KRISMAS (A B C)
(Menjelang, Tengah Malam, Fajar dan Misa Kudus Siang)
Matius 1:1-25; Lukas 2:1-14; Lukas 2:15-20; Yohanes 1:1-18; Ibrani 1:1-6.
Tema: KRISMAS DAN TAHUN BARU YANG DIBERKATI
1. Berkat Krismas dan Tahun Baru yang gembira untuk kamu semua! Krismas adalah pesta yang terbesar,
hanya kedua dari Paska! Itulah sebabnya mengapa kita ada empat Misa Kudus, "Misa Kudus Menjelang
Malam Krismas", "Misa Kudus Malam", "Misa Kudus waktu Fajar" dan "Misa Kudus Siang Hari"! Kita tidak
mempunyai masa yang cukup untuk melihat kepada semua bacaan, tetapi mari kita lihat pada empat-empat
Injil dari seluruh empat Misa Kudus tersebut!
Injil untuk Misa Kudus menjelang Malam Krismas memberitahu kita bahwa Yesus Kristus adalah anak
Daud dan anak Abraham. Injil memberitahu kita bahwa dari Abraham hingga Daud telah ada 14 generasi; dan
dari Daud hingga ke pembuangan Babilonika ada 14 generasi; dan dari pembuangan Babilonika hingga ke
Yesus Kristus ada 14 generasi. Dalam Ibrani ia mempunyai 14 huruf dalam nama Daud; Yesus Kristus dengan
itu adalah Mesias Daud! Tetapi nombor 14 adalah juga daraban 7 yang mana adalah nombor kesempurnaan
bagi Matius. Yesus datang pada masa yang sempurna, iaitiu, pada masa yang penuh; dan pada Kedatangan
Kedua kali-Nya segala ciptaan akan disempurnakan dalam Dia dan dalam segala kepenuhanya. (IBC;
Vat.IIWM)
Nombor 7 kemungkinan berasal daripada 7 cahaya surga; iaitu, Matahari, Bulan, Marikh(Mars),
Utarid(Mercury), Musytari(Jupiter), Johar(Venus) dan Zohal(Saturn) seperti anggapan yang kunu adalah surga
yang sempurna! Bahkan, hari dalam seminggu dinamakan sempena 7 kumpulan surgawi: (dalam bahasa
Inggeris) Sunday/Ahad (sun/matahari), Monday/Isnin (moon/bulan), Tuesday/Selasa (Mars/Marikh),
Wednesday/Rabu (Mercury/Utarid), Thursday/Khamis (Jupiter/Musytari), Friday/Jumaat (Venus/Johar)
dan Saturday/Sabtu (Saturn/Zohal)! (WNNCD) Nombor 7 ada kemungkinannya juga berasal dari 4 fasa
bulan, iaitu, baru, sabit, kembung dan purnama. Satu perempat dari 28 hari bulan adalah 7. (CGDB)
Pendeknya, Yesus Kristus datang pada masa yang sempurna , iaitu, pada masa yang sepenuhnya dan apabila
Yesus Kristus datang kedua kalinya segala-galanya akan menjadi sempurna di dalam Dia dan di dalam segala
kepenuhannya!
2. Injil untuk "Misa Kudus Malam" memberitahu kita bahwa Kaisar Agustus bukanlah tuhan, bukan
penyelamat dan bukan pembawa damai seperti mana orang-orang Roma menghormatinya; tetapi Yesus
Kristus adalah Allah, Penyelamat dan Pembawa Damai (Shalom)!
Injil memberitahu kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah menjadi manusia, Allah menjadi makanan untuk
manusia dan Allah menjadi makanan untuk orang berdosa! Itulah sebabnya mengapa tanda kelahiran Yesus
Kristus adalah bayi yang dibungkus dengan lampin, iaitu, Allah menjadi manusia; baring di dalam palungan,
iaitu, Allah menjadi makanan untuk manusia; dan dinampakkan kepada para gembala, iaitu, Allah menjadi
makanan kepada manusia yang berdosa! (NJBC)
Itulah sebabnya mengapa Injil memberitahu kita bahwa malaikat telah mengumumkan kepada para gembala
bahwa seorang Penyelamat akan dilahirkan kepada mereka dan Dia adalah Kristus Tuhan, iaitu, Dia adalah
Allah, Penyelamat dan Mesias yang akan membawa damai (shalom)! Dan tanda yang akan diberikan oleh
malaikat kepada para gembala adalah bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan baring dalam palungan.
Dan itulah sebabnya mengapa Injil memberitahu kita bahwa sekumpulan malaikat yang lain menyanyikan
pujian kepada Allah:
“Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang
berkenan kepada-Nya”. (Luk 2:14; SM)
Iaitu, Kemuliaan kepada Allah di tempat yang mahatinggi, dan damai, shalom, penyelamatan kepada semua
orang yang diberkati, dirahmati dan yang berkenan olehnya!
Kita beri kemuliaan kepada Allah kerana penyelamatan datang dari Allah dan ia adalah keberkenan, berkat,
rahmat dan anugerah percuma-Nya kepada manusia yang berdosa!
3. Injil untuk "Misa Kudus Fajar" adalah sambungan Injil Misa Kudus malam. Sekali lagi, kita mendengar
untuk kali ketiga "Bayi yang baring dalam palungan"! Dan sekali lagi kita mendengar mengenai para gembala!
Sekali lagi, Allah bukan sahaja menjadi manusia, tetapi Allah menjadi makanan untuk manusia, dan bukan

sahaja menjadi makanan kepada manusia, tetapi juga makanan untuk orang berdosa, supaya manusia yang
berdosa boleh hidup dan tidak mati! Injil memberitahu kita bahwa para gembala berkongsi kabar gembira
sukacita para malaikat bersama Maria dan Yosep, dan Maria menghargai dan menimbanginya di dalam
hatinya! Dan para gembala pulang memuliakan dan memuji Allah!
4. Injil untuk "Misa Kudus Siang hari" dan bacaan keduanya yang mana ada persamaan memberitahu kita
bahwa Allah menampakkan diri-Nya dalam penciptaan (Fuller), iaitu, Allah menampakkan diri-Nya dalam
matahari, bulan dan bintang; pokok-pokok, binatang dan burung; lautan, ikan dan batu karang, dll.! Itulah
sebabnya mengapa kita harus menjaga alam sekitar dan bukan menghancurkannya!
Injil dan bacaan kedua juga memberitahu kita bahwa Allah menampakkan diri-Nya kepada manusia!
Manusia dicipta dalam gambaran Allah untuk menjadi pencipta bersama Allah! Hanya makhluk manusia
sahaja yang dapat berfikir, merenung dan mempertimbangkan! Itulah sebabnya Santi Papa, Sri Paus
Benediktus XVI, selalu bercakap tentang "iman dan pertimbangan" atau "iman dan sains"! Itulah sebabnya
mengapa kita harus berdialog dengan sains! Kita harus berdialog dengan kosmologi, astronomi, ekologi,
sosiologi, psikologi, biologi, geologi, dll.
Albert Einstein berkata bahwa sains tanpa agama adalah lemah dan agama tanpa sains adalah buta. Sri Paus
Yohanes Paulus II yang diberkati mengatakan bahwa sains tanpa agama adalah pemberhalaan dan agama
tanpa sains adalah tahyul. Bahkan sains tanpa agama adalah tak bererti dan agama tanpa sains adalah
fanatisme!
Yang lebih penting, Sains dengan agama dan agama dengan sains adalah mistikmisteri, iaitu, Allah dalam
segalanya dan segalanya dalam Allah. Allah adalah yang awal dan yang terakhir, iaitu, Alfa dan Omega!
Segala sesuatu adalah dari Allah dan segala-galanya kembali kepada Allah! Ada makna, tujuan dan arah walau
dalam penciptaan!
Injil dan bacaan kedua juga memberitahu kita bahwa Allah menampakkan diri-Nya dalam agama lain,
terutama dalam Agama Yahudi! Itulah sebabnya mengapa kita harus berdialog dengan agama-agama lain,
terutama Islam.
Akhirnya, Injil dan bacaan kedua memberitahu kita bahwa Allah menampakkan diriNya sepenuhnya,
dengan seutuhnya dan dengan kesempurnaannya dalam Yesus Kristus! Dengan itu Injil berakhir dengan
memberitahu kita bahwa hukum datang dari Musa dalam Perjanjian Lama (rahmat lama), tetapi rahmat dan
kebenaran, iaitu, cinta kasih dan kesetiaan (Yoh 1:16-17; Kel 34:6; CSB; NJB; CCB), datang melalui Yesus
Kristus dalam Perjanjian Baru (rahmat baru)! Itulah sebabnya mengapa kita mewartakan kabar gembira Yesus
Kristus di dalam musim dan di luar musim!
Berkat Krismas dan Selamat Tahun Baru gembira kepada kamu semua!
Amen!
Cadangan soalan untuk renungan perseorangan dan perkongsian dalam keluarga, dalam kumulan
kecil, dan kumpulan komuniti-komuniti yang kecil:
1. Percayakah kamu bahwa Yesus Kristus datang pada masa yang sempurna dan bahawa kedatangan Kedua
kalinya Yesus Kristus segala-galanya akan disempurnakan dalam Dia?
2. Percayakah kamu bahwa dalam Yesus Kristus Allah telah menjadi manusia, menjadi makanan untuk
manusia dan menjadi makanan untuk manusia yang berdosa?
3. Percayakah kamu bahwa Allah telah menampakkan diriNya dalam penciptaan, dalam manusia, dalam
agama lain dan atas segalanya dalam PuteraNya Yesus Kristus?
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