
KRISTUS RAJA (B) 

 

Daniel 7:13-14; Mazmur 92 (93): 1-2. 5. R/ v. 1; Wahyu 1:5-8 

Yohanes 18:33-37 

 

Tema:  KRISTUS RAJA: KERAJAAN KEBENARAN DAN KEHIDUPAN, KEKUDUSAN DAN 

RAHMAT, KEADILAN, CINTA KASIH DAN DAMAI.  

 

1. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja dan hari ini adalah Hari Minggu Terkhir Minggu Biasa. 

Kita merayakan perayaan Kristus Raja pada Minggu Terakhir Tahun Liturgi, sebab kita percaya bahwa 

pada akhir zaman, Yesus Kristus akan datang untuk kali kedua menjadi Raja semesta alam! Dia akan 

menang atas segalanya dan Dia akan memerintah atas segalanya! Inilah ertinya akhir zaman! Akhir dunia 

bukanlah berakhir dunia fisikal, tetapi akhir dunia adalah akhirnya dunia kejahatan! 

 

       Minggu Lepas Sri Paus Benediktus XVI memberitahu kita supaya jangan percaya kepada ramalan 

akhirnya dunia. Hari ini ada mereka yang percaya bahwa dunia akan berakhir pada 21hb Disember 2012, 

iaitu bulan depan! Filem dan dokumentari telah mempromosikan kepercayaan bahwa kalendar orang 

Mayan kuno telah meramal bahwa dunia akan berakhir pada 21hb Disember tahun ini! 90,000 orang di 

jangka berkumpul di Kota Guatemala di Amerika Tengah pda 21hb Disember ini untuk berakhirnya dunia 

nanti! (Daily Express, 20hb November, ms 15). 

 

Sekali lagi, akhirnya dunia bukanlah berakhirnya dunia fisikal, tetapi berakhirnya dunia kejahatan. 

Berakhirnya dunia adalah Kedatangan Kedua kalinya Yesus Kristus sebagai Raja alam semesta! Dia akan 

menang secara keseluruhan dan Dia akan memerintah secara keseluruhannya sebagai Raja alam semesta! 

 

2. Injil hari ini memberitahu kita bahwa Yesus Kristus adalah Raja, tetapi Dia bukanlah raja dunia ini, iaitu, 

Dia bukanlah raja politik, nasionalistik dan militan! Dia adalah Raja kebenaran dan kehidupan, kekudusan 

dan rahmat, keadilan, cinta kasih dan damai! (Prefasi Kristus Raj) 

  

Dia adalah raja untuk menyaksikan akan kebenaran bahwa kerajaan Allah atau Kerajaan Syurga 

bukanlah kerajaan politik, nasionalistik dan militan, tetapi ia adalah kerajaan kebenaran dan kehidupan, 

kekudusan dan rahmat, keadilan, cinta kasih dan damai! 

 

 Pilatus dan orang Yahudi tidak percaya akan kebenaran ini. Mereka menolak Yesus. Mereka menolak 

kedamaian (shalom) dan sebab itulah mereka masih berperangan sehingga hari ini! Syukur kepada Allah, 

mereka telah bersetuju mengadakan genjatan senjata dengan "Hamas" kelmarin selepas lapan hari 

berperang di Gaza! Marilah kita berdoa bahwa damai tersebut akan berpanjangan!       

 

3. Bacaan kedua memberitahu kita mengenai Kedatangan Pertama Yesus dan Kedatangan Kedua Yesus! 

Dalam KedatanganNya yang pertama, Yesus menubuhkan Kerajaan Allah oleh kematian dan kebangkitan-

Nya dan oleh penyucian dosa kita dengan darah-Nya! 

 

Dalam Kedatangan kedua-Nya, apabila kerajaan-Nya akan siap, disempurnakan, dipenuhi dan disedari 

sepenuhnya, Yesus akan datang di atas awan-awan dalam kuasa dan kemuliaan dan semua akan melihat-

Nya, walaupun mereka yang telah menikam-Nya, dan seluruh kaum di dunia akan meratapi-Nya! 

 



Akhir sekali, bacaan kedua memberitahu kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega (Wah 1:17; 2:8;; 

NJB), iaitu, yang awal dan yang terakhir, yang A dan Z. Iaitu, pada awalnya segalanya dicipta melalui Dia, 

bersama Dia dan di dalam Dia, dan pada akhirnya segalanya akan diselamatkan melalui Dia, bersama Dia 

dan di dalam Dia! Sesungguhnya, Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir!! 

 

4. Bacaan pertama juga memberitahu kita bahwa pada akhir dunia, Yesus akan datang di atas awan-awan. 

Dia akan dibuat raja oleh Allah Bapa-Nya dan semua bangsa-bangsa akan menjadi hamba-Nya! Dan 

kerajaan-Nya adalah berkekalan. Kerajaan-Nya tidak akan berlalu! Kerajaan-Nya tidak akan dibinasakan! 

Dengan itu kita baca bacaan pertama: 

    “Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang 

seperti anak manusia; datanglah Ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya. Lalu 

diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala 

bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang 

tidak akan lenyap yang tidak akan musnah.” (Dan 7:13-14; SM)      

 

5. Mazmur antarbacaan adalah mazmur pujian kepada Allah, raja dunia, yang mana perintahNya adalah 

kekal! 

Mazmur antarbacaan mempunyai tiga rangkap. Rangkap pertama dan kedua memberitahu kita bahwa 

Allah adalah raja di dunia (ayat 1-2). Rangkap ketiga memberitahu kita bahwa perintah Allah adalah kekal 

(ayat 5). (NJBC) 

Dengan itu sahutan kepada Mazmur antarbacaan: 

“Tuhan meraja, berpakaian kemuliaan.” (Mzm 92 (93): 1; SM) 

 

6. 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 bersedia untuk dunia khiamat, iaitu, Kedatangan Yesus Kristus, dengan berdoa, dengan 

melakukan kehendak Allah, dengan membuat kerja yang baik, dan dengan melepaskan diri kita dari 

duniawi! Sukacita dan Hari minggu suci untuk kamu semua! 

 

           Amen! 

 

 

 

Cadangan soalan untuk renungan perseorangan dan perkongsian dalam keluarga, dalam kumulan 

kecil, dan kumpulan komuniti-komuniti yang kecil:  

 

1. Apakah kamu percaya bahwa dunia akan berakhir pada 21hb Disember? Percayakah kamu bahwa pada 

akhir dunia Yesus Kristus akan datang kedua kalinya dalam kuasa dan kemuliaan? 

 

2. Percayakah kamu bahwa kerajaan Yesus Kristus adalah kerajaan politikal, nasionaistik dan militant? 

Percayakah kamu bahwa kerajaan Yesus Kristus adalah kerajaan kebenaran dan kehidupan, kekudusan dan 

rahmat, keadilan, cinta kasih dan damai? 

 

3. Bagaimanakah kamu bersiap untuk akhir dunia, kedatangan Kedua kalinya Yesus Kristus? 

 

Fr. Nicholas Ong, Holy Trinity Catholic Church (HTCC), Tawau, Sabah, Malaysia,   


