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KEBANGKITAN TUHAN UNTUK KITA 

  

  

HARI MINGGU PASKAH KE II - PESTA KERAHIMAN ILAHI

  

Bacaan Liturgi : Kis. 5:12-16; Why. 1:9-11a,12-13,17-19; Yoh. 20:19-31
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      Bagi para murid, Yesus adalah tempat menggantungkan seluruh harapan, bukan hanya untukkepentingan diri mereka tetapi juga untuk seluruh kehidupan bangsanya.      Harapan para murid tampak sirna karena Yesus telah tiada. Kegalauan hati menyelimutipara murid hingga mereka sangat ketakutan, kalau-kalau berjumpa dengan para penguasaYahudi.     Yesus yang telah bangkit tentu mengetahui dengan tepat perasaan para murid.KerahimaNya tetap ditunjukan oleh Tuhan untuk para murid Tuhan. Tuhan Yesus yang telahbangkit tetap menyertai para murid. Tanda-tanda kebangkitan Tuhan ditunjukkan dalambeberapa penampakan Tuhan      .       Penampakan Tuhan  menjadi bukti nyata bagi para murid bahwa Tuhan Yesus yang telahwafat di kayu salib telah bangkit mulia. Penampakan Tuhan juga menjadi penting agar paramurid semakin yakin bahwa Dia bangkit dan menyertai para murid.     Contoh yang disodorkan kepada kita dalam bacaan injil minggu ini adalah Thomas. Thomastidak mudah percaya atas kesaksian teman-temanya bahwa Yesus sudah bangkit. Thomasakan percaya jika sudah melihat dan menaruh tanganya pada bekas paku yang ada pada tubuhYesus.    Saat Yesus datang, Thomas hanya bisa berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku. Situasi batinThomas menjadi titik penting sehingga Tuhan Yesus berkata," Berbahagialah orang yang tidakmelihat namun percaya".    Kita semua tidak melihat Tuhan namun kita semua percaya kehadiran dan DamaiSejahteraNya untuk kita, karena itu kita menjadi berbahagia. Berbahagia karena juga denganpercaya kepada Yesus menjadi mungkin keselamatan sungguh semakin terjadi dalam hidupkita.      Tuhan Yesus, menghendaki agar para murid membagikan damai bagi semua orang.Kata-kata, damai bagi kamu berarti Yesus memberikan kedamaian bagi kita. Kedamaian yangdiberikan oleh Tuhan Yesus bukan kedamaian dangkal tapi kedamaian yang selalu siap untukmewartakan kebaikan bagi semua orang.       Tuhan meminta kita mewartakan Tuhan yang sudah bangkit, karena Tuhan menghendakisemua umat manusia dapat mengenal  Tuhan Yesus Putra Allah.      Pewartaan kebangkitan Tuhan kita lakukan dengan menghidupi kehidupan ini dengan baik.Merawat kejujuran, merawat ketulusan hati, merawat keterbukaan, merawat keberanianberkorban, merawat semangat kerja,  merawat semangat mengampuni dll.     Pewartaan dengan menjadi model kehidupan yang baik bagi orang banyak menghadirkankerahiman Tuhan dalam hidup ini. Semoga setiap hari kita bisa menghadirkan wajah Tuhanbagi banyak orang.   Tuhan memberkati.  (Pastor Agustinus Sigit Riyanto, MSC)  
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