RABU ABU 2014 (A, B, C)
Joel 2:12-18; Mazmur 50:3-6. 12-14. 17. R/ v. 3; 2 Korintus 5:20-6:2
Matius 6:1-6. 16-18
Tema: BERTOBAT DAN PERCAYAALH KEPADA INJIL
1. Hari ini kita merayakan Rabu Abu, hari pertama Musim Prapaska! Prapaska adalah masa
apabila kita menyediakan untuk perayaan Paska, iaitu, kematian dan kebangkitan Yesus
Kristus dan kebangkitan kita bersama Dia dalam sakramen Pembaptisan! Itulah sebabnya
mengapa Prapaska adalah masa apabila para katekumen kita mempersiapkan Permandian
mereka dan bila mana kita mempersiapkan pembaharuan Pembaptisan kita sendiri pada
Malam Menjelang Paska! Itulah sebabnya mengapa Prapaska adalah masa untuk bertobat!
2. Bahkan, bacaan pertama adalah “panggilan untuk bertobat”! (NJB) Dengan itu kita baca
dalam bacaan pertama:
“Tetapi sekarang juga,” demikian firman Tuhan, “berbaliklah kepada-Ku dengan
segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh.” Koyakkanlah
hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia pengasih
dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal kerana
hukuman-Nya.” (Yoel 2:12-13; SM)
3. Mazmur antarbacaan adalah “doa pertobatan”! (CSB) Dengan itu kita menyahut empat kali:
“Kasihanilah kami, ya Tuhan, sebab kami berdosa.” (Mzm 50(51):3; SM)
Mazmur antabacaan mempunyai empat rangkap. Rangkap pertama dan kedua adalah
permohonan kepada Allah untuk mengampuni dosa kita. Rangkap ketiga dan keempat adalah
permohonan kepada Allah untuk memberi kita Roh Kudus supaya kita tidak berdosa lagi.
4. Bacaan kedua memberitahu kita supaya berdamai dengan Allah sekarang, sebab Allah
sudah berdamai dengan kita dalam Yesus Kristus! Dengan itu kapsion nya dalam bacaan
kedua:
“Damaikanlah dirimu dengan Allah….Sekarang inilah hari yang tepat.”
5. Injil hari ini memberitahu kita supaya berdoa, berpuasa dan memberi sedekah kepada yang
miskin, bukan sebagai hukuman atas dosa-dosa kita, tetapi untuk membantu kita bertobat
sepanjang musim Prapaska ini! Itulah sebabnya mengapa pada musim prapaska, Gereja
meminta kita berdoa, berpuasa dan memberi sedekah kepada yang miskin! Itulah sebabnya
mengapa pada masa pemberian abu, paderi berkata:
“Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.” (Mrk 1:15)
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