
HARI MINGGU BIASA KE-33 (B) 

 

Daniel 12:1-3; Mazmur 15 (16): 5. 8-11. R/ v. 1; Ibrani 10:11-14. 18 

Markus 13:24-32 

 

Tema: KEDATANGAN KEDUA KALINYA YESUS KRISTUS 

 

1. Hari ini adalah Hari Minggu Biasa ke-33, Tahun Liturgi B. Minggu depan adalah minggu terakhir 

tahun Liturgi. Sedang kita menghampiri kepada akhirnya Tahun Lirutgi bacaan-bacaan hari ini 

memberitahu kita mengenai akhir dunia, iaitu, Kedatangan Kedua Kalinya Yesus Kristus. Yesus Kristus 

akan datang kedua kalinya dimana Dia akan menang keseluruhannya! 

 

Injil hari ini memberithu kita mengenai Kedatangan Kedua kalinya Yesus Krsitus. Injil memberitahu 

kita bahwa Dia akan datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan dan malaikat-malaikat akan 

mengumpul semua yang terpilih dan membawa mereka kesyurga! Dengan itu kita baca dalam Injil: 

“Pada waktu itu orang akan melihat Putera manusia datang dalam awan-awan dengan segala 

kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-

malaikat-Nya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari 

ujung bumi sampai ke ujung langit!” (Mk 13: 26-27; SM)   

 

Injil juga memberitahu kita bahwa kita tidak tahu bila Yesus Kristus akan datang kedua kalinya, 

walaupun malaikat-malaikat, walau pun Yesus kristus sendiri! Hanya Allah Bapa mengetahui bila 

masanya Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. 

“Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, 

dan Putera pun tidak, hanya Bapa saja.” (Markus 13:32; SM)  

 

Itulah sebabnya mengapa Pengatar Injil memberitahu kepada kita agar senantiasa bersiap sedia untuk 

Kedatangan Kedua kalinya Yesus Kristus. 

“Berjaga-jaga dan berdoalah selalu, agar kamu layak berdiri di hadapan Putera Manusia.” (Mat 

24:42. 44; SM) 

 

2. Bacaan kedua menuruti tema Injil. Bacaan pertama juga memberitahu kita mengenai akhir dunia. 

Bacaan pertama memberitahu kita bahwa pada waktu akhir dunia orang mati akan dibangunkan! Yang 

benar akan bangkit untuk kehidupan berkekalan, yang jahat akan mengalami kehinaan dan kengerian 

yang kekal. Dan yang bijaksana, yang mana telah mengajar kebenaran kepada orang banyak, akan 

bersinar seperti bintang-bintang tetap indah selama-lamanya! (HCSB) Dengan itu kita baca bacaan 

pertama: 

“Dan banyak  dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, 

sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian 

yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah 

menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap indah selama-lamanya.” 
(Dan 12:2-3; SM)  

 

Ianya adalah penting bahwa kebangkitan orang mati di sebutkan untuk kali pertama di dalam 

Perjanjian Baru! (NJBC; CCB)  

 

3. Mazmur antarbacaan menuruti tema bacaan pertama. Mazmur antarbacaan memberitahu kita supaya 

percaya kepada Allah, sebab Dia sahajalah seorang yang dapat menyelamatkan kita dari kematian dan 

memberi kita kehidupan dan kebahagiaan! (CSB) 

Sahutan dan ayat pertama Mazmur antarbacaan memberitahu kita untuk percaya kepada Allah:  

“Jagalah aku, ya Allah, sebab aku berlindung kepada-Mu. Tuhan, Engkaulah milik pusaka dan 

warisanku, dalam tangan-Mulah nasibku.” (Mzm 15 (16): 1 dan 5; SM) 

 



Ayat 10 dan 11 memberitahu kita bahwa hanya Allah sahaja yang dapat menyelamatkan kita dari 

kematian dan memberi kita kehidupan dan kebahagiaan:  

“Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan Orang 

Kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-

mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.” (SM) 

 

4. Bacaan kedua adalah sambungan dan penutupan kepada bacaan-bacaan kedua minggu-mingu yang 

lalu. Sekali lagi, bacaan kedua membandingkan keimaman manusia Yahudi dari Perjanjian Lama 

dengan keimaman Yesus Kristus didalam Perjanjian Baru. 

    (i) Keimaman manusia mempersembahkan  kroban setiap hari, tetapi korban mereka tidak dapat 

menghapus dosa. 

    (ii) Yesus Kristus sendiri menawarkan diriNya sekali dan untuk semua dan Dia telah menghapus 

semua dosa kita dan membuat kita suci. 

(iii) Kita tidak  memerlukan korban kesudah Keimaman manusia. Kita sudah ada korban Yesus 

Kristus. Kita hanya perlu korban Yesus Kristus. 

 

    Dengan itu kita baca dalam bacaan kedua hari ini: 

“Sebab imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya berulang-ulang mempersembahkan korban 

yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus, setelah mempersembahkan hanya 

satu korban saja karena dosa....... Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk 

selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, 

tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa.” (Ibr 10: 11-12a. 14. 18; SM)  

 

5. Hari ini dalam Misa Kudus, dalam kuasa Roh Kudus, Gereja membuat hadir, benar dan berkesan, 

korban Yesus Kristus untuk penyelamatan kita; dan hari ini dalam Misa Kudus, kita menerima Roh 

Kudus, untuk membantu kita bersiap sedia akan Kedatangan Kedua kalinya Yesus Kristus! Sukacita 

dan Minggu kudus untuk kamu semua!    

Amen! 

 

 

 

Cadangan soalan untuk renungan perseorangan dan perkongsian dalam keluarga, dalam 

kumulan kecil, dan kumpulan komuniti-komuniti yang kecil:  

 

1. Percayakah kamu tentang Kedatangan Kedua kalinya Yesus Kristus? Apa bagi kamu Kedatang 

Kedua kalinya Yesus Kristus? Percayakah kamu bahwa apabila Yesus Kristus datang kedua kalinya Dia 

akan menang segala-galanya? 

 

2. Bagaimana kamu bersiap sedia untuk  Kedatangan Kedua kalinya Yesus Kristus? Adakah kamu 

berdoa? Adakah kamu pergi Misa Kudus setiap hari Minggu? Adakah kamu melakukan kehendak Allah 

selalu? Apakah kamu terlepas dari wang dan harta duniawi? 

 

3. Percayakah kamu bahwa korban Yesus Kristus dibuat hadir, benar dan berkesan dalam Misa Kudus 

setiap Hari Minggu? Apakah kamu merindui Misa Kudus hari Mingu?   

 

Rujukan: HarperCollins Study Bible (HCSB); New Jerome Biblical Commentary (NJBC); 

Christian Community Bible (CCB); Catholic Study Bible (CSB); Sunday Missal (SM).      


