
HARI MINGGU ADVEN KEEMPAT (C) 

 

Mikha 5:1-4; Psalm 79 (80):2-3. 15-16. 18-19. R/ v. 4; Ibrani 10:5-10 

Lukas 1:39-45 

 

Tema: KRISMAS KRISTUS 

 

1. Hari ini adalah Hari Minggu Adven keempat dan minggu terakhir, Tahun Liturgi C. Sedang Krismas 

menghampiri dekat, bacaan-bacaan hari ini memberitahu kita mengenai Krismas Kristus. (Raas). Dunia 

komersial telah membuat Kristus terkeluar dari Krismas, sampai ianya sudah tidak menjadi "Krismas yang 

di Berkati", tetapi menjadi "Merry(Sukacita) X-mas"! Kita kena letakkan semula Kristus dalam Krismas! 

Sekali lagi, bacaan-bacaan hari ini memberitahu kita mengenai Krismas Kristus! 

    Injil hari ini memberitahu kita bahwa apabila Yesus Kristus masih lagi berada dalam rahim, Maria telah 

diberkati; Yohanes Pembaptis berlonjak dengan kegembiraan dalam rahim Elisabet, dan Elisabet telah 

dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan, iaitu, Allah! Dengan itu kita 

baca dalam Injil: 

   “Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan 

Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, 'Diberkatilah engkau di 

antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan ku 

datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang 

di dalam rahimku melonjak kegirangang'" (Luk 1:41-44; SM)   

     

 

2. Bacaan pertama memberitahu kita bahwa Kristus/Mesias akan datang dari Betlehem. Dia adalah 

keturunan Daud. Dia akan menjadi raja kerajaan Daud yang akan memerintah Israel. Dia akan 

menyelamat Israel dari kaum Asyur. Yang penting lagi, Dia akan menyelamatkan seluruh dunia dari dosa 

dan kematian! Dia akan membawa damai kepada seluruh dunia: damai, shalom, penyelamatan! Justru itu 

kita bacan penutupan bacaan pertama: 

     "Mereka (Israel) akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai keujung bumi, dan ia 

menjadi damai sejahtera." (Mi 5:3b-4; SM)    
 

3. Mazmur antarbacaan adalah doa memohon Allah untuk menyelamatkan kita; memohon Allah 

menghantar raja kerajaan Daud untuk menyelamatkan kita! 

     Sahutan dan rangkap pertama meminta Allah untuk menyelamatkan kita. (Ayat. 1-3; HCSB) Rangkap 

kedua dan ketiga meminta Allah mengutuskan Raja Kerajaan Daud untuk menyelamatkan kita. (Ayat. 15-

19; CSB)  

     Justru itu sahutan memohon Allah menyelamatkan kita: 

    "Ya Allah, pulihkanlah kami, tunjukkanlah wajah-Mu berseri, maka selamatlah kami." (Ps 79 (80): 

4; SM)  

    Dan dengan itu ayat 18 dari rangkap ketiga, memohon Allah untuk menghantarkan Raja Kerajaan Daud 

untuk menyelamatkan kita:  

   "Kiranya tangan-Mu melindungi orang di sebelah kanan-Mu yang telah Kau teguhkan bagi          

diri-Mu". (Mzm 79 (80):18; SM) 

 

4. Bacaan kedua memberitahu kita bahwa Mesias Kerajaan Daud telah datang untuk menyelamatkan kita, 

tetapi bukan sebagai Mesias politik, nasionalistik dan militant; tetapi sebagai satu Mesias yang sengsara! 



Dia adalah Mesias yang melayani, sengsara, berkorban, disucikan dan menyelamatkan! Dengan itu bacaan 

kedua berakhir dengan: 

"Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh 

persembahan tubuh Yesus Kristus" (Ibr. 5:10; SM)    

 

5. Sekali lagi, Adven adalah masa untuk kita mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus pada hari Krismas 

dan pada akhir masa. Kita menyiapkan kedatangan Yesus Kristus dengan melakukan apa yang dibuat oleh 

Maria dalam Injil hari ini, iaitu, dengan percaya di dalam janji Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan! 

Dengan itu Injil hari ini berakhir dengan: 

"Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan 

terlaksana." (Luk 1:45; SM)  

Dan justru itu "Pengantar Injil" hari ini: 

  "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." (Luk 1:38; SM)   

 

Sukacita dan kegirangan Adven 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 pikir Krismas telah dikomersialkan? Apakah Krismas tanpa Kristus? Bagaimana untuk 

meletakkan kembali Kristus ke dalam Krismas? 

 

2. Apakah Yesus Kristus Mesias politik, nasionalistik dan militant atau adakah Yesus Kristus adalah yang 

melayani, menderita, berkorban, menyucikan dan penyelamatan? 

 

3. Bagaimanakah Maria mempersiapkan untuk kedatangan Yesus Kristus? Bagaimanakah kamu 

mempersiapkan kedatangan Yesus kristus? 

 

4. Dari manakah datangnya perkataan "Krismas"? Apakah kamu akan menhadiri 'Misa Kudus Kristmas" 

pada hari Krismas?  

 

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

 

 

Rujukan: HarperCollins Study Bible (HCSB); Catholic Study Bible (CSB); Sunday Missal (SM).   

 

 

 

 


