
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

“Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal 
Aku sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa dan Aku memberikan nyawa-Ku bagi 
domba-domba-Ku” (Yohanes 10:14-15). 
 
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,  
 
Ketika Tuhan memperkenalkan watak gembala yang baik, Dia berbuat demikian dengan gambaran 
untuk menyatakan pengetahuan yang mendalam sebagai seorang pengembala terhadap 
kawanannya. Pengembala tidak membuat laungan biasa atau seruan tanggisan untuk memanggil 
semua dombanya datang. Sebaliknya, pengembala memanggil gembalanya dengan nama. 
Pengembala mempunyai cinta yang mendalam dan pengetahuan terhadap gembalanya sehingga dia 
memanggil mereka secara individu. Tuhan kita adalah pengembala yang baik dan kita, imam-
imamNya, hanyalah wakil untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang diamanahkan olehNya kepada 
kita.  
 
Daripada kami bertiga (kecuali Paderi Philip), Paderi Bonaventure dan saya tidak boleh mendakwa 
bahawa kami "kenali orang kita dan orang kita mengenali." Kami berharap dalam tempoh beberapa 
tahun ini akan datang, kami dapat mengenali anda dengan lebih baik dan anda mengenali kami lebih 
daripada sekadar penampilan dan pertemuan sekejap. 
 
Saya pernah dikongsikan oleh imam lain bahawa terdapat 2 (dua) dosa yang harus dielakkan, namun 
saya sedar bahawa kita cenderung terjatuh dalam godaan. Dosa pertama ialah terhadap kami 
(imam), iaitu kami membuat perbandingan antara paroki sebelum ini dengan paroki kini yang di 
mana tempat kami melayani. Dosa kedua ialah terhadap umat, iaitu umat membuat perbandingan 
dengan antara paderi yang terdahulu. Perbandingan merupakan peranan yang penting dalam proses 
pembelajaran, dan tidak dapat dielakkan bila berlakunya perbezaan. Tetapi marilah kita berdoa 
untuk rahmat untuk melihat kelemahan peribadi, keterbatasan kita sebagai seorang manusia agar 
kita tetap menujukan pandangan kita terhadap Tuhan yang tidak pernah berubah dan setia kasihNya 
terhadap kita – Tuhan kita Yesus Kristus, gembala yang baik.  
 
Tiada sesiapa pun, mahupun kami juga, yang mengenali diri kami sendiri lebih baik dari Tuhan Yesus. 
Tuhan kita jauh lebih kenali diri kita sendiri, termasuk keburukan kita – namun, Dia masih mencintai 
kita. Berdoa untuk kami (imam Paroki Holy Family) supaya kami dapat melayani penuh dengan kasih 
dan tidak mementingkan diri.  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kami (Paderi Bonaventure dan saya) adalah baru kepada paroki Holy Family dan segala struktur, 
program, bahagian, dan juga kepada sukarelawan dan pemimpin paroki yang memastikan segala 
perurusan dan pentadbiran paroki dapat berjalan dengan efektif walaupun berlaku pertukaran 
paderi paroki. Kami akan terus memerlukan kebijaksanaan, nasihat dan sokongan anda untuk 
membantu kami melaksanakan tanggungjawab dan peranan kami di paroki anda kerana kami tidak 
mampu mencapai tujuan tanpa bantuan dari anda. Kami akan membuat perjumpaan dengan 
pelbagai perwakilan, komiti dan pemimpin.  
 
Kami berasa gembira kerana masih terdapat kesinambungan kepimpinan pastoral dari Paderi Philip.  
Paderi Philip akan terus memberi pelayanannya terhadap Keuskupan Agung Health Ministry & 
Health Care Ministry, membantu Misa Mandarin dan juga pekerjaan pastoral yang berkaitan dengan 
jiran paroki iaitu Paroki Sacred Heart, Peel Road. Kami bertiga akan berbincang dan akan 
membahagikan tanggungjawab dan kerjasama dalam pelayanan keimaman kami untuk 
mengembala, mengajar dan menguduskan.   
 
Seperti yang berlaku di seluruh dunia, ahli komuniti ini juga turut terjejas akibat dari pandemik yang 
telah masuk tahun ke-tiga. Kami boleh memilih untuk antara meletak jawatan dan tidak berbuat 
apa-apa atau memperbaharui komitmen kami untuk menghadapi cabaran baru dengan semangat 
untuk era yang baru. Bapa keuskupan kita Pope Francis memberitahukan bahawa “bahawa yang 
pertama tidak boleh menjadi pilihan.” Pope Francis turut menyatakan, “Pandemik ini memberi 
impak yang besar dalam kehidupan setiap individu, sejarah dan komuniti. Untuk menghormati yang 
sakit menderita dan orang-orang yang telah meninggal dunia, terutama sekali, orang tua, yang 
pengalaman hidup tidak boleh dilupakan, kita harus membina semula hari keesokan kita: ia 
memerlukan komitmen, kekuatan dan dedikasi dari setiap individu.”  
 
Sebagai kita melangkah ke tahun yang baru dengan imam pastoral yang baru, marilah kita 
memperbaharui diri kita untuk membina semula hari keesokan kita dengan rahmat Tuhan. Dan kita 
tidak boleh melakukan ini tanpa komitmen, kekuatan dan dedikasi dari setiap umat.” Kami merayu 
agar setiap umat turut ikut berserta dalam memain peranan sebagai sebuah komuniti.  
 
Marilah kita memulakan tahun baru ini dengan ayat alkitab:  
“TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya 
dan memberi engkau kasih karunia; TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi 
engkau damai sejahtera.” (Bilangan 6:24-26) 
 
Gembala-mu yang terkasih,  
Paderi Michael Chua, Paderi Philip dan Paderi Bonaventure Rayappan 
Paroki Holy Family  
10 Januari 2022 


