HARI MINGGU PERTAMA PRAPASKA (A)
Kejadian 2:7-9. 3:1-7; Mazmur 50 (51): 3-6. 12-14. 17. R/ cf. v. 3; Roma 5:12-19
Matius 4:1-11
Tema: ADAM MEMBAWA DOSA DAN KEMATIAN, TETAPI YESUS KRISTUS, ADAM BARU,
MEMBAWA RAHMAT DAN KEHIDUPAN
1. Hari ini adalah Hari Minggu Pertama Prapaska, Tahun Liturgi A. Kita menggunakan bacaan Tahun
Liturgi A dan bukan Tahun C, sebab akan ada Pembaptisan para katekumen pada Malam Menjelang
Paska!
Prapaska adalah masa persiapan kita untuk merayakan Paska, iaitu, kematian dan kebangkitan Yesus
Kristus dan pencurahan Roh Kudus untuk penyelamatan dunia!
Prapaska juga adalah masa persiapan para katekuman kita untuk Pembaptisan pada Malam Menjelang
Paska supaya mereka akan mati dan bangkit bersama Yesus Kristus kepada kehidupan baru Paska
melalui air Pembaptisan dan melalui kuasa Roh Kudus!
Prapaska juga adalah masa apabila kita yang telah dibaptis mempersiapkan diri kita untuk
memperbaharui Pembaptisan kita pada Malam menjelang Paska supaya kita juga dapat mati dan bangkit
bersama Yesus Kristus ke Kehidupan baru Paska melalui air Pembaptisan dan melalui kuasa Roh Kudus!
Itulah sebabnya mengapa pada malam menjelang Paska, selepas membaharui pembaptisan kita, kita akan
direnjis dengan air Pembaptisan!
Justru itu Prapaska adalah masa untuk pertobatan, iaitu, berpusing balik dari dosa, dari diri sendiri dan
duniawi; dan kembali kepada Allah, kepada Allah Yesus Kristus, yang mana adalah kasih, belas kasihan
dan pengampunan, dan kepada jiran kita dalam kasih, belas kasihan dan pengampunan!
Itulah sebabnya mengapa pada musim Prapaska Gereja meminta kita untuk berdoa, berpuasa dan
memberi sedekah kepada yang miskin untuk membantu kita bertobat dan sebagai persiapan kita untuk
merayakan Paska!
2. Bacaan pertama memberitahu kita bahawa ibubapa kita yang pertama, Adam dan Hawa telah
melakukan kesalahan Dosa Asal kesombongan dengan memakan buah yang dilarang! Mereka mahu
menjadi allah sendiri dan memutus sendiri apa yang baik dan apa yang jahat. Mereka tidak percaya
kepada Allah, mereka tidak mahu bergantung kepada Allah dan mereka tidak mahu Allah memberitahu
mereka apa yang baik dan apa yang jahat. Akibatnya dosa dan kematian masuk ke dunia!
Hari ini juga banyak orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya diri mereka sendiri.
Mereka sendiri yang mahu menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Mereka sendiri yang telah
memastikan bahawa pengguguran itu adalah baik! Akibatnya ada 43.8 juta pengguguran berlaku di
seluruh dunia setiap tahun! (Internet, Catholik World news, Januari 20, 2012.) Ini membuatkan rahim ibu
itu menjadi tempat yang paling bahaya di dunia! Dan memperkenalkan budaya kematian! Bahkan dosa
dan kematian telah memasuki dunia!
3. Yang penting, Injil hari ini memberitahu kita bahawa Yesus Kristus Adam baru juga telah dicobai oleh
setan! Sekali lagi, setan memberitahu kepada Yesus Kristus jangan percaya kepada Allah BapaNya,
jangan bergantung pada Allah dan jangan melakukan kehendak Allah; tetapi harus berharap dalam diri
sendiri, bergantung kepada diri sendiri dan melakukan kehendak diri sendiri!
Setan mencobai Yesus Kristus tiga kali. Dalam pencobaan pertama setan memberitahu Yesus Kristus
menukar batu menjadi roti untuk memuaskan kelaparannya. Dalam pencobaan kedua setan memberitahu
Yesus untuk terjun dari atas bait Allah untuk mencobai Allah. Dan pencobaan ketiga setan memberitahu
Yesus untuk menyembahnya dan dia akan beri kepada Yesus seluruh kerajaan dunia!
Tetapi yang lebih penting adalah tindakbalas iman Yesus! Sama seperti Adam pertama berpaling dari
Allah, Yesus Adam kedua berpusing balik kepada Allah. Sama seperti Adam pertama yang bergantung

kepada dirinya sendiri, Yesus Adam kedua bergantung kepada Allah BapaNya. Dengan itu tiga respons
iman Yesus:
i.
“Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah”
ii.
“Janganlah kamu mencobai Tuhan, Allahmu.”
iii. “Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.”
Dan yang lebih penting, hanya melalui rahmat Yesus Kristus yang dapat memusingkan kita kembali
kepada Allah dan menemui kehidupan!
4. Bahkan bacaan kedua memberitahu kita bahawa dengan melalui Adam dosa dan kematian telah
memasuki dunia dan melalui Yesus Kristus Adam baru rahmat dan kehidupun memasuki dunia! Dan
yang lebih penting, bacaan kedua memberitahu kita bahawa rahmat Yesus Kristus sudah mencukupi
mengganti rugi atas dosa Adam! Dan hanya melalui rahmat Yesus Kristus kita dapat kembali kepada
Allah dan menemui kehidupan!
5. Bahkan Mazmur antarbacaan adalah "Doa untuk pertobatan"! (CSB) Justru itu sahutan kepada
Mazmur antarbacaan:
“Kasihanilah kami, ya Tuhan, sebab kami berdosa.” (Ps 50 (51): 3; Sunday Missal)
Mazmur antarbacaan mempunyai empat rangkap. Rangkap pertama dan kedua memohon kepada Allah
untuk mengampuni dosa-dosa kita. Rangkap ketiga dan keempat meminta Allah untuk memberi kita Roh
Kudus supaya kita tidak berdosa lagi (CSB; IBC)
6. Sekali lagi, Prapaska adalah masa persiapan kita untuk Paska! Prapaska dengan itu adalah masa untuk
bertobat. Sepanjang masa Prapaska Gereja meminta kita untuk berdoa, berpuasa dan memberi sedekah
kepada yang miskin untuk membantu kita dalam pertobatan dan mempersiapkan kita merayakan Paska
apabila kita akan mati dan bangkit semula bersama Yesus Kristus ke Kehidupan Paska! Sukacita dan
berkat Prapaska untuk kamu semua!
Amen!

Cadangan soalan untuk renungan perseorangan dan perkongsian dalam keluarga, dalam
kumpulan kecil, dan kumpulan komuniti-komuniti yang kecil:
1. Apakah yang kamu lakukan dalam masa Prapaska untuk persiapan Perayaan Paska nanti? Adakah
kamu berdoa, berpuasa dan memberi sedekah kepada yang miskin?
2. Apakah dosa Adam? Adakah dosa Adam itu membunuh, mencuri, berzina, dll., atau adakah dosa
Adam itu kesombongan dan tidak bergantung kepada Allah? Apakah dosa Adam dosa asal atau adakah ia
dosa sebenar?
3. Apakah pencobaan setan? Adakah ia pencobaan untuk mencuri, membunuh, atau melakukan zina, dll.?
Apakah ia pencobaan kepada iman dan kepercayaan terhadap Allah? Apakah tindakan Yesus Kristus
terhadap Adam baru?
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