, Faisalabad, Chichawatni, dan 
Okara.

“Saya berterima kasih kepada Tu-
han atas hidup dan karya Fr Aldino 
Amato,” kata Uskup Faisalabad, 
Msgr Indrias Rehmat. “Beliau se-
orang imam dan misionaris yang 
hebat,” kata prelatus itu pada upac-
ara pemakaman imam itu beberapa 
hari lalu. — LiCASnews.com 

Pakistan, India kehilangan pemimpin 
Gereja yang hebat akibat Covid-19 

Fr Aldino Amato, OP Uskup Agung Emeritus 
Antony Anandarayar 



Semasa keadaan fizikal tidak 
memungkinkan, komunikator 

Katolik dapat menggunakan media 
untuk menjangkau ramai orang, 
membantu mereka merasakan 
kedekatan dengan Gereja dan men-
gundang mereka untuk mengikuti 
Yesus lebih dekat. Begitulah pesan 
yang disampaikan oleh Sri Paus 

Fransiskus dalam pesan Hari Min-
ggu Komunikasi Sedunia ke-55. 

“Datang dan lihat: Berkomuni-
kasi, bertemu orang-orang seba-
gaimana dan di mana mereka bera-
da” merupakan tema perayaan Hari 
Komunikasi Sedunia 2021. 

Tema itu diambil dari undangan 
Yesus kepada St. Filipus dalam In-

jil Yohanes.
“Datang dan lihatlah,” kata perny-

ataan itu, adalah undangan “inti dari 
Injil” dan proklamasi iman Kristian 
yang sedang berlangsung. Sebuah 
proklamasi yang bukan hanya ten-
tang kata-kata, tetapi “terdiri dari 
penampilan, kesaksian, pengala-
man, pertemuan, kedekatan. 

Sri Paus mempunyai harapan 
agar pesan ini dapat menjadi inspi-
rasi baik dalam dunia jurnalistik, 
media Internet, khutbah harian di 
gereja, dalam politik mahupun ko-
munikasi sosial. Fenomena ini akan 
menjadi wujud nyata iman Kristiani 
diberitakan. Berikut merupakan 
pesan Bapa Suci Fransiskus:
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Datang dan Lihatlah 
Hari Minggu Komunikasi Sedunia, 9 Mei 2021 

InjIl SebagaI berIta

Sri Paus Fransiskus dalam pesan-
nya bersumber pada Injil Yohanes 
1:35-51,yang berkisah tentang 
murid-murid Tuhan Yesus yang 
pertama. Dalam ayat ini terdapat 
kalimat “Datanglah dan Lihatlah” 
dapat dilihat disebutkan dua kali. 

Pada keesokan harinya Yohanes 
berdiri di situ pula dengan dua 

orang muridnya. Saat melihat Tu-
han Yesus lalu, Yohanes  berkata: 
“Lihatlah Anak Domba Tuhan 
!” Kedua-dua murid yang ada di 
situ juga mendengar apa yang di-
katakan oleh Yohanes, kemudian 
mereka pergi mengikuti Tuhan 
Yesus.

Kemudian Tuhan Yesus me-
noleh ke belakang dan Dia meli-
hat Yohanes dan murid lainnya 

mengikuti-Nya. Dia berkata ke-
pada mereka: “Apakah yang 
kamu cari?” Kata mereka kepada-
Nya,”Rabi di manakah Engkau 
tinggal?”

Dia berkata kepada mereka: 
“Marilah dan kamu akan meli-
hatnya.” Kemudian mereka data-
ng dan melihat di mana Dia ting-
gal, dan pada hari itu juga mereka 
tinggal bersama-sama dengan Dia. 

Waktu itu kira-kira pukul empat.
Tuhan Yesus sendiri yang mem-

inta mereka untuk menjalin relasi 
denganNya. 

Kalimat seperti “Datanglah dan 
Lihatlah” adalah bentuk iman 
kristiani dimulai dan diberitakan 
sebagai pengetahuan langsung, 
lahir dari sebuah pengalaman, dan 
bukan hanya sebuah desas-desus 
belaka.

Sri Paus  mengucapkan terimakasih 
pada para pekerja profesional, para 
wartawan, pekerja filem, editor 
dan sutradara, yang sangat berani 
dalam mengambil risiko dalam 
bekerja.

“Buka mata anda dengan takjub 
terhadap apa yang anda lihat, dan 
biarkan tanganmu merasakan kes-
egaran dan kekuatan sehingga ke-
tika orang lain membaca apa yang 
anda tulis, mereka akan menyentuh 
kehidupan yang ajaib”.

Pada masa pandemik  ini se-
harusnya kita harus semakin men-

guatkan ajakan untuk “Datang dan 
Melihat”. 

Misalnya mengajak untuk meli-
hat masalah vaksin, rawatan kesi-
hatan untuk orang miskin dan  ter-
pinggir atau layanan sosial yang 
meminggirkan orang-orang miskin 
dan sebagainya. 

Kerana jika tidak “Datang dan 
Melihat” siapa yang akan bercerita 
tentang ratapan dan keluhan orang-
orang yang menginginkan kesem-
buhan di tempat-tempat terpencil 
ataupun negara-negara yang belum 
terjangkau dalam segi ekonominya.

Internet sangat membantu dalam 
meningkatkan kemampuan dalam 
bercerita dan berbahagi. 

Teknologi digital dapat mem-
berikan informasi yang kemung-
kinan berasal sumber pertama dan 
tepat. 

Internet menjadi sarana yang 
sangat ampuh dan bagus namun di 
sisi lain juga menuntut tanggung 
jawab kita sebagai pengguna. 

Berfikir kritis dan kesedaran ini 
mendorong kita agar lebih ber-
tanggung jawab dan mengetahui 
bila harus menerima mahupun 
menolak dan membatasi pesan. 

Kita sebagai pengguna harus 
bertanggung jawab atas informasi, 
mengawal dan meneliti berita-
berita palsu. 

Kita diharapkan untuk bersikap 
benar, kita dipanggil untuk men-
jadi saksi kebenaran melalui pergi 
dan melihat serta berbahagi.

Injil menceritakan pertemuan 
murid Yesus,  mereka dapat ber-
temu langsung dengan Yesus. Bu-
kankah ini suatu hal yang sangat 
indah? 

Mereka tidak hanya menden-
gar perkataan-Nya namun mere-
ka juga melihat Dia berbicara, 
bahkan merasakan betapa indah 

setiap kalimat-kalimat yang diu-
tarakan-Nya. Murid-murid Yesus 
adalah orang yang sangat berun-
tung bagaimana dapat melihat 
secara langsung iman, harapan 
dan cinta kasih yang Yesus sam-
paikan.

Berita Injil dan sukacita di-
hidupkan saat ini dengan sebuah 

perjumpaan dengan orang-orang. 
Oleh kerana itu, cabaran kita 

pada ketika ini adalah menjumpai 
dan mendengar seruan kalimat se-
masa berkomunikasi di manapun 
mereka berada dan sebagaimana 
adanya dengan jiwa yang ter-
panggil untuk menyatakan kasih 
kepada sesama. 

Tuhan, 
ajari kami untuk melampaui diri 

kami sendiri, dan berangkat untuk 
mencari kebenaran.

Ajari kami untuk 
pergi keluar dan melihat,

ajari kami untuk mendengarkan,
bukan untuk menghibur 
prasangka atau menarik 

kesimpulan yang 
terburu-buru.

Ajari kami untuk pergi ke tempat 
yang tidak akan dikunjungi 

orang lain,
untuk mengambil waktu yang
 diperlukan  untuk memahami,
memperhatikan hal-hal penting,

untuk tidak terganggu 

oleh yang berlebihan,
untuk membezakan penampilan yang 

menipu dari kebenaran.

Berilah kami rahmat untuk 
mengenali kehendak-Mu di dunia 

kami dan kejujuran yang diperlukan 
untuk memberi tahu orang lain apa 

yang telah kami lihat. 
Amin. 

Terima Kasih atas keberanian para wartawan 

Doa Hari Komunikasi Sedunia ke-55 

Peluang dan Jebakan Website

Melihat Secara Langsung 

PARIS: Banyak negara di Asia dilaporkan 
menggunakan pandemik virus corona untuk 
mengawal arus informasi dan menyekat ke-
bebasan media. Hasil temuan itu terungkap 
dalam Indeks Kebebasan Akhbar Dunia 2021 
yang diterbitkan  oleh Reporters Without Bor-
ders (RSF) baru-baru ini. 

Laporan tersebut mengungkapkan bahawa 
“rejim otoriter” di kawasan Asia telah meng-
gunakan krisis kesihatan global untuk me-
nyempurnakan kaedah kawalan totaliter atas 
informasi.

Dalam laporan tersebut tercatat bahawa 
beberapa “demokrasi diktatorial” telah meng-
gunakan pandemik “sebagai dalih untuk 

memperlakukan undang-undang yang sangat 
represif dengan ketentuan yang menggabung-
kan propaganda dan penindasan terhadap per-
bedaan pendapat.”

Korea Utara tetap menjadi “pelaku terbu-
ruk” di Asia, berada di peringkat 179 dari 180 
negara yang termasuk dalam laporan “kerana 
kawalan totaliternya atas informasi dan pen-
duduknya.”

China berada di peringkat 177, dilaporkan 
telah memanfaatkan krisis kesihatan “untuk 
lebih meningkatkan kendali atas informasi di 
dunia maya”.

Dikatakan bahawa sejak Presiden Xi Jin-
ping menjadi pemimpinnya pada tahun 2013, 

China  telah melakukan “sekatan,  penga-
wasan, dan propaganda atas talian (online) 
yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Vietnam yang berada di peringkat 175 juga 
dilaporkan memperkuat kawalannya terhadap 
isi kandungan media sosial, malah pernah 

melakukan gelombang penangkapan terhadap 
jurnalis independen terkemuka.

Di antara mereka yang ditangkap di Viet-
nam adalah Pham Doan Trang yang mendapat 
anugerah Press Freedom Prize for Impact dari 
RSF tahun 2019.

Negara Asia lainnya – termasuk Thailand, 
Filipina, Indonesia, Kamboja, dan Myanmar 
– telah diberi tanda merah atau hitam di peta 
Kebebasan Media Dunia, diklasifikasikan se-
bagai “buruk atau sangat buruk”.

Laporan itu mengatakan negara-negara ini 
menggunakan pandemik untuk memperkuat 
hambatan bagi arus informasi yang bebas. — 
sumber LiCASnews.com 

Penyelidikan dapati kebebasan akhbar di Asia semakin disekat



MINGGUAN KATOLIK

PERMOHONAN DOA SRI PAUS 
(MEI)    

SEJAGAT: Marilah kita berdoa agar mereka 
yang bertanggungjawab dalam kewangan 
akan bekerjasama dengan kerajaan untuk 
mengatur bidang kewangan dan melindungi 
rakyat dari bahaya.

Mei 9, 2021 

Ulang Tahun Imamat ke-44 
Uskup Cornelius Piong ... 

Inilah jalan Tuhan 
KENINGAU: Ketika masih muda, Cornelius 
Piong mempunyai banyak pilihan pekerjaan. 
Dia boleh menjadi guru, kerani, bekerja di 
hospital atau menyambung pelajaran. 

“Tetapi inilah jalan Tuhan, Dia meman-
ggil saya untuk menjadi paderi dan mem-
beri kekuatan kepada saya selama 44 tahun 
dalam pelayanan imamat saya,” ujar Uskup 
Cornelius yang membongkar panggilan  pen-
galaman kepaderian 44 tahun dalam segmen 
Bual Bicara bersama radio Online Kekitaan 
FM baru-baru ini. 

Uskup Cornelius ditahbis sebagai paderi 
pada 27 Mac 1977. Beliau merupakan uskup 
pertama bagi Keuskupan Keningau dan 
uskup bumiputera pertama di Malaysia. 

“Kalau tidak ada kekuatan dari Tuhan, 
mungkin saya tidak akan dapat ditahbis se-
bagai Paderi. Dalam menyahut panggilan 
Tuhan, saya telah melanggar kemahuan ibu 
bapa, meninggalkan kerjaya — ini semua 
sangat sukar untuk diungkapkan. Tetapi jika 
Tuhan yang memanggil, Dia juga akan me-
mampukan. Apabila kita menjawab panggi-
lan-Nya, Dia akan menopang dan memberi 
kita kekuatan,” kata Uskup Cornelius yang 
ditemubual oleh DJ Uji. 

Dalam sesi bual bicara ini, Uskup Cor-
nelius menceritakan bagaimana semasa 
kecil beliau tertarik dengan pelayanan para 
paderi Mill Hill. “Mereka adalah paderi dari 
Eropah sehingga saya memikirkan, saya 
tidak mungkin dapat menjadi paderi kerana 
saya tidak seperti mereka.” Selama 44 tahun 
melayani sebagai paderi, Uskup Cornelius 
menegaskan selaku Paderi dan Uskup, iman, 

kebijaksanaan dan kepimpinan Yesus amat 
diperlukan. Umat ada pelbagai karenah teta-
pi mereka bukan beban. Umat harus dilayani 
dengan sifat penggembalaan Yesus, dengan 
kesatuan, solidariti dan paling penting, para 
pemimpin Gereja harus menghormati semua 
golongan umat, sentiasa terbuka dan meren-
dahkan diri. 

Katanya, “Alasan dan tujuan hidup dan 
pelayanan ialah YESUS. Apabila motif kita 
tidak betul, pelayanan tidak akan berta-
han. Apa yang menyebabkan saya bertahan 
dalam pelayanan ialah kerana sokongan dan 
doa dari orang-orang sekeliling, misalnya 
para paderi, religius, katekis, MPM, staff dan 
ramai lagi.”

Ditanya mengenai bagaimana menghadapi 
pelbagai karenah umat, Cornelius mengata-
kan, “Karenah umat bukan beban, tetapi 

mereka domba yang diamanahkan oleh Tu-
han dan selalu terbuka, kita melayani bukan 
dilayani. Dalam kepimpinan, kita harus se-
lalu ingat kepimpinan kita haruslah bersifat 
seperti Yesus, yang merendahkan diri dan 
menjangkau semua orang. 

Tambah prelatus itu lagi, “Alasan, tujuan 
hidup dan pelayanan kita ialah YESUS. 
Apabila motif kita tidak betul, pelayanan 
tidak akan bertahan. Apa yang menyebabkan 
saya bertahan dalam pelayanan ialah kerana 
sokongan dan doa dari orang-orang sekelil-
ing, misalnya para paderi, religius, katekis, 
MPM, staff dan ramai lagi.  

Ditanya mengenai bakal gembala Keusku-
pan Keningau tiga tahun lagi, Uskup Cor-
nelius mempercayakan hal ini kepada 
Pejabat Nunsio.

Mengenai hubungannya dengan para pa-

deri, Uskup Cornelus sebagai Gembala, 
mengatakan beliau sentiasa menekankan 
solidariti dan sikap saling hormat menghor-
mati di kalangan para paderi. “Setiap paderi 
ada karenahnya tersendiri namun ini adalah 
normal. 

Pada akhir bual bicara, Uskup Cornelius 
berharap agar semua umat di Keuskupan 
berjalan bersama seperti harapan Yesus pada 
malam perjamuan terakhir — agar  kita se-
lalu berada dalam kesatuan — menggunakan 
sabda Tuhan setiap hari untuk mendorong 
hidup kekudusan, dalam semangat berjalan 
bersama, selalulah ingat Tuhan mengguna-
kan kita dan kita adalah saluran kehadiran-
Nya. 

Uskup Cornelius juga mengucapkan “Se-
lamat Hari Paskah dan selalu ingat kita ada-
lah umat Paskah!”

KUALA LUMPUR: Situasi virus pandemik 
Covid-19 yang telah melanda seluruh negara 
daripada tahun lepas bukanlah suatu halan-
gan bagi ketekumen untuk terus mengimani 
iman Katolik. 

Begitu juga bagi para katekumen  yang 
telah melalui perjalanan iman mereka sepan-
jang pandemik ini.

Pada 1 Mei lalu, 25 orang katekumen akh-
irnya menerima Sakramen Inisiasi dalam 

Misa Kudus yang disempurnakan oleh Fr 
James Gabriel di Gereja St Anthony. Dua 
orang daripada mereka diterima dari Ger-
eja Anglican. Lebih manis lagi tarikh peneri-
maan sakramen mereka jatuh pada hari per-
tama bulan Rosari.  

Fr. James Gabriel dalam homilinya  men-
gatakan bahawa sakramen-sakramen yang 
mereka terima merupakan anugerah yang is-
timewa daripada  Bapa di syurga dan marta-

bat mereka telah diangkat menjadi anak-anak 
Tuhan.

Perjalanan mereka sebagai seorang Kato-
lik yang sebenar bermula apabila menerima 
sakramen-sakramen inisiasi tersebut. Dengan 
menerima Sakramen Pembaptisan, Ekaristi 
dan Penguatan, para baptisan baru ini men-
jadi anggota Kristus dan kenisah Roh Kudus. 

Mereka menjadi anggota persekutuan 
umat  Tuhan, Gereja, Tubuh Kristus dan ikut 

mengambil bagian dalam tri-tugas perutusan 
Kristus sebagai: imam, nabi dan raja. 

Fr Gabriel juga menyeru kepada para 
baptisan baru ini bahawa setelah menerima 
sakramen pada hari tersebut, misi dan tugas 
mereka tidak berhenti setakat itu sebaliknya 
mereka diutus untuk mengemban pelaksan-
aan tri-tugas Gereja: misi keluar untuk mem-
bangun, menguduskan dan memberikan kes-
aksian iman kepada dunia menuju Kerajaan 
Tuhan.

Pada akhir Misa, Fr James merakamkan 
ucapan penghargaan kepada Komiti Kateke-
tikal kerana telah melakukan pelayanan yang 
terbaik dan persiapan rapi sehingga terlak-
sananya pembaptisan. Meskipun tertang-
guh kerana pandemik, namun ia merupakan 
cabaran yang telah menguatkan lagi iman 
para baptisan baru dan tenaga pengajar iman 
sendiri.

Sebelum bersurai, para baptisan baru dan 
Krisma mengambil gambar bersama serta 
menerima sijil masing-masing. — Karltwin 
Kerol, SAC KL

Diutus mengemban tiga misi keselamatan Kristus: nabi, raja dan imam  


