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Paska adalah hari Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, yang ditandai dengan
kubur kosong. Paska jatuh pada Hari Pertama (Arab ‘Akhad’, Ibr. Ekhad): Kej. 1:5; Mat. 28:1;
Mrk. 16:2; Luk. 24:1; Yoh. 20:1. Hari Pertama adalah Hari Minggu. Kata ‘Minggu’ berasal baha-
sa Portugis (Dominggu(s)) dan Latin Dominus, yang berarti ‘Tu(h)an’. Karena itu Hari Minggu
adalah hari Tuhan (Why. 1:10).

Paska adalah hari raya utama dalam Kekristenan karena merupakan titik tolak iman
orang percaya (I Kor. 15:14). Karena itu, Hari Paska (termasuk malamnya) hendaknya
dirayakan sebagai hari peringatan Gereja yang meriah, dan dirayakan dalam kegembiraan
serta sukacita.

Minggu Paska dirayakan selama 7 Minggu; termasuk Hari Minggu setelah Yesus
Kristus naik ke sorga, dengan tema-tema universal sebagai berikut:
□ Minggu Paska (Latin: Pascha= Melewati. Juga disebut festum festorum – perayaan dari

semua perayaan.)
□ Minggu Paska II (Latin: Quasimodo Geniti Infantes= Sama seperti bayi; bayi yang baru

lahir. (1 Ptr. 2:2)).
□ Minggu Paska III (Latin: Misericordias Domini= Kasih Setia Tuhan (Mzm. 89:2), dalam

kombinasi dengan Mazmur 33:5.
□ Minggu Paska IV (Latin: Jubilate= Bersorak–sorailah. (Mzm. 66:1)).
□ Minggu Paska V (Latin: Cantate= Nyanyikanlah. (Mzm. 98:1)).
□ Minggu Paska VI (Latin: Rogate= Mintalah, maka kamu akan menerima (Yoh. 16:24b)).
□ Minggu Paska VII (Latin: Exaudi= Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. (Mzm.

27:7))
Setelah Minggu Paska VII, maka hari minggu berikutnya kita merayakan Pen-

takosta (Yunani: Pentēkostē, "[hari] kelima-puluh"), atau Minggu Putih yang memperingati
peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem, yang terjadi 50 hari
setelah kebangkitan Tuhan Yesus.
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MEMAKNAI
PASKA

Arti Paska

Ide kata bahasa Inggris passover berasal dari bahasa Ibrani pesahk yang artinya
‘pass/skip over’ (melewati) dan Pascha dalam bahasa Yunani dengan arti yang sama.
Latar belakang pengambilan istilah ini berasal dari NIV-Exodus 12:27 “then tell them, ‘It is
the Passover sacrifice to the Lord, who passed over the houses of the Israelites in Egypt
and spared our homes when he struck down the Egyptians.’ Then the people bowed down
and worshiped.” (Keluaran 12:27: maka haruslah kamu berkata: “Itulah korban Paskah bagi
TUHAN yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir,
tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyem-
bah.).

Istilah pesahk juga merujuk pada anak domba yang dipergunakan sebagai korban
sembelihan pada hari Paska. 4 hari sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka di-
perintahkan untuk menyimpan seekor anak domba. Pada tanggal 14 bulan Nisan, mereka
harus menyembelih anak domba tersebut dan darahnya harus disapukan di pintu rumah
mereka. Tengah malam menjelang tanggal 15, mereka berkumpul bersama keluarga ma-
sing-masing untuk makan domba yang sudah disembelih sementara Tuhan menghukum
mati putra-putra sulung orang Mesir.

Perayaan Paska menjadi begitu penting dalam teologi orang Kristen karena menurut
Injil Sinoptik, perjamuan terakhir Yesus dan murid-murid-Nya merupakan perjamuan Paska
pada tanggal 15 Nisan. Pada malam itu juga Yesus ditangkap dan esok harinya disalibkan.
Penyataan bahwa Yesus sebagai anak domba Paska yang tersembelih menjadi pokok
berita dalam Perjanjian Baru dan perkembangan gereja selanjutnya.

Paska mempunyai arti sendiri yang khusus dalam kehidupan kita, kematian Kristus
yang telah menebus dosa kita. Suatu penebusan dan pembayaran yang telah dilakukan
oleh Tuhan Yesus tidak bisa dibayar oleh apapun dan tidak bisa dinilai dengan apapun.
Kebangkitan Yesus yang memberi pengharapan bagi kehidupan kita sebagai berikut:
1) Kepercayaan kita terhadap Kristus tidak sia-sia dan kita menjadi lebih taat dalam ke-

hidupan ajaran Kristus.

2) Pemberitaan dalam Injil tidak ada yang bohong dan itu semua nyata dan dinyatakan.



3) Kita sudah terbebas dari siksaan maut dan dosa, Tuhan yang telah menebus dan mem-
bayar dosa-dosa kita.

4) Kita tidak binasa melainkan memperoleh hidup baru dan janji hidup yang kekal bersa-
ma dengan Yesus.

5) Kita menjadi orang yang paling beruntung dalam Kristus, karena kita terpilih menjadi
anak-anak Tuhan.

Kebangkitan Yesus juga telah mengubah kita, mulai dari mengubah status kita. Mak-
sudnya dengan status kita yang adalah seteru dengan Allah. Kebangkitan Tuhan Yesus
membawa sebuah perubahan dalam kehidupan kita dan mengubah status kita menjadi
kawan sekerja Allah. Arti Paska dalam kehidupan kita yang lainnya juga memberikan trans-
formasi dalam hidup kita.

Makna Paska
Paska dari perayaan dan ibadah yang sudah kita rayakan sejak lama, juga memiliki

makna yang khusus bagi kehidupan kita. Lalu apa saja makna paska bagi kita semua, beri-
kut makna paska bagi kita:
1) Keluar dari gelap menuju terang. Manusia yang sering kali masih berpengaruh dalam

dunia gelap dan tidak mempunyai pengharapan dalam hidupnya. Kali ini, Yesus mem-
berikan ada sesuatu pengharapan yang baru yang diberikan kepada kita masing-
masing yang percaya bahwa Yesus telah bangkit.

2) Bangkit dari kehidupan lama dan mulai kehidupan yang baru. Sering kali manusia
mengalami banyak masalah kehidupannya yang sering kali membuat dosa. Setelah
Tuhan bangkit dari kematian-Nya, Tuhan mengajarkan kita untuk berubah dari per-
buatan lama yang sesat kepada kehidupan baru. Apa yang kita lakukan dulu yang terli-
bat dengan dosa harus dibuang dan kita harus mulai sadar dan bangkit untuk memulai
kehidupan yang baru sesuai ajaran Tuhan.

3) Batu penghalang sudah disingkirkan. Tuhan memberitahukan kepada kita di momen
paska ini bawah batu penghalang kita untuk bertemu dengan Allah sudah dihapuskan
dan sudah disingkirkan. Semua halangan yang dilakukan iblis untuk menjauhi kita
kepada Tuhan sudah dihapuskan. Kita bisa melangkah ke tempat Tuhan Allah kita.
Batu penghalang yang sudah disingkirkan, menjadikan jalinan hubungan kita dengan
Allah semakin dekat.

Kiranya dengan merayakan Paska yang kita laksanakan setiap tahun tidak hanya
menjadi ritual dan tradisi belaka. Semoga memberikan kesan dan makna yang unik bagi
masing-masing kehidupan kita secara pribadi. Semoga Paska memberikan makna
tersendiri dalam kehidupan kita bergereja. Selamat Paska.
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Quasimodo Geniti Infantes

Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu
yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh

keselamatan, -1 Petrus 2:2

Minggu Paska II dalam Bahasa Latin disebut juga Quasimodo Geniti Infantes yang
berarti sama seperti bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir, yang kehausan akan
air susu dari ibunya, yang sangat menentukan bagi kesehatan dan pertumbuhan fisiknya, atau
pertumbuhan dan kesehatannya, demikianlah orang percaya memiliki kehausan akan Firman
Tuhan, setiap hari. Jika itu terpenuhi, maka pasti akan terjadi pertumbuhan rohani setiap hari
dan pertumbuhan yang menyehatkan bagi kehidupan setiap orang percaya.

Dengan kata lain, mestinya ada pertumbuhan rohani yang sehat atau menyehatkan bagi
setiap orang yang menerima Firman Tuhan dalam kehidupannya, setiap hari. Bertumbuh dan
semakin kuat dalam iman dan percayanya. Jadi fokusnya adalah pertumbuhan rohani yang
sehat.

Hanya saja, tentu ada hal yang perlu kita sadari, gumulkan dan renungkan, yaitu
masihkah kita memiliki selera rohani yang tinggi untuk selalu bertumbuh? Apakah kita me-
rasakan adanya gangguan bertumbuh? Sudahkah kita kehilangan semangat bertumbuh?
Ataukah ada banyak hal yang merasuki kehidupan rohani kita, sehingga terganggu bahkan
mengancam pertumbuhannya?

Seperti bayi yang baru lahir, yang senantiasa haus akan susu dari ibunya; kiranya kita
pun memiliki kerinduan dan rasa haus yang sama akan Firman Tuhan agar kita pun tetap
bertumbuh, sehat, dan semakin kuat.

Semakin bertumbuh dalam kehidupan rohani dan semakin kuat dalam menjalani atau
mengisi hari-hari dalam kehidupan. Bertumbuh setiap hari oleh Firman Tuhan yang bekerja
dalam diri dan hidup kita. Marilah kita tetap upayakan agar selalu bertumbuh setiap hari.

Selamat memasuki dan merayakan Minggu Paska II. Soli Deo Gloria.

-meA



Misericordias Domini

Ia senang kepada keadilan dan hukum; bumi penuh dengan kasih setia Tuhan.
Mzm. 33:5b

Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya;
kesetiaan-Mu tegak seperti langit.

Mzm. 89:2a

Minggu Misericordias Domini yang berarti Kasih Setia Tuhan, adalah sebutan untuk tema
Minggu Paska III dalam kalender liturgi Kristen. Pada minggu Misericordias Domini, pembacaan Injil
adalah:
 Penampakan Tuhan kepada dua murid dalam perjalanan ke Emaus (Tahun A, Luk. 24:13-35).
 Penampakan Tuhan kepada semua murid (Tahun B, Luk. 24:36b-48).
 Mengasihi Allah dan panggilan untuk menggembalakan kawanan domba Allah (Tahun C, Yoh.

21:1-19)
Tahun A tentang respon pendengar kesaksian Petrus dan lahirnya jemaat mula-mula (Kis

2:14a, 36-41). Hal ini diperkuat dalam pembacaan Epistel tentang iman dan pengharapan baru yang
tertuju kepada Allah melalui kebangkitan Kristus (1 Ptr. 1:17-23).

Tahun B merupakan kelanjutan kesaksian Petrus agar umat bertobat dari kesalahannya yang
dahulu (Kis 3:12-19). Pembacaan Surat Rasuli memperkuat hal ini bahwa umat adalah anak-anak
Allah yang hidup tetap dalam Dia dengan tidak hidup dalam dosa (1 Yoh. 3:1-7).

Tahun C tentang kesaksian Petrus adalah bertobatnya Saulus setelah perjumpaan dengan
Tuhan (Kis 9:1-20). Kedua rasul itu kemudian mendapat siksaan sebagai Kristen. Namun, orang
yang menanggung siksa karena bersaksi akan dimuliakan dan mendapat kehormatan (Why. 5:11-
14).

Misericordias Domini ini dikutip dari Mazmur 33 ayat 5b. Mazmur ini dinyanyikan pada waktu
Ibadah penyembahan kepada Tuhan. Pemazmur mengingat bahwa Tuhan itu adalah benar dan
segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan setia. Tuhan itu senang akan keadilan dan hukum bumi
penuh dengan kasih dan kesetiaan. Artinya walaupun bumi beserta isinya dijadikan dengan penuh
kekuasaan-Nya, tetapi juga di dalam dunia ini dipenuhi dengan kasih setia Tuhan untuk melindungi
seluruh ciptaan-Nya. Kasih karunia Allah telah memulihkan hubungan yang baik terhadap segala
ciptaan-Nya melalui peristiwa Paska. Untuk itu, hendaklah disadari bahwa hanya Tuhan sendirilah
yang memelihara hidup kita. Dialah gembala yang baik (Pastor Bonus), yang setia memelihara
hidup kita.
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Jubilate

Dan Tema Minggu Paska IV adalah Jubilate (Latin) yang berarti Bersorak–sorailah
bagi Allah, hai seluruh bumi (Mzm. 66:1). Pada Minggu ini pembacaan Injil adalah
mengenai Yesus sebagai Gembala yang baik (Yoh. 10:1-10, bacaan Tahun A) yang mem-
berikan nyawa-Nya bagi domba-domba-Nya (Yoh. 10:11-18, bacaan Tahun B), sehingga
mereka yang mendengarkan suara-Nya memperoleh hidup kekal (Yoh. 10:22-30, bacaan
Tahun C).

Mazmur 66 yang disebut sebagai nyanyian kelepasan ini mengisahkan bagaimana Allah
bekerja dalam peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir (Paska per-
tama). Inti pembahasan Mazmur 66 adalah kuasa pembebasan sejati yang hanya dapat
ditemukan di dalam Tuhan. Hal inilah yang menjadi pendorong pemazmur untuk memuji Tu-
han dan mengajak seluruh bumi untuk melakukan hal yang sama.

Hal yang indah adalah, pemazmur melihat bahwa kebaikan Allah nyata tidak hanya
ketika segala hal berjalan lancar dan aman, tetapi juga ketika Allah menguji dan memur-
nikannya saat melewati semua permasalahan hidup (Mzm. 66:10-12). Sukacita inilah yang
juga ditunjukkan oleh para rasul yang memberitakan Injil dengan berani dan hati berkobar-
kobar, walau mendapat ancaman (Kis. 4:5-12).

Karya keselamatan Kristus bagi manusia hendaknya direspon dengan sikap meneladan
Tuhan Yesus yang telah berkorban karena kasih-Nya kepada manusia. Menjalani kehidupan
sehari-hari hendaknya dipenuhi dengan sukacita yang meluap-luap dan kasih yang besar
kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita.

Setiap kita yang sudah mengalami sendiri kebaikan Allah sebagai Gembala yang
melepaskan kita dari hukuman dosa, akan tahu bagaimana mempersembahkan pujian kepa-
da Allah dengan penuh rasa syukur dan penghayatan, dan dengan takjub akan kebesaran
kasih Allah. Karenanya kita pun akan melakukannya dengan sepenuh hati dan bersemangat,
dengan segenap kekuatan kita, dan dengan sepenuh jiwa raga.

Seberapa sering kita mengisi hari-hari kita dengan puji-pujian kepada Tuhan? Seberapa
sering hati kita meluap-luap dengan pujian kepada Tuhan karena mengingat karya Tuhan
dalam perjalanan hidup, termasuk ketika hidup terasa menekan?
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Cantate

Tema Minggu Paska V adalah Cantate Domino Canticum Novum atau
“Nyanyikanlah Nyanyian Baru bagi Tuhan”(Mazmur 98:1a). Pada Minggu ini, pembacaan
Injil mempresentasikan sebuah “Nyanyian Baru” tentang Yesus adalah jalan, dan kebena-
ran dan hidup yang ditunjukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan (Yoh.
14:1-14, bacaan Tahun A), dan perintah-Nya kepada orang percaya untuk tinggal di dalam-
Nya sehingga berbuah seperti ranting yang berbuah pada pokok anggur (Yoh. 15:1-8,
bacaan Tahun B), serta saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi jemaat-Nya (Yoh.
13:31-35, bacaan Tahun C).

Nas pendukung tentang kisah Stefanus sebagai saksi iman (Kis. 7:55-60), semakin
menegaskan tentang “menempuh pekerjaan yang Yesus lakukan”. Stefanus adalah satu
dari antara 7 orang yang dipilih oleh 12 rasul untuk melayani janda-janda dan orang-orang
miskin (Kis. 6: 1-6). Ia melakukan pelayanan penuh dengan karunia dan kuasa, mengada-
kan mukjizat-mukjizat, dan tanda-tanda di antara orang banyak. Namun pelayanannya,
ternyata mengundang rasa iri dan benci dari para ahli Taurat yang kemudian menuduhnya
menghujat Allah dan membawanya ke Mahkamah Agama. Di hadapan Imam Besar, Stefa-
nus bersaksi dengan berani. Walau dianiaya, Stefanus tetap teguh dan justru berdoa serta
menyerahkan nyawanya kepada Allah (Kis. 7:59). Sikap Stefanus ini menunjukkan bahwa
ia mempergunakan kesempatan hidup dengan meneladani Yesus yang telah mati dan
bangkit untuk menebus dosa manusia. Stefanus siap menghadapi kematian dengan damai
sejahtera.

Bagaimana dengan kita? Seperti apakah kita menjalani kehidupan ini? Benarkah
kita telah meneladani gaya hidup Yesus di dalam kehidupan kita? Di Minggu Paska V ini,
marilah kita kembali mengingat dan “menyanyikan Nyanyian Baru” tentang iman dan
pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa hanya di dalam Dialah kita dapat berbuah
dan menjadi kasih atau berkat bagi sesama kita. Dan pada saatnya nanti, seperti Stefanus,
kita siap menyongsong kematian untuk menuju kehidupan yang kekal bersama Allah Bapa
di Surga.

(BWI)



Rogate

Jika pada Minggu Paska V yang lalu kita diingatkan untuk menyanyikan nyanyian
baru bagi Tuhan, maka pada Minggu Paska VI ini kita diajak untuk mengajukan doa
permohonan kepada Tuhan. Tema Minggu Paska VI adalah Rogate yang berarti Mintalah
maka kamu akan menerima (Yoh. 16:24b). Minggu ini adalah Minggu menjelang kenaikan
Tuhan Yesus ke sorga dan dua pekan menjelang Pentakosta, hari raya turunnya Roh Ku-
dus. Bacaan Alkitab mengenai “perpisahan Yesus dengan umat-Nya” dan janji akan da-
tangnya seorang Penolong yang lain, yakni Roh Kebenaran yang akan menyertai umat
selamanya (Yoh. 14:15-21, bacaan Tahun A), perintah untuk mengasihi sesama sebagai
bentuk konkret dari mengasihi Tuhan (Yoh. 15:9-17, bacaan Tahun B), dan datangnya
Penghibur yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita (Yoh. 14:23-29, bacaan
Tahun C) menjadi bacaan Injil pada Minggu ini.

Janji penyertaan Yesus bagi orang yang mengasihi-Nya sangat nyata dalam semua
bacaan Injil pada Minggu Rogate. Persekutuan kasih antara Anak, Bapa dan kita umat-Nya
akan terjadi jika kita memelihara hubungan baik dengan Allah melalui Yesus Kristus sang
Putera. Salah satu sarana untuk memelihara hubungan baik dengan Allah adalah doa.

Di dalam doa kita dapat berkomunikasi, menyembah dan memohon kepada Allah.
Sebagaimana kita lebih mengenal seseorang melalui berkomunikasi dengannya, demikian
pula kita semakin mengenal Allah melalui berkomunikasi dengan-Nya. Doa adalah
penyembahan makhluk kepada Sang Pencipta yang di dalamnya kita bersyukur dan
memuliakan-Nya. Melalui doa kita menyatakan keinginan hati dan permohonan kepada
Allah seperti yang dituliskan dalam Filipi 4:6. Dalam doa permohonan kepada-Nya kita juga
dapat menjalankan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama dengan mengingat mereka
dalam doa-doa yang kita naikkan.

Bagaimanakah dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Sudahkah kita berko-
munikasi, menyembah dan memohon kepada-Nya dalam doa-doa kita? Biarlah seperti
pemazmur, kita boleh berkata, ”Sesungguhnya, Allah telah mendengar, Ia telah memper-
hatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah, yang tidak menolak doaku dan tidak men-
jauhkan kasih setia-Nya dari padaku.” (Mzm. 66:19-20).
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Exaudi

“Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku!
Mazmur 27:7

Setelah ditengahi dengan hari raya Kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis, kita me-
masuki Minggu Paska VII yang disebut sebagai Minggu Exaudi. Exaudi dalam bahasa Latin
berarti “Dengarlah ya Tuhan” (Mzm 27:7). Bacaan injil minggu ini, Yohanes 17:1-17 (dalam
Tahun A), merupakan puncak pelayanan Yesus sebagai Imam Besar yang berdoa, sekaligus
membawa makna kehadiran gereja di tengah dunia, yakni untuk menjalankan misi gereja se-
bagai tubuh Kristus (Yoh 17:6-10 dalam Tahun B). Sebagai bagian tubuh Kristus, kita dipanggil
untuk bersaksi dan terus berpengharapan tentang kasih dan kesatuan agar seluruh umat ber-
satu (Yoh 127:20-26 dalam Tahun C).

Exaudi yang dikutip dari Mazmur 27:7 mengajak kita tetap berseru kepada Allah saat
berada di tengah-tengah pergumulan. Hal ini mencerminkan sikap iman percaya yang teguh
kepada Allah. Pemazmur juga mengingatkan untuk tidak mengandalkan diri atau mencari tem-
pat lain untuk meminta pertolongan.

Pada minggu Paska VII ini, kita terus diingatkan untuk menghadirkan Yesus yang telah
bangkit. Selayaknya kebangkitan Tuhan Yesus berdampak pada sikap hidup kita, dalam men-
jalin relasi dengan Tuhan dan sesama.   Bacaan kedua, Kisah Para Rasul 1:6-14, menyajikan
kisah persekutuan pertama dari sebelas rasul setelah Yesus naik ke surga. Persekutuan ini
selanjutnya menjadi kebiasaan bagi gereja untuk berdoa, antara hari raya Kenaikan Tuhan
Yesus sampai hari raya Pentakosta.

Kebangkitan Yesus Kristus, seharusnya juga menghadirkan pengharapan sehingga kita
tidak harus putus asa atau berhenti mengerjakan panggilan-Nya di tengah dunia. Situasi sulit
yang dialami oleh hampir setiap insan di berbagai belahan dunia saat ini, menguji kita apakah
sebagai gereja-Nya kita telah membawa damai dan kasih kepada sesama. Tentu, kita tidak
akan mampu mengerjakan misi Allah di dunia ini, tanpa pertolongan-Nya. Pada minggu Exaudi
ini, marilah kita terus berseru-seru kepada Tuhan. Memohon agar Tuhan berbelas kasih, berke-
nan mendengar setiap doa kita, dan menjawab seturut dengan waktu-Nya.

-dkw
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