MINGGU PASKA KE-2 (C)
(Oktaf Paska)
Kisah Para Rasul 5:12-16; Mazmur 117 (118): 2-4. 22-27. R/ v. 1; Wahyu 1:9-13. 17-19
Yohanes 20:19-31
Tema: WARTAKAN KABAR GEMBIRA SUPAYA MEREKA YANG PERCAYA
DAN DIBAPTIS DIAMPUNI DOSA MEREKA.
1. Selamat Paska kepada kamu semua! Hari ini adalah Hari Minggu Paska kedua atau
Hari Oktaf (hari kelapan) Paska! Paska adalah pesta yang besar sehingga kita
merayakannya selama lapan hari! Semua Misa Kudus dalam lapan hari ini, termasuk hari
ini, dirayakan sebagai meriah! Kita mungkin telah termakan daging pada Jumaat yang
lalu sebab ia adalah meriah!
Tetapi musim Paska yang bermula pada Minggu Paska tidak berakhir pada hari Oktaf
Paska, ia berterusan selama lima puluh hari sehingga Minggu Pentekosta! Lilin Paska
akan terus di nyalakan di santuari(tempat kudus) selama lima puluh hari hingga Minggu
Pentekosta, termasuk!
2. Injil pada hari ini memberitahu kepada kita bahwa pada hari kebangkitanNya, Yesus
menampakkan diriNya kepada para pengikutNya melalui pintu yang tertutup! TubuhNya
yang bangkit tidak terbatas oleh masa dan ruang! Dia berkata kepada para muridmuridNya, “Damai sejahtera bagi kamu!” Damai yang diberikan oleh Tuhan yang
bangkit, tidak seperti yang dunia berikan! (Yoh. 14:27) Itulah Shalom. Ia adalah damai
penyelamatan! (CSB;Raas) Kemudian Dia menunjukkan tanganNya dan lambungNya
dan murid-murid semua dipenuhi dengan sukacita! Sekali lagi, sukacita ini tidak dapat
diambil oleh dunia! (Yoh 16:22) Dapat kita perhatikan bahwa perkataan sukacita itu
muncul sebanyak 542 kali dalam Alkitab! (Gilhooley) Orang Kristian yang bersedih
adalah orang Kristian yang teruk! Orang Kristian yang bersukacita adalah orang Kristian
yang baik!
Dia berkata kepada mereka sekali lagi, ‘Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa
mengutus aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu’ Dan sesudah berkata
demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata: “Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu
mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang
itu tetap ada, dosanya tetap ada.”
Konsili Trent (Abad 16) mengajar bahwa di dalam Injil ini, Yesus memberi Gereja
kuasa untuk mengampuni dalam Sakramen Rekonsiliasi/Tobat(pengakuan). Bahkan
sakramen Rekonsiliasi benar-benar mengampuni dosa. Justru itu formula absolusi yang
dikatakan oleh Paderi selepas kita mengaku dosa dan menerima denda kita:
“Allah, Bapa pengasihan, melalui kematian dan kebangkitan, PuteraMu telah
menyatukan kembali dunia kepada diriNya dan mengutus Roh Kudus kepada kami demi
pengampunan dosa kami; melalui pelayanan Gereja semoga Allah memberi kamu
pengampunan dan damai, dan saya menghapuskan dosamu dalam nama Bapa, dan Putera,
dan Roh Kudus”. Dan kita jawab: “Amen”
Tetapi lebih dari itu, Injil pada hari ini memberitahu kepada kita mewartakan Kabar
Gembira Kebangkitan supaya mereka yang percaya dan di baptis akan mendapat

pengampunan atas dosa mereka, tetapi mereka yang tidak percaya dan tidak di baptis
tidak akan dapat pengampunan dosa mereka.
Injil juga memberitahu kepada kita hari ini bahwa apabila Tuhan menampakkan
diriNya kepada para murid-muridNya, Tomas tidak bersama mereka. Dan apabila muridmurid lain memberitahu kepadanya bahwa mereka telah melihat Tuhan, Tomas tidak
mahu percaya dan berkata, “Sebelum aku melihat bekas paku pada tanganNya dan
sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan jariku ke
dalam lambunganNya, sekali-kali aku tidak akan percaya”.
Lapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Tomas
bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di
tengah-tengah mereka dan berkata, ‘Damai sejahtera bagi kamu’ Kemudian Ia berkata
kepada Tomas: ‘Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganKu, ulurkanlah tanganmu dan
cucukkan ke dalam lambungKu dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan
percayalah.” Tomas menjawab Dia: ‘Ya Tuhanku dan Allahku!’ Tomas yang tidak
percaya membuat “pengakuan iman yang terbesar di dalam semua Injil”!(Brown) Yesus
bukan saja Tuhan, tetapi Ia juga adalah Allah and Yesus bukan saja Allah, tetapi Ia juga
adalah Tuhan!
Dan yang penting lagi, Yesus berkata, ‘Kerana engkau telah melihat Aku, maka
engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.’Iaitu,
berbahagialah mereka tidak melihat Tuhan tetapi percaya akan perkongsian dan
kesaksian para murid/rasul!(NJB; Fuller;VIISM)
Sri Paus dan para uskup kita adalah waris langsung Petrus dan para Rasul dan mereka
terus bersaksi akan kebangkitan dalam tradisi yang tidak pernah putus selama dua ribu
tahun serta melalui dua ratus enam puluh lima Sri Paus! Kita percaya dalam Kebangkitan
disebabkan oleh Kitab Suci, Tradisi dan Gereja! Bukan sahaja Kitab Suci, tetapi Kitab
Suci, Tradisi dan Gereja!
Kita percaya dan kita dibaptis dan kita menerima Roh Kudus dan kita mati dan bangkit
bersama Yesus ke hidup baru, dan kita mewartakan kabar gembira supaya orang lain juga
dapat percaya dan dibaptis dan dosa mereka dapat diampuni. Dan seperti huraian/tajuk
bacaan, bacaan pertama menyatakan bahwa kita dapat bertambah setiap tahun: “Dan
makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik lakilaki maupun perempuan, (Kis. 5:14)
3. Mazmur antarbacaan adalah kesyukuran atas penyelamatan! Jusru itu sahutan Mazmur
antarbacaan adalah: “Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! Kekal abadi kasih setiaNya” (Mzm 117 (118):1) Mazmur antarbacaan mempunyai tiga rangkap.
Rangkap pertama adalah jemputan untuk memuji dan bersyukur kepada Allah.(ayat24) Rangkap kedua dan ketiga memuji dan bersyukur kepada Allah sebab menyelamatkan
PuteraNya Yesus Kristus dari kematian dan melalui Dia telah menyelamatkan kita semua
dari kematian! (ayat. 22-27/HCSB/CCB)
“Kekal abadi kasih setia-Nya” disebut bukan saja dalam sahutan, tetapi disebut
sebanyak tiga kali dalam rangkap pertama! Sememangnya, kasih-Nya tiada akhirnya! Ia
mencipta kita dari cinta kasih, tetapi ketika kita telah berdosa Ia lebih lagi mengasihi
kita! Ia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, tetapi waktu kita membunuh Dia di
kayu salib, Ia lebih lagi mengasihi kita! Ia bangkit dari mati dan memberi kita Roh
Kudus!

Roh Kudus mengasihi kita dari dalam kita, lebih dekat kepada kita dari kita dekat
pada diri kita, mengetahui tentang kita lebih dari kita mengetahui diri kita, mengasihi kita
lebih dari kita mengasihi diri sendiri. Roh Kudus akan mengasihi kita sehingga kita
mengasihi-Nya kebali, sehingga kita mengasihi orang lain dan sehingga kita mengasihi
diri sendiri! Ia akan menjadi dunia akhirat, Kedatangan Kedua Yesus Kristus, Parusia!
4. Akhirnya, bacaan kedua memberitahu kepada kita bahwa Tuhan yang Bangkit adalah
Alfa dan Omega, yang Pertama dan Terakhir, Permulaan dan Penghabisan. Dialah Allah.
Pada mulanya Allah mencipta dunia melalui Dia, bersama Dia dan di dalam Dia, dan
pada akhirnya Allah akan menyelamat dunia melalui Dia, bersama Dia dan di dalam Dia!
(Lefrois)
Bacaan kedua juga memberitahu kepada kita bahwa Dia hidup! Dia yang mati
sekarang hidup untuk selama-lamanya. Dan yang penting sekali, Dia memegang kunci
kematian dan “neraka”. Iaitu, Dia dapat membangkitkan kita dari kematian dan dari
“neraka”!(NJB)
Sesungguhnya Dia telah membangkitkan kita dari kematian di dalam pembaptisan dan
Dia mengutus kita untuk mewartakan kabar gembira kebangkitan kepada seluruh dunia
supaya mereka yang percaya dan dibaptis dan dosa mereka diampuni! Sekali lagi,
Selamat Paska kepada kamu semua!
Amen!
Cadangan Soalan Untuk Renungan Individu Dan Perkongsian Dalam Keluarga,
Kumpulan-kumpulan Kecil Dan Komuniti-Komuniti Kecil
1. Apa pengalaman kamu pada Minggu Suci? Apa pengalaman kamu pada Khamis Putih,
Jumaat Agung, Sabtu Suci dan Minggu Paska?
2. Apa pengalaman kamu tentang Pembaptisan? Apa pengalaman kamu masa
pembaharuan iman dan janji baptis pada Malam Menjelang Paska? Apa pengalaman
kamu apabila menerima sakramen Inisiasi, iaitu, Pembaptisan, Penguatan dan Ekaristi?
3. Apa pengalaman kamu “diterima” masuk ke dalam Gereja Katolik dari denominasi
Kristian lain?
4. Percayakah kamu akan Kebangkitan Yesus Kristus? Mengapa kamu percaya akan
kebangkitan Yesus Kristus? Percayakah kamu bahwa dalam Pembaptisan kita mati dan
bangkit bersama Yesus kristus ke hidup baru Paska?
5. Adakah kamu mewartakan kabar gembira kebangkitan supaya orang lain akan percaya
dan dibaptis dan dosa mereka di ampuni? Adakah kamu mewartakan kabar gembira
dalam perkataan, perbuatan dan kelakuan?
6. Percayakah kamu bahwa Tubuh Kebangkitan Yesus Kristus dapat menembusi pintupintu tertutup dan ia tidak terbatas kepada masa dan ruang? Percayakah kamu bahwa
tubuh kebangkitan Yesus Kristus dapat memasuki roti dan berubah menjadi TubuhNya?

Percayakah kamu bahwa apabila kita menerima Tubuh Kristus kita menerima
Kebangkitan Tubuh Kristus?
7. Apa ertinya bagi kamu perkataan “damai”? Adakah kamu mengalami “shalom”, iaitu,
kepenuhan, kesempurnaan, kesihatan, kekayaan, keseluruhan, dll, dan penyelamatan?
Apakah ertinya bagi kamu perkataan “sukacita”? Adakah kamu gembira?
8. Adakah umat di Paroki dan komuniti kamu bertambah atau berkurangan
seterusnya?Mengapa ia bertambah? Mengapa ia berkurangan?
9. Adakah kamu bersyukur dan memuji Allah atas penyelamatan? Adakah kamu
bersyukur dan memuji Allah atas penciptaanNya?
10. Apakah yang dikatakan kepada kamu dalam bacaan kedua: “Jangan takut! Aku
adalah Yang Awal dan Yang Akhir, dan Yang HidupAku telah mati, namun lihatlah. Aku
hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan
maut.”?(Why 1:17-18/SM)
11. Apakah yang dikatakan kepada kamu dalam “Doa Pembukaan Misa Kudus hari ini:
“Allah yang berbelas kasihan, Engkau telah menghapus dosa kami dalam air, Engkau
memberi kami kelahiran baru dalam Roh, dan menebus kami dalam darah Kristus.
Sedang kami merayakan kebangkitan Yesus tambahlah kesedaran kami akan rahmat ini,
dan baharuilah anugerah kehidupan di antara kami.”?
12. Apakah yang dikatakan kepada kamu dalam sahutan Mazmur antarbacaan:
“Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia Baik, kekal abadi kasih setia-Nya”?(Mzm 117
(118): 1/SM)
13. Apakah yang dikatakan kepada kamu dalam Doa Persembahan Misa Kudus hari ini:
“Tuhan, melalui iman dan pembaptisan kami telah menjadi ciptaan baru. Terimalah
persembahan umatMu (dan mereka yang lahir kembali dalam pembaptisan) dan bawalah
kami ke sukacita yang berkekalan.?
14. Apakah yang dikatakan kepada kamu dari petikan “PREFASI PASKA I” : “Kami
memuji Engkau dengan sukacita yang amat besar pada hari Paska ini, apabila Kristus
menjadi korban Paska. Dia adalah anak domba yang telah menghapus dosa dunia. Oleh
kematianNya Dia telah mengalahkan kematian; oleh kebangkitanNya ia telah memulih
kehidupan kami.”?
15. Apakah yang dikatakan kepada kamu dalam “Doa selepas Komuni” Misa Kudus hari
ini: “Allah Bapa kami yang mahakuasa, semoga rahmat sakramen Paska, yang telah
Kaucurahkan dan kami terima, tetap meresap ke dalam hati kami serta kami hayati dala
hidup sehari-hari.”?
16. Apakah yang dikatakan kepada kamu dari petikan “Berkat Meriah” Misa Kudus hari
ini:

(i) “Melalui kebangkitan PuteraNya Allah telah menebus kamu dan membuat kamu
anak-anakNya. Semoga Ia memberkati kamu dengan sukacita.”?
(ii) Oleh iman kamu bangkit bersamaNya dalam pembaptisan. Semoga kehidupan
kamu menjadi kudus, supaya kamu akan bersatu denganNya untuk selama-lamanya.”?
17. Adakah Tuhan kamu Allah? Adakah Allah Tuhan kamu?
18. Baca dengan jelas ayat-ayat yang menyentuh hati kamu dalam pembacaan hari ini: “
…..”
19. Adakah kamu mempunyai pengalaman yang ingin kamu kongsikan?
20. Adakah kamu mempunyai doa yang ingin kamu sampaikan sebagai sahutan kepada
sabda Allah?
Holy Trinity Church (HTC), Jalan Melati, Off Mile 1½ Jalan Kuhara, Tawau, Sabah,
Malaysia.
Sila hantarkan homili ini kepada kawan-kawan untuk menyebarkan Khabar Gembira!
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