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MINGGU PASKA KE-2, 7 April 2013

  

Saudara-saudara terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Paska II. Kita tahu Paska yang
pertama dirayakan oleh orang Yahudi yang hendak keluar dari tanah Mesir. Bacaannya kita
dengarkan pada hari Kamis Putih dan lanjutannya ada pada bacaan kedua Vigili Paska. Dalam
upacara yang kemudian diulang setiap tahun itu, umat Israel diminta untuk menyembelih seekor
anak domba untuk setiap rumah tangga. Dagingnya yang dipanggang harus mereka makan
habis dengan roti tidak beragi dan sayuran pahit. Sebagian darah anak domba itu harus mereka
oleskan pada ambang pintu rumah sehingga ketika Tuhan menjelajahi tanah Mesir dan melihat
darah itu maka Ia akan melewati (passover) mereka dan meluputkan anak sulung mereka dari
maut yang menimpa seluruh anak sulung Mesir. Demikian Paska bagi israel dekat dengan kata
passover itu berkaitan dengan pembebasan anak sulung dari maut dan pembebasan bangsa
Israel dari perbudakan di Mesir.

  

Umat Perjanjian Baru merayakan Paska dalam kaitannya dengan peristiwa kebangkitan Yesus
sesudah tiga hari berada dalam alam maut. Mula-mula mereka berkumpul saja dalam ruang
tertutup karena takut. Tapi di sana Yesus yang bangkit menanmpakkan diri menjumpai mereka,
meneguhkan mereka, dan mengutus mereka. Mereka bertemu pada hari pertama ataupun hari
kedelapan dalam minggu dan Tuhan hadir menampakkan diri dan para murid mengenalnya
secara khas ketika Ia memecah-mecah roti. Selanjutnya pertemuan diulangi setiap hari pertama
ataupun hari ke delapan dalam minggu, dan setiap kali mereka mendengarkan sabda Tuhan
dan memecah-mecah roti mereka merayakan kehadiran Tuhan. Kuasa Yesus yang bangkit
menyertai para murid itu dengan mukjizat dan tanda. Mereka mengajar, menyembuhkan;
Petrus dan Paulus malah dikisahkan membangkitkan orang mati juga. Jumlah mereka
bertambah-tambah banyak dan setiap kali ada yang menjual harta miliknya dan membawanya
pada kaki murid-murid itu untuk dibagi kepada setiap anggota menurut keperluannya sehingga
di antara mereka tiada yang berkekurangan.

  

Bagaimanakah umat Bunda Hati Kudus merayakan Paska? Adakah tanda-tanda kuasa
kebangkitan Kristus hadir menyertai kita? Ketika ada sukacita untuk berkumpul: di Gereja, di
Paroki, di lingkungan, dalam persekutuan-persekutuan ataupun komunitas dan di dalam
keluarga untuk berdoa ataupun untuk perayaan Ekaristi; di sana Paska kita rayakan. Di mana
ada sukacita untuk berbagi, memperhatikan kepentingan bersama, memperhatikan kepentingan
sesama warga yang sungguh membutuhkan di sana semangat Paska digemakan. Di saat ada
sukacita untuk bekerjasama dalam setiap karya perbuatan baik entah itu kerja bakti di gereja,
entah itu mengunjungi sesama warga, entah itu berbakti sosial; Paska Tuhan dirayakan. Dan di
setiap peristiwa rekonsiliasi, perbaikan relasi melalui pengampunan yang membebaskan orang
dari rasa takut, marah dan benci; di situ peristiwa Paska diteguhkan. Karena Paska bagi kita
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adalah melewatkan kita dari kuasa maut dan dosa dan menumbuhkan benih hidup ilahi. Mari
kita syukuri tanda-tanda Paska yang sudah ada di antara kita sambil berdoa dan berusaha
untuk meningkatkannya. 

  

SELAMAT PASKA.

  

Romo Yohanes Purwanta, MSC
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