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TANDA KEBANGKITAN

  

  

HARI RAYA PASKAH KEBANGKITAN TUHAN

  

Bacaan Liturgi : Kis. 10:34a,37-43 ; Kol. 3:1-4  atau 1Kor. 5:6b-8 ; Yoh . 20:1-9 .; 
Yeh. 36:16-28 ; Rm. 6:3-11 ; Mat. 28:1-10
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http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis10:34;Kis10:37-43;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kol3:1-4;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor5:6-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh20:1-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh20:1-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh20:1-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yeh36:16-28;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm6:3-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat28:1-10;
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Pesta Paskah memiliki makna tersendiri bagi setiap orang yang merayakannya. Pesta
Kebangkitan Kristus yang menang atas maut ini mengajak setiap orang Kristen untuk mau
meninggalkan cara hidup lama yang penuh dosa seperti berzinah, mencuri, membunuh,
malas-malasan, menipu, menggosip, mencurigai, egois, dan munafik. Setiap orang diajak untuk
berusaha hidup secara baru sebagai seorang pengikut Kristus. 

      

Hidup dalam Kristus menghasilkan buah-buah roh, cinta kasih, damai sejahtera, penuh
pengertian, pemaaf, sabar, murah hati dan berbelas kasih. Salah satu makna kebangkitan
Kristus yakni membuat setiap orang Kristen menjadi peka terhadap sesama manusia, peka
terhadap lingkungan sekitar, dan terus berserah pada penyelenggaraan Tuhan. Sikap
kepekaan mengandaikan bahwa mata jasmani dan telinga hati kita terbuka lebar untuk melihat
orang-orang yang ada di sekitar kita, mendengar jeritan suara mereka, dan melihat lingkungan
yang kurang teratur. Kita diminta untuk sungguh memaknai kehadiran diantaraorang lain, peka
pada situasi sekitar. Peka bukan hanya dalam melihat, tetapi dalam mengambil sikap dan
keputusan kita.

  

  

                Belajar dari Injil hari ini, Maria Magdalena telah menunjukan sikap kepekaan tersebut.
Ia mengennal pribadi Yesus dan memahami pengajaran-Nya. Maria Magdalena tahu bahwa
Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia mengunjungi kubur Yesus dan ketika
melihatnya sudah terbuka, ia bergegas untuk memberitahukannya kepada para murid. Sikap
Maria Magdalena ini juga menunjukan suatu ekspresi iman orang berdosa yang bertobat dan
mau untuk diubah agar nanti bangkit bersama Kristus.

  

  

                Saudara, kita sering ingin bertobat dan berubah menjadikan hidup kita lebih baik.
Namun sering kita lemah, menyerah pada diri bahkan membiarkan orang lain dan lingkungan
yang mengatur hidup kita. Perubahan hidup yang sesungguhnya perlu menyertakan
kebangkitan Kristus dalam perjuangan pembaharuan hidup kita. Sehingga kelak kita
memperoleh kemuliaan bersama dengan Dia . 
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(diambil dari percikan hati)

  

Tuhan Memberkati dan Selamat Paskah
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