
HARI MINGGU PASKA 3 (A) 
 
Kisah. 2:14. 22-33; Mazmur 15 (16): 1-2. 5. 7-11. R/ v. 11; 1 Petrus 1:17-21; Lukas 24:13-35 
  
Tema: TUHAN YANG BANGKIT DATANG KEPADA KITA HARI INI DALAM SABDA ALLAH, DI  DALAM EKARISTI, DAN DI DALAM  
           KOMUNITI 
 
1. Hari ini adalah Hari Minggu Paska ketiga dan Paska adalah masa apabila kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Perkataan 
“Easter”(Paska) berkemungkinan datang daripada perkataan “East”(Timur), arah di mana matahari terbit  dan memberi kehidupan! Yesus 
Kristus bangkit dari maut dan memberi kita kehidupan baru! 25hb Disember sebenarnya adalah pesta tuhan matahari, tetapi kita 
menggantikannya dengan Krismas, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan Matahari baru! 
     Injil hari ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan yang bangkit datang kepada kita hari ini di dalam sabda Allah, di dalam Ekaristi, 
dan di dalam Komuniti! Injil hari ini memberitahu kepada kita bahwa dua pengikut sedang dalam perjalanan ke Emaus dan Yesus telah 
bersama mereka di dalam perjalanan, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Mereka hanya mengenali Dia di dalam pemecahan roti, iaitu, 
Ekaristi, tetapi kemudian Yesus hilang dari pandangan mereka. 
     Yesus hilang ke dalam roti dan menukarnya menjadi tubuhNya, dan apabila kita makan tubuhNya, Tuhan yang bangkit masuk ke 
dalam diri kita dan menukar kita menjadi tubuhNya, dengan mengampuni dosa kita dan memberi kita kehidupan baru! 
     Injil juga memberitahu kepada kita bahwa apabila Tuhan yang bangkit menerangkan kitab suci kepada dua muridNya itu hati mereka 
berdebar-debar, iaitu, Tuhan yang bangkit memperlihatkan diriNya kepada para muridNya di dalam sabda Allah! Dan akhirnya Injil 
memberitahu kepada kita bahwa kedua murid itu kembali kepada Sebelas komuniti di Yerusalem (tidak termasuk Yudas) dan mereka 
diberitahu bahwa Tuhan sungguh sudah bangkit dari mati dan telah memperlihatkan diri kepada Simon (Petrus), ketua komuniti itu! Sekali 
lagi, injil hari ini memberitahu kita bahwa Tuhan yang bangkit datang kepada kita hari ini di dalam sabda Allah, di dalam Ekaristi, dan di 
dalam Komuniti! 
     Tuhan yang bangkit memperlihatkan diriNya kepada kita hari ini dalam Misa Kudus! Dalam Misa Kudus kita ada sabda Allah, Ekaristi 
dan Komuniti. Sabda Allah memberi iman, dan bila kita merayakan Ekaristi dengan iman, Roh Kudus akan datang dan membantu kita 
membina komuniti! 
     Tugas paderi (“pelayan imamat”) adalah menjadi nabi, imam dan raja, iaitu, mewartakan dan mengajar sabda Allah, merayakan 
sakramen-sakramen, terutama Ekaristi, dan untuk membina kerajaan Allah, untuk membina komuniti, dan untuk membina Gereja. 
     Dalam pembaptisan kita menerima Roh Kudus dan kita diurapi dengan minyak krisma seperti Yesus Kristus telah diurapi menjadi nabi, 
imam dan raja, dan kita berkongsi di dalam “keimaman umum” Yesus Kristus. Kita juga harus mewartakan dan mengajar sabda Allah, 
merayakan Ekaristi dan membina kerajaan Allah, komuniti dan Gereja! 
  
2.  Bacaan pertama memberitahu kepada kita bahwa pada hari Pentekosta, Petrus dan sebelas rasul (termasuk Matias) mewartakan 
kabar gembira kematian dan kebangkitan Yesus Kristus serta pencurahan Roh Kudus, supaya semua orang yang percaya dan dibaptis 
akan menerima Roh Kudus untuk pengampunan dosa mereka. Sesungguhnya, pada hari itu tiga ribu orang telah dibaptis. (Kisah 2:41) 
     Kita seharusnya meneruskan pewartaan kabar gembira kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus supaya 
semua orang yang percaya dan dibaptis akan menerima Roh Kudus untuk pengampunan dosa mereka; dan semoga lebih ramai lagi akan 
dibaptis di paroki kita setiap tahun. 
 
3. Mazmur antarbacaan menuruti tema bacaan pertama. Bahkan, bacaan pertama dipetik dari Mazmur antarbacaan. Mazmur 
antarbacaan mempunyai empat rangkap. Bacaan pertama memetik rangkap kedua, ketiga dan keempat (Kis 2: 25-28; Mzm 15 (16): 8-11; 
NJB) Mazmur antarbacaan untuk memberitahu kepada kita mengenai kebangkitan Yesus Kristus. 
     Sahutan Mazmur antarbacaan memberitahu kepada kita bahwa Tuhan yang bangkit akan memberi kita kehidupan, sukacita dan 
kebahagiaan! Justru itu sahutan Mazmur antarbacaan adalah: 
     “Tunjukkan kepadaku, ya Tuhan, jalan kehidupan.”  
     Sahutan diambil dari rangkap terakhir/ayat mazmur: 
     “Engkau akan menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanMu terdapat sukacita berlimpah padaMulah kebahagiaan selama-
lamanya.” (Mzm 15 (16): 11; SM) 
  
4. Bacaan kedua memberitahu kepada kita mengenai sakramen pembaptisan. Bacaan kedua memberitahu kepada kita bahwa kita yang 
telah dibaptis harus hidup dalam kehidupan yang baik dan kudus, sebab kita bukan dibeli/ditebus dengan perak atau emas, tetapi kita 
telah ditebus oleh darah yang mahal, iaitu darah Kristus! Rahmat itu percuma, tetapi bukan murah! 
  
5. Hari ini dalam Ekaristi, kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan kita makan tubuhNya dan minum darahNya, dan 
Tuhan yang bangkit akan memberi kita Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu kita mewartakan kabar gembira kematian dan 
kebangkitanNya dan pencurahan Roh Kudus, supaya semua orang yang percaya dan yang dibaptis akan menerima Roh Kudus untuk 
pengampunan dosa mereka. Roh Kudus akan memberi kita kehidupan, sukacita dan kegembiraan! Roh Kudus juga akanmembantu kita 
hidup kehidupan yang baik dan kudus. 
    Selamat Musim Paska kepada kamu semua! Musim Paska bermula dari Hari Minggu Paska hingga pada akhirnya pada Minggu 
Pentekosta. Ia adalah musim selama lima puluh hari. Lilin Paska akan terus berada di santuari selama lima puluh hari dalam musim 
Paska.  Selepas itu, ia akan digunakan untuk pembaptisan dan misa pengkuburan. Sekali lagi, selamat Musim Paska kepada kamu 
semua!    
     
                                                                                                                            Amen! 
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