HARI MINGGU ADVEN KE-2 (C)
Barukh 5:1-9; Mazmur 125 (126). R/ v. 3; Filipi 1:3-6. 8-11
Lukas 3:1-6
Tema: ADVEN (ADVENTUS KEDATANGAN): KEDATANGAN YESUS KRISTUS PADA HARI
KRISMAS DAN PADA MASA AKHIR ZAMAN
1. Hari ini adalah Hari Minggu Adven ke-2; Tahun Liturgi C. Adven adalah masa apabila kita
mempersiapkan untuk kedatanganYesus Kristus pada hari Krismas dan pada akhir zaman! "Adven dengan itu
adalah masa untuk pengharapan yang gembira dan kesungguhan! (Tahun Liturgi, 39, Roman Misal)
Injil hari ini memberitahu kita membuat persiapan untuk kedatangan Yesus Kristus dengan membuat
jalan-Nya lurus, meratakan gunung-gunung, menimbun setiap lembah, dan meluruskan jalan yang berlikuliku, iaitu, dengan radikal mengubah cara hidup kita kepada yang lebih baik! (NJBC)
Injil juga memberitahu kita membuat persiapan untuk kedatangan Yesus Kristus dengan "bertobat demi
pengampunan dosa". Pertobatan adalah melepasi diri dari melakukan dosa, dari keduniawi; dan berpaling
kembali kepada Allah, kepada Allah cinta kasih, belas kasihan, pengampunan dan penyelamatan!
Satu cara yang terbaik "bertobat demi pengampunan dosa" adalah untuk pergi "mengaku", iaitu, untuk
menerima Sakramen Rekonsiliasi/Tobat! Akan diadakan pengakuan Adven/Krismas di Paorki kita pada 13hb
dan 14hb Disember (Khamis dan Jumaat)!
Yang lebih penting, Injil memberitahu kita bahwa apabila Yesus Kristus datang Dia akan membawa
kepada kita penyelamatan! Dalam KedatanganNya yang Pertama, Dia melakukan kerja-kerja penyelamatanNya; dalam Kedatangan kali Kedua-Nya Dia akan menyudahi, memenuhi, menyempurnakan dan
merealisasikan kerja-kerja penyelamatan-Nya! (Lihat nota pada Mat 3:2.; CSB)
2. Bacaan kedua memberitahu kita mempersiapkan untuk kedatangan Yesus Kristus! Bacaan kedua
memberitahu kita untuk menambahkan lagi cinta kasih kita terhadap satu sama lain dan menambah lagi
pengetahuan dan pengertian (discernment) supaya kita dapat mengetahui apa yang terbaik!
Bahkan itu adalah doa Sto. Paulus untuk umat di Filipi:
“Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam
segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak
bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus
untuk memuliakan dan memuji Allah.” (Filipi 1:9-11; SM)
Dalam "Tahun Iman" ini marilah kita baca, belajar, berkongsi dan berdoa "Katekismus Gereja Katolik"
supaya kita dapat menambahkan iman, pengetahuan dan pengertian kita, dan dengan itu kita dapat
mengetahui apa yang terbaik!
3. Bacaan pertama memberitahu kita mengenai kepulangan dari pembuangan dari Babilonika! Ia adalah
keluaran kedua, keluaran terbaru, lebih penting lagi dari keluaran pertama! Lebih penting lagi, ia
memberitahu kita tentang keluaran dari dosa dan kematian untuk mengasihi dan hidup dalam Yesus Kristus
Musa Baru!
Lebih penting lagi ia memberitahu kita mengenai keluaran terakhir dari bumi ke surga dalam Kedatangan
kali Kedua-Nya Yesus Kristus! Sekali lagi, dalam Kedatangan Pertama, Yesus Kristus melakukan kerja
penyelamatan-Nya; dalam Kedatangan kali Kedua-Nya Dia akan menyempurnakan kerja-kerjaNya!
Justru itu kita baca dalam bacaan pertama:
“Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah berdiri tegak di ketinggian! Tengoklah ke timur!” (Bar 5:5; SM)

Ke Timur, arah matahari terbit yang disimbolkan sebagai penyelamatan! (Fuller; NJBC). Itulah sebabnya
mengapa Gereja kita mengadap ke arah timur! Dan itulah sebabnya mengapa Krismas di rayakan pada 25hb
Disember, pada asalnya ia adalah perayaan tuhan matahari orang-orang pagan!
4. Mazmur antarbacaan menuruti tema bacaan pertama. Mazmur antarbacaan juga memberitahu kita
mengenai kepulangan dari pembuangan dari Babilonika.
Justru itu rangkap pertama dan kedua:
“Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada
waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah
orang di antara para bangsa, 'Tuhan telah melakukan karya agung bagi mereka.' Tuhan telah
melakukan karya agung bagi kita, maka kita bersukacita!" (Mzm 125 (126): 1-3; SM)
Dan dengan itu sahutannya yang diambil dari rangkap kedua:
“Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Maka kita bersukacita.” (Mzm 125 (126): 3; SM)
“Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang besar untuk kita; Oh, betapa gembiranya kita!”(CSB)
5. Sekali lagi, Adven adalah masa persiapan kita untuk kedatangan Yesus Kristus pada hari Krismas dan
pada akhir zaman!
Kita mempersiapkan untuk kedatangan Yesus Kristus dengan "bertobat demi pengampunan dosa", iaitu,
dengan pergi mengaku dosa; dengan "meluruskan jalan-Nya", iaitu, dengan mengubah cara hidup kita secara
radikal untuk menjadi lebih baik! (Injil)
Sambil kita mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus dengan menambah lagi cinta kasih kita antara satu
sama lain dan dengan menambah lagi pengetahuan dan pengertian kita supaya kita dapat mengetahui apa
yang terbaik! (Bacaan kedua) Kita juga dapat menambah iman kita, pengetahuan dan pengertian kita dengan
membaca, belajar, berkongsi dan berdoa Katekismus Gereja Katolik, terutamanya dalam Tahun Iman ini
(11hb Oktober 2012 hingga 24hb November 2013)!
Kita mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus dengan berdoa, membaca Alkitab dan bacaan-bacaan Misa
Kudus Mingguan, dengan menjadi Santa Klaus (Belanda, Santo Nikolaus) untuk yang miskin, terutama
untuk kanak-kanak miskin, dengan pergi berkaroling dan dengan mewartakan kabar gembira Kristmas,
dengan menghadiri doa kelompok, perkongsian Alkitab, Pertemuan KED (Komuniti Eklesial Dasar), dll,.
Sukacita dan keriangan Adven bagi kamu!
Amen!
Cadangan soalan untuk renungan perseorangan dan perkongsian dalam keluarga, dalam kumulan
kecil, dan kumpulan komuniti-komuniti yang kecil:
1. Apakah perbezaan antara Kedatangan Pertama dan Kedua Yesus Kristus?
2. Apakah yang dikatakan kepada kamu oleh petikan ini: “Adven dengan itu adalah masa untuk pengharapan
kegembiraan dan kesungguhan” (Tahun Liturgi, 39, Roman Missal)?
3. Bagaimanakah kamu mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus pada Hari Krismas dan pada akhir zaman?
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