
HARI MINGGU ADVENT 1 (C) 

Yeremia 33:14-16; Mazmur 24 (25): 4-5. 8-9. 10. 14. R. v. 1; 1 Tesalonika 3:12-4:2 

Lukas 21:25-28. 34-36   

Tema: ADVEN IALAH MASA APABILA UNTUK KITA MENYIAPKAN 

DIRI MENYAMBUT KEDATANGAN YESUS KRISTUS PADA KRISMAS 

DAN PADA AKHIR ZAMAN   

1. Hari ini adalah Minggu pertama Adven dalam Tahun Liturgi baru C. Adven adalah 

masa untuk kita menyiapkan diri menyambut Yesus Kristus pada Krismas(Natal) dan 

pada akhir dunia. Perkataan Adven bermaksud kedatangan. Yesus Kristus telah datang 

dua ribu tahun yang lalu, Yesus Kristus terus datang setiap Krismas, dan Yesus Kristus 

akan datang sekali lagi pada ahkir zaman.     

 Yesus Kristus datang dua ribu tahun yang lalu, dan Yesus Kristus akan terus datang pada 

setiap Krismas, dan disebabkan itu kita telah pasti bahwa Yesus Kristus akan datang lagi 

pada akhir zaman. Yesus Kristus datang dalam Kenangan dua ribu tahun yang lalu, Yesus 

Kristus akan terus datang pada setiap Krismas dalam misteri, dan Yesus Kristus akan 

datang pada akhir zaman dalam kemuliaan.    

 Adven adalah masa apabila kita menyiapkan diri untuk kedatangan Yesus Kristus pada 

Krismas dan pada akhir zaman. Bacaan-bacaan hari ini memberitahu kepada kita untuk 

menyiapkan diri untuk kedatangan Yesus Kristus pada Krismas dan pada akhir zaman.    

 Injil hari ini memberitahu kepada kita bahwa Yesus Kristus akan datang dalam awan 

dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Yang lebih penting, Injil hari ini memberitahu 

kepada kita untuk menyediakan diri untuk kedatangan Yesus Kristus dengan menjaga diri 

kita agar hati kita tidak menjadi sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-

kepentingan duniawi. Injil juga memberitahu kepada kita supaya berjaga-jaga dan 

senantiasa berdoa.     

2. Bacaan pertama menurut tema Injil. Bacaan pertama memberitahu kepada kita bahwa 

Tuhan akan datang untuk menyelamatkan Yehuda dan Israel dan seluruh dunia. Nubuat 

Yerimia ini di penuhi didalam Yesus Kristus. Justru itu kita baca bacaan pertama:    

 “Pada waktu itu dan pada masa itu Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia 

akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan 

dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah 

mereka akan dipanggil: ‘Tuhan keadilan kita.’ (Yer 33:15-16/NJB)     

3. Mazmur antarbacaan menuruti tema bacaan pertama. Mazmur antarbacaan adalah “doa 

bimbingan dan pembebasan” (HCSB) Justru itu sahutan mazmur antarbacaan : “Ya 

Tuhan, kepada-Mu kuangkat jiwaku.” (Ps 24 (25): 1) 



     Mazmur antarbacaan mempunyai tiga rangkap. Rangkap pertama adalah doa untuk 

bimbingan. (Mzm 24 (25): 4-5)Rangkap kedua dan ketiga mengesahkan kebaikan dan 

kesetiaan Allah. (Mzm 24 (25): 8-9. 10. 14)   

4. Akhirnya, bacaan kedua memberitahu kepada kita supaya menyiapkan diri untuk 

kedatangan Yesus Kristus dengan berhidupan suci, iaitu, hidup tanpa dosa, dan mengasihi 

jiran kita dan mengasihi semua orang. Justru itu kita baca bacaan kedua:     

 “Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam 

kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga 

mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di 

hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua 

orang kudus-Nya.” (1 Th 3:12-13)   

  

5. Hari ini dalam Ekaristi kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan 

kita makan tubuhNya dan minum darahNya dan Tuhan yang bangkit akan memberi 

kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu kita menyiapkan diri kita untuk 

kedatangan Yesus Kristus pada hari Krismas dan pada masa akhir zaman.    

 Roh Kudus akan membantu kita berjaga-jaga supaya hati kita tidak sarat oleh pesta pora 

dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Roh Kudus akan membantu kita 

menjadi berjaga-jaga dan berdoa selalu. Roh Kudus akan membantu kit berdoa untuk 

bimbingan dan pembebasan. Dan Roh Kudus akan membantu kita hidup kehidupan 

kudus tanpa dosa dan mengasihi jiran kita mengasihi semua 

orang.                                                                                                                                     

  

  

 Amen!    

Cadangan Soalan Untuk Renungan Individu Dan Perkongsian Dalam Keluarga, 

Kumpulan-kumpulan Kecil Dan Komuniti-Komuniti Kecil    

1. Bagaimanakah kamu menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus 

pada hari Krismas?   

2. Apakah kamu mengasihi jiran kamu? Apakah kamu mengasih semua orang? Adakah 

kamu mengasihi suku dan agama orang lain? Adakah kamu mengasihi musuh kamu?    

3. Adakah kamu menhidupi kehidupan yang kudus tanpa dosa? Adakah hati kamu sarat 

oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi?   

  



4. Adakah kamu mewartakan kabar gembira Krismas dengan pergi karoling? Adakah 

kamu “Santa Claus” (Santo Nicolas) kepada yang miskin, yang sakit, yang uzur dan yang 

cacat, dll.?              

5. Adakah kamu berdoa? Adakah kamu menghariri Misa Kudus setiap hari Minggu. 

Adakah kamu berkongsi dan berdoa Sabda Allah (bacaan Misa Kudus hari Minggu) 

dalam Komuniti Eklesial Dasar (KED) kamu?    

6. Mengapa Minggu Adven Ketiga dipanggil “Minggu Gembira”? Mengapa kita mulai 

karoling di paroki kita selepas “Minggu Gembira”? Mengapa sesetengah paroki memulai 

karoling selepas Krismas?   

7.   Apakah yang dikatakan kepada kamu dalam “Doa Pembukaan” Misa Kudus hari ini: 

    “Allah yang Mahakuasa, tambahlah kekuatan keinginan kami melakukan kebaikan 

agar Kristus akan menemui alu-aluan yang sungguh pada kedatangan-Nya kelak dan 

memanggil kami kesisi-Nya didalam kerajaan surgawi di mana Dia tinggal dan berkuasa 

bersama Engkau dan Roh Kudus, satu Allah untuk selama-lamanya.”?   

8. Apakah yang dikatakan kepada kamu dalam petikan “PREFASI ADVEN 1” :  

    “Sekarang kami menantikan harinya, berharap bahwa penyelamatan yang dijanjikan 

akan menjadi milik kami apabila Kristus Tuhan kami datang lagi dalam 

kemuliaanNya”?   

9. Apakah yang dikatakan kepada kamu dari petikan Berkat Suci Adven ini:  

   “Semoga Allah menjadikan kamu setia dalam iman, gembira dalam harapan, dan kasih 

yang tak habis-habisan sepanjang umur kamu.”   

10. Baca dengan kuat dan jelas ayat-ayat yang menyentuh hati kamu dalam pembacaan-

pembacaan hari ini:“.....”  

11. Adakah kamu mempunyai pengalaman-pengalaman yang ingin kamu kongsikan?  

12. Adakah kamu mempunyai doa-doa yang ingin kamu panjatkan sebagai sahutan 

kepada sabda Tuhan?   

Holy Trinity Church (HTC), Jalan Melati, Off Mile 1½  Jalan Kuhara, Tawau, 

Sabah, Malaysia.   

Sumber rujukan: The International Bible Commentary (IBC); The HarperCollins Study 

Bible (HCSB); The Catholic Study Bible (CSB); The New Jerusalem Bible; The New 

Jerome Biblical Commentary (NJBC);i The Christian Community Bible (CCB); The 

Sunday Missal (SM).   


