
HARI MINGGU BIASA KE-2 (C) 

 

Yesaya 62:1-5; Mazmur 95 (96): 1-3. 7-10. R/ v. 3; 1 Korintus 12:4-11 

Yohanes 2:1-11 

 

Tema: YESUS MENUKAR AIR UNTUK UPACARA PENYUCIAN ORANG YAHUDI 

MENJADI ANGGUR DI PERJAMUAN PERKAHWINAN MESIANIK! 

 

1. Hari ini adalah Hari Minggu Biasa Kedua dalam Tahun Liturgi C. Injil hari ini memberitahu kita 

bahwa Yesus telah menukar air menjadi anggur. Iaitu, Yesus menukar air untuk upacara penyucian 

orang Yahudi menjadi anggur di Jamuan Perkahwinan Mesianik! (Yes 62:4-5; Bacaan Pertama; NJBC) 

Yesus melakukan dua perkara. Pertama, Dia meminta pelayan-pelayan "mengganti" air di tempayan 

"kosong", dan kemudian Dia menukar air menjadi anggur! 

Injil memberitahu kita bahwa ini adalah kali pertama daripada tujuh tanda-tanda Yesus dan para 

murid-murid-Nya melihat kemuliaan-Nya dan percaya kepada-Nya. Ini telah dilakukan atas 

permintaan ibu-Nya Maria sebelum saatnya tiba! Kemudian, Maria muncul di kaki salib (Yoh 19:25-

27) apabila saat-Nya sudah tiba! Maria adalah simbol Gereja! (CSB) 

Melalui kematian dan kebangkitan-Nya serta pencurahan Roh Kudus bahwa Dia menukar air 

menjadi air Pembaptisan, air Roh Kudus; dan Dia akan menukar anggur menjadi darah-Nya, darah 

Ekaristi! Bapa-bapa Gereja melihat dua sakramen ini sebagai petanda Gereja! (Yoh 19:34; NJBr). 

Gereja adalah pengantin Kristus yang lahir dari sisi Kristus! 

 

2. Bacaan pertama memberitahu kita mengenai kemuliaan Yerusalem. Bacaan pertama memberitahu 

kita bahwa Tuhan akan menjadi pengantin lelaki dan Yerusalemlah yang akan menjadi pengantin 

perempuan! Bacaaan pertama adalah wahyu dibuat untuk orang Yahudi yang kembali dari 

pembuangan! Wahyu itu dipenuhi dalam Yesus Kristus yang mana adalah pengantin lelaki bagi 

pengantin perempuan Gereja! Dengan itu kita bacaan dalam bacaan pertama: 

“Engkau tidak akan disebut lagi 'yang ditinggalkan suami', dan negerimu tidak akan disebut 

lagi 'yang sunyi', tetapi engkau akan dinamai 'yang berkenan kepada-Ku' dan negerimu 'yang 

bersuami' sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti 

seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau 

akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin 

perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu." (Yes 62: 4-5; CSB)                

 

3. Mazmur antarbacaan menjemput semua orang untuk memuji dan menyembah Tuhan yang 

memerintah dunia dengan adil! Mazmur antarbacaan mempunyai empat rangkap. Rangkap pertama 

dan kedua (ayat 1-3) menjemput semua orang untuk memuji Tuhan. Rangkap ketiga dan keempat 

(ayat 7-10) menjemput semua orang menyembah Tuhan yang memerintah dengan adil! (CSB) Dengan 

itu sahutannya: 

“Wartakanlah karya-Nya yang ajaib di antara para bangsa.” (Mzm 95 (96): 3; SM)  

 

4. Bacaan kedua memberitahu kepada kita mengenai kesatuan dalam kepelbagaian Gereja kita! 

Bacaan kedua memberitahu kita bahwa terdapat banyak karunia dalam Gereja kita; karunia berkata-

kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, penyembuhan, mujizat, bernubuat, 

bahasa roh, dll., tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang mempunyai 

Allah yang sama bekerja dalamnya, dan semuanya adalah untuk kebaikan yang sama! Perpaduan 

dalam kepelbagaian bukanlah perpaduan yang seragam! Kita adalah Komuniti Kristian, bukan 

Kumpulan Komunis! Oleh itu, kita baca dalam bacaan kedua: 



     “Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, 

tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang 

mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan 

penyataan Roh untuk kepentingan bersama.”(1 Kor 12: 4-7; HCSB) 

 

5. Hari ini dalam Misa Kudus kita bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia roh dan kita mohon 

kepada Allah untuk membantu kita tinggal dalam cinta kasih dan kesatuan, iaitu, untuk bekerja 

bersama demi kemuliaan Allah dan untuk kebaikan Gereja! 

Kita juga bersyukur kepada Allah atas karunia Sakramen-sakramen dan kita mohon kepada Allah 

untuk memberi kita lebih ramai paderi-paderi untuk merayakan sakramen-sakramen, terutama dalam 

Sakramen Permandian dan Ekaristi supaya semua orang dapat melihat kemuliaan Tuhan dan percaya 

dalam Dia! 

Kebetulan pula, kita sedang mengadakan seminar vokasi tahunan di Bundu Tuhan sekarang dari 

ketiga-tiga diosis di Sabah! Marilah kita berdoa agar lebih banyak dapat menyahut vokasi menjadi 

paderi supaya kita dapat lebih ramai paderi untuk merayakan sakramen-sakramen, mewartakan kabar 

gembira dan untuk membina kerajaan Allah, supaya semoa orang dapat melihat kemuliaan Tuhan dan 

percaya dalam Dia! Sukacita dan berkat Minggu kepada kamu semua! 

 

           Amen! 

 

Cadangan soalan untuk renungan perseorangan dan perkongsian dalam keluarga, dalam 

kumulan kecil, dan kumpulan komuniti-komuniti yang kecil:  

 

1. Apakah kamu dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam Sakramen-sakramen, terutama sakramen 

Pembaptisan dan Ekaristi? 

 

2. Percayakah kamu bahwa pada Pembaptisan, air ditukar menjadi air Pembaptisan, air Roh Kudus? 

Percayakah kamu bahwa dalam Ekaristi anggur bertukar menjadi Darah Yesus Kristus? 

 

3. Apakah kamu mempunyai paderi yang mencukupi di Paroki kamu untuk merayakan sakramen-

sakramen, terutama Sakramen dari sakramen-sakramen, iaitu, Ekaristi, setiap minggu? Adakah kamu 

berdoa untuk lebih ramai menyahut kepada vokasi menjadi paderi? 

 

4. Apakah kamu mempunyai karunia-karunia roh yang berbeza di dalam paroki kamu? Apakah 

mereka bersatu, iaitu, adakah semuanya bekerja bersama untuk kemuliaan Allah dan untuk kebaikan 

Gereja? Karunia Roh apakah yang ada di dalam paroki kamu? 
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