
 

 
Halaman 1 

 

terjadi ketika pagi-pagi benar Maria Magdalena datang ke makam Yesus, tetapi 
didapati batu penutup makam telah terbuka. Dalam ketakutannya ia melihat 
seorang malaikat nampak seperti pemuda memakai jubah putih, mengatakan 
bahwa Yesus dari Nazareth itu sudah bangkit, sudah tidak ada disini. Katakan 
kepada para murid-Nya dan Petrus, bahwa Ia telah mendahului kamu ke Galilea.  

 
Kenapa Maria Magdalena disebut-sebut dalam Injil hari Paskah ini. Bahkan 

Maria Magdalenalah orang pertama-tama yang diutus Tuhan untuk mewartakan 
kebangkitan-Nya kepada para murid yang lain termasuk Petrus. Mengapa Maria 
Magdalena begitu ditokohkan dalam peristiwa kebangkitan Tuhan ini?  Mengapa ia  

begitu dicintai  oleh  Tuhan sehingga Marialah yang pertama-tama  
boleh melihat Dia yang telah bangkit dan boleh 
mewartakan kebangkitan-Nya? 

 

 
 

MAKNA PASKAH BAGI KAUM MUDA 
 
Tantangan yang kerap mengurangi makna 
pantang dan puasa adalah pengendalian 
emosi yang lemah. Kita mudah tergoda. Lalu, 
untuk apa kita rajin berdoa, mencoba 
berpantang, dan berpuasa dengan maksud 
memperdalam iman kita, tetapi kita kerap kalap 
dan tidak peduli dengan perasaan orang lain di 
sekitar kita. Contohnya : 
1. Kita kaum muda sering ga’ bisa menahan 

marah 
2. Suka banget tu ngomongin orang lain 
3. Suka banget mancing-mancing orang lain 

biar marah 
 
Bagaimana jika perasaan dan perilaku yang 
muncul seperti yang terungkap di atas. lalu, 
apa arti berdoa, apa arti pantang dan puasa 
yang kita lakukan??? 
 
Kaum muda Katolik, Paskah sudah tiba. Di 
tengah kebahagiaan dan sukacita paskah, 
Marilah kita, kaum muda, menyadari sikap dan 
perbuatan yang pernah kita lakukan dengan 
berani memilah-milah mana yang baik dan 
yang tidak baik. 
 
Paskah yang kita rayakan menggambarkan 
kemenangan Yesus Kristus melawan be-
lenggu dosa dan maut. Dengan mengetahui 
arti paskah ini, harapannya kita semakin 
disadarkan untuk bangkit dari keterpurukan 
dosa, serta berani melangkah maju sebagai 
pribadi baru penerus Gereja. Kita juga 
diharapkan bisa semakin memantapkan iman 
dan semangat untuk mantap dalam 
berkegiatan di gereja. 
 
Oleh karena itu makna paskah tidak sekedar 
kemeriahan liturgis Gerejani, melainkan suatu 
peristiwa iman yang menyentuh relung-relung 
hati kaum muda, dan akhirnya menggerakkan 
aksi nyata kaum muda menuju perubahan. 
Semoga semangat paskah menjadi acuan bagi 
kita untuk berbagi sukacita dengan sesama, 
memberikan peneguhan dalam pengharapan 
dan melayani dalam kerendahan hati. 
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Semoga Kebangkitan dapat 
memberi kita makna hidup dan 

tujuan, sehingga kita dapat 
mengambilnya sebagai suatu 

kesempatan untuk 
memperbaiki diri kita dalam 

hidup ini. 
Selamat Paskah. 

 

BELAJAR KEPADA MARIA MAGDALENA 
MEWARTAKAN KEBANGKITAN TUHAN 

 
Seorang bapak yang baru saja 

mengalami musibah karena 
kepergian anggota keluarganya, 
ada perasaaan yang macam-
macam di dalam pikirannya. 
Kenapa ia mati, kenapa harus 
menimpa keluarga saya? Sulit 
sekali mau menerima kenyataan 
seperti ini, walau semua orang tak 
terkecuali termasuk bapak itu akan 
mengalami hal yang sama. Namun 
setelah berlalunya waktu bapak itu 
menyadari bahwa pada saatnya 
akan mengalami juga.  

 
Demikian juga iman para rasul juga tergoncang 

setelah kematian Gurunya di kayu salib dan dimakamkan 
jenazah-Nya. Ketika tiga harinya setelah pemakaman 
dapat informasi bahwa Yesus telah bangkit tetapi para 
murid termasuk Petrus masih belum percaya. Namun 
lambat laun iman mereka tumbuh, meskipun dihantui oleh 
keraguan dan kebingungan, antara percaya dan tidak. Ini 
terjadi ketika pagi-pagi benar Maria Magdalena datang ke 
makam Yesus, tetapi didapati batu penutup makam telah 
terbuka. Dalam ketakutannya ia melihat seorang malaikat 
nampak seperti pemuda memakai jubah putih, 
mengatakan bahwa Yesus dari Nazareth itu sudah 
bangkit, sudah tidak ada disini. Katakan kepada para 
murid-Nya dan Petrus, bahwa Ia telah mendahului kamu 
ke Galilea.  
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Halaman 3 Halaman 2 

 
 

Maria Magdalena pernah jatuh dalam dosa 
yang sangat dalam. Namun sesudah 
bertemu dengan Yesus, Maria mencoba 
bangkit dari kejatuhannya. Maria bangkit 
menjadi wanita yang lain sama sekali. Dan 
Yesus menjadi saksinya. Mungkin karena itu 
Yesus tidak pernah lupa akan wanita itu, 
sejak Maria membasahi kaki Yesus dengan 
air mata penyesalannya dan mengeringkan 
dengan rambutnya. Maria sungguh-sungguh 
telah bangkit dari keterpurukannya. Maria 
telah merayakan Paskah yang pertama 
dengan tepat. Paskah Kristus menjadi 
Paskah Maria juga. Oleh sebab itu, ia layak 
melihat Kristus yang telah bangkit dan 
dipercayakan pula untuk mewartakannya.  
      

 
 
Semoga kita juga mau mewartakan 
kebangkitan Kristus, menimba pengalaman 
iman Maria Magdalena tadi yang awalnya 
ada keragu-raguan, namun kemudian 
memperoleh jawaban pasti dari para 
malaikat: “Ia sudah bangkit dan mendahului 
kamu ke Galilea.”  
 
Marilah menyadari bahwa kita ini yang tidak 
lebih baik dari Maria Magdalena sebelum 
mengenal Yesus. Namun, apakah sekarang 
setelah mengenal dan menjadi pengikut 
Kristus juga lebih baik dari Maria Magdalena 
setelah mengenal Yesus? Dan marilah kita 
belajar dari pengalaman iman seorang 
bapak yang kehilangan anggota 
keluarganya tadi. Awalnya tidak rela dan 
merasa kehilangan, tetapi karena 
kepasrahannya kepada Tuhan, meng-
arahkan imannya kepada Kristus yang 
bangkit menjadi Paskah bagi dirinya.  
 

(sumber: Tulisan seorang teman, Bpk. FX. Margono) 

 
 
 

 

Dikatakan juga dalam surat Paulus kepada 
jemaat di Roma: "Dan jika Roh Dia, yang 
telah membangkitkan Yesus dari antara 
orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, 
yang telah membangkitkan Kristus Yesus 
dari antara orang mati, akan menghidupkan 
juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, 
yang diam di dalam kamu." (Rm 8:11 
 
KEHIDUPAN KEKAL 

Kehidupan kekal adalah keberadaan yang 
tidak dibatasi oleh waktu. Dapat dikatakan 
bahwa kehidupan kekal ada di luar waktu 
seperti yang kita alami di dunia ini. Tidak 
ada awal dan tidak ada akhir. Keberadaan 
kekal memang sulit dipahami oleh manusia 
yang pada kenyataannya hidup di dunia ini 
dalam hitungan waktu, ada awal dan ada 
akhirnya. Simbol dari keadaan kekal adalah 
lingkaran bulat, yang tak punya ujung dan 
pangkal. Hidup kekal ini dikaitkan dengan 
iman akan Allah yang kekal. 
 

 
 

Dalam syahadat iman Katolik disebut 
tentang kepercayaan kita akan kebangkitan 
dan kehidupan kekal. Keduanya disebut 
secara tersendiri, namun menunjuk pada 
kenyataan yang sama. Kebangkitan dari 
mati berarti memasuki kehidupan kekal. 
Kehidupan kekal berkaitan dengan paham 
akan jiwa yang tak dapat mati. Kebangkitan 
badan menunjuk pada bersatunya jiwa 
dengan tubuhnya yang baru di akhir zaman. 
Kematian bagi umat Kristen yang disatukan 
dengan kematian Yesus merupakan 
langkah masuk ke dalam kehidupan kekal 
atau kehidupan abadi (KGK 1020). 
 
Sumber :  

Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Semarang,  
Buku BKS 2009 Bahan Pertemuan Lingkungan,  

“Menjadi Saksi Iman Siapa Takut? Belajar dari Kitab 
Makabe” 

 
 
 
 

KEMATIAN, KEBANGKITAN,  

DAN KEHIDUPAN KEKAL 
Syahadat Kristen — pengakuan iman kita 
akan Bapa, Putera dan Roh Kudus, serta 
karya-Nya yang menciptakan, menebus dan 
menguduskan — berpuncak pada pewartaan 
bahwa orang-orang yang mati akan bangkit 
pada akhir zaman dan bahwa ada kehidupan 
kekal. Dalam Alkitab, iman akan kebangkitan 
badan dan kehidupan kekal mulai 
terungkapkan secara eksplisit dalam Kitab 
Makabe. Keyakinan akan adanya 
kebangkitan badan dan kehidupan kekal 
mencapai puncaknya pada peristiwa Yesus 
yang wafat dan bangkit bagi keselamatan 
umat manusia. Wafat dan kebangkitan 
Yesus tidak dapat dilepaskan dari misi 
Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. 
Dengan demikian, paham keselamatan 
Kristiani bukan hanya keselamatan hidup di 
dunia, tetapi lebih penting lagi : keselamatan 
dalam kehidupan abadi. Di dalam Yesus, 
keselamatan sejati adalah kehidupan 
surgawi. 
 
KEMATIAN 
 

 
 
Ketika berbicara mengenai kematian, yang 
menjadi fokus perhatian Gereja justru 
kehidupan yaitu kehidupan di dunia ini 
maupun kehidupan kekal. Karena hidup 
manusia ada batas waktunya, maka orang 
harus menjalani kehidupan di dunia ini 
sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak 
Allah, agar nantinya diperkenankan 
memasuki kehidupan kekal. Kematian 
merupakan perjalanan kembali kepada Bapa 
untuk masuk ke dalam kehidupan baru 
bersama-Nya. Oleh karena itu umat beriman 
hendaknya mempersiapkan saat kematian 
dengan baik. Gereja mengajak kita untuk 
mempersiapkan diri menghadapi kematian, 
bukan hanya pada saat-saat akhir kehidupan 
tetapi setiap saat, sepanjang hidup. Thomas 
a Kempis menasehatkan: "Dalam segala 
perbuatanmu, dalam segala pikiranmu, 
hendaklah kamu bertindak seakan-akan hari 
ini kamu akan mati. Jika kamu mempunyai 
hati nurani yang bersih, kamu tidak akan 

a Kempis menasehatkan: "Dalam segala 
perbuatanmu, dalam segala pikiranmu, 
hendaklah kamu bertindak seakan-akan 
hari ini kamu akan mati. Jika kamu 
mempunyai hati nurani yang bersih, kamu 
tidak akan terlalu takut mati. Lebih baik 
menjauhkan diri dari dosa, daripada 
 menghindari kematian. Jika hari ini kamu 
tidak siap, apakah besok kamu akan siap?" 
(Mengikuti Jejak Kristus 1,23, 1).  

 
KEBANGKITAN 
 

 
 

Iman akan kebangkitan orang-orang mati 
sudah menjadi bagian hakiki dari iman 
kristen. Dasar utamanya adalah iman akan 
Kristus yang sungguh telah bangkit dari 
antara orang mati dan hidup selama-
lamanya. Kebangkitan Kristus membawa 
harapan bagi umat yang beriman kepada-
Nya bahwa mereka akan ikut dibangkitkan 
sesudah kematian. Santo Paulus 
mengatakan: "Andaikata Kristus tidak 
dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan 
kami dan sia-sialah juga kepercayaan 
kamu. .... Sebab jika benar orang mati tidak 
dibangkitkan, maka Kristus juga tidak 
dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak 
dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan 
kamu dan kamu masih hidup dalam 
dosamu." (1Kor 15:14.16-17). 
 
Dengan iman akan Kristus yang telah 
bangkit, Gereja Katolik percaya bahwa 
orang-orang benar sesudah kematiannya 
akan hidup untuk selama-lamanya bersama 
Kristus yang telah bangkit kembali dan Ia 
akan membangkitkan mereka pada akhir 
zaman. Seperti kebangkitan-Nya, demikian 
pula kebangkitan kita adalah karya 
Tritunggal Mahakudus (KGK 989). 


