
Minggu Paskah II (A)   
"LUKA YANG MEMBAWA DAMAI"  
Kis 2:42-47, 1Ptr 1:3-9, Yoh 20:19-31   
 
Sebuah iklan di televisi menampilkan seseorang yang setelah meminum 
obat mengatakan, "Sakit kepala? Sudah lupa 'tuh..." Tentu saja, orang 
berharap bahwa penyakit apapun, setelah sembuh, sebaiknya dilupakan 
saja. Mengingat-ingat penyakit yang pernah diderita dianggap hanya 
memunculkan perasaan-perasaan negatif. Bukan hanya penyakit, tetapi 
juga kejadian-kejadian yang buruk dan menyedihkan sering mau cepat 
dilupakan.  
 
Ada yang berpendapat bahwa kejadian tertentu di masa lalu terlalu 
menyakitkan untuk dikenang dan bisa mempengaruhi diri secara riil saat 
ini. 'Melupakan', bagi mereka, berarti tidak mau membicarakan, tidak mau 
melihat fotonya, atau tidak mau berhubungan lagi dengan orang-orang 
yang terlibat kejadian itu.  Tetapi, benarkah 'mengingat' luka itu sesuatu 
yang buruk? Tidak selalu begitu. Hanya mereka yang sudah belajar dan 
mampu bersyukur atas kejadian yang melukai dapat menemukan berkat 
dan kekuatan yang melimpah. Sekali lagi, berkat ini hanya dialami oleh 
mereka yang 'sudah' belajar dan mampu bersyukur. Semua kesakitan dan 
penderitaan selama menjalani peristiwa itu bisa muncul kembali di dalam 
kenangan, namun entah mengapa kini sama sekali tidak menimbulkan 
penyesalan ataupun kemarahan. Ada kesadaran bahwa justru melalui 
kejadian itu, ia kini menjadi lebih kuat, lebih mampu berjuang hidup.   
 
Ketakutan di sekitar peristiwa penyaliban Yesus tidak berhenti ketika 
Ia telah wafat dan dimakamkan. Bagi para murid, ketakutan itu kini 
bahkan makin riil karena menyangkut keselamatan mereka. Yesus pernah 
mengatakan bahwa mereka pun akan dibenci dan dianiaya karena Dia 
(Yoh 15:18.19). Ketakutan mereka bercampur kesedihan dan keduanya itu 
sungguh mempengaruhi, sehingga mereka "berkumpul di suatu tempat 
dengan pintu-pintu yang terkunci". Satu-satunya yang menyelamatkan 
mereka dari ketakutan itu ialah sosok Yesus sendiri, yang hadir dan 
berkata, "Damai sejahtera bagi kamu!" Seperti apakah 'damai' yang 
diberikan Yesus saat itu?  Segera setelah 'salam damai' itu, hal pertama 
yang dilakukan Yesus ialah "menunjukkan tangan-Nya dan lambung-Nya" 
kepada para murid. Hal yang sama dilakukan Yesus kedua kalinya pada 
saat Thomas ada di tengah mereka.  
 
Salam damai, dan luka-luka Yesus. Damai Yesus, berasal dari luka-luka-
Nya. Damai itu bukan kata-kata kosong. Damai itu riil, kelihatan, dan bisa 
disentuh. Luka-luka Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah sosok yang 



sama, yang telah disalibkan dan dimakamkan. Ia seharusnya mati, tetapi 
kenyataannya kini hadir di depan mereka. Ia tidak mau para murid 
'melupakan' salib-Nya, sebab justru dari situlah asal dari kesembuhan dan 
damai bagi mereka! Permintaan Yesus kepada Thomas untuk melihat dan 
menyentuh luka-Nya adalah cara yang terbaik untuk mengalami sebuah 
pengampunan.   
 
Dunia kita tidak terlalu biasa memperlihatkan realitas dan pengaruh 
buruk yang menimpa manusia. Sebagian besar kenyataan itu justru 
ditutup-tutupi. Hanya film-film dokumenter tertentu yang berani 
menampilkan kenyataan menyakitkan yang terjadi di masyarakat. Itu pun, 
meski mendapatkan penghargaan internasional, masih dilarang untuk 
diputar di negara kita. Mentalitas kita dibuat untuk semakin 'menutupi' 
dan 'melupakan' kejadian-kejadian tertentu dan terutama kenyataan 
menyedihkan yang dialami oleh para korbannya. Pantas saja kasus-kasus 
pelanggaran hak asasi manusia bisa tiba-tiba 'lenyap' dari peredaran. 
Bukti-buktinya hilang atau dihilangkan. Kata-kata yang paling 
menyakitkan rasa keadilan ialah, "Sudahlah, mari kita lupakan saja. Yang 
penting sekarang kita membangun masa depan bersama-sama."   
 
Komunitas para rasul setelah kebangkitan, yang digambarkan dalam Kisah 
Para Rasul (Bacaan I), nampaknya hidup bersama dengan menyenangkan. 
"Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa; segala 
kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama." Hanya sedikit yang 
mungkin menyadari, bahwa di dalam kebersamaan yang indah itu ada 
perjuangan yang sungguh tidak mudah untuk saling mengampuni. Para 
murid saling tahu apa yang dilakukan oleh yang lain selama peristiwa 
salib. Mereka saling tahu bahwa di sana ada ketidaksetiaan, ada 
penyangkalan dan sikap melarikan diri. Mereka sebelumnya benar-benar 
tercerai berai karena tidak siap melihat guru mereka dihukum mati. Hanya 
karena pengakuan atas luka-luka Yesus dan pengampunan-Nya, mereka 
kini bisa hidup bersama lagi.   
 
Tidak ada kebersamaan yang tidak memuat 'luka'. Keluarga kita, 
persahabatan kita, kelompok-kelompok yang kita ikuti, lingkungan dan 
komunitas gerejawi, semuanya itu menyimpan luka masing-masing. Ketika 
melihat bahwa sebagian dari luka itu mungkin sudah 'sembuh', kita mesti 
ingat bahwa sebagian besar lagi tidak bisa sembuh oleh kekuatan manusia. 
Kesembuhan, atau 'damai' dalam bahasa Yohanes, hanya diberikan oleh 
Dia yang sudah mengatasi kematian. Hanya Dia yang dibangkitkan itu 
mampu memberi pengampunan sempurna.  Pesan Injil hari ini lebih 
merupakan ajakan supaya kita tidak takut untuk mengingat salib yang 
sesungguhnya membawa damai. Kita diajak Yesus untuk berani mengingat 



dan bersyukur atas segala peristiwa 'salib' yang pernah kita alami. Justru 
karena kita masih hidup, Tuhan pasti punya rencana yang lebih besar lagi 
atas hidup kita. Amin.	  


