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Minggu 1

TUHAN ITU ANDALANKU (Kej. 11:1-8)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pembukaan
 P :Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu atas semua hadiah 
yang telah Engkau berikan kepada kami dalam hidup ini, terutama atas hadiah 
perkembangan teknologi yang semakin maju di zaman modern ini. Teknologi 
yang semakin maju ini merupakan hadiah yang harus kami gunakan untuk lebih 
mendekatkan diri dengan Engkau dan sesama kami. Kami mohon berkenanlah 
selalu hadir di dalam hati kami, agar dalam menggunakan teknologi ini kami tidak 
terjebak dalam pengaruh-pengaruh negatif yang menggiring kami menjauh dari 
hadirat-Mu bahkan menghilangkan-Mu. Semuanya ini kami sampaikan kepada-
Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan 
berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang 
segala masa. 

 U : Amin.

3.Bacaan: Kej. 11:1-8
 P  : Pembacaan diambil dari Kitab Kejadian

 1Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. 2Maka berangkatlah mereka 

ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka 

di sana. 3Mereka berkata seorang kepada yang lain: “Marilah kita membuat batu bata 

dan membakarnya baik-baik.” Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-

gala sebagai tanah liat. 4juga kata mereka: “Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota 

dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, 

supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.” 5Lalu turunlah TUHAN untuk melihat kota 

dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, 6dan Ia berfirman: “Mereka ini 

satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka; 
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mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan 

dapat terlaksana. 7Baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, 

sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing.” 8Demikianlah mereka 

diserakkan TUHAN dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah

4. Renungan SingkaT
Manusia adalah makhluk paling mulia dan luhur yang diciptakan Allah. Manusia 
mendapat kehormatan karena diciptakan secitra dengan Allah. Tambahan pula, 
manusia diberikan anugerah dan hadiah khusus, yaitu kemampuan akal budinya 
untuk dikembangkan. Dengan akal budinya, manusia bisa menciptakan dan 
mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Hal ini memang dikehendaki Allah. 
Allah ingin manusia bisa melanjutkan pemeliharaan atas kehidupannya sebagai 
tindak lanjut dari perintah Tuhan untuk memenuhi bumi. Meskipun demikian, 
manusia perlu menyadari bahwa kemampuannya tersebut mesti diselaraskan 
dengan keinginan Tuhan.

Ironisnya, oleh kemampuan akal budinya, terkadang manusia berjalan keluar 
dari jalan Tuhan. Manusia cenderung untuk tidak mengandalkan Tuhan dalam 
hidupnya. Menara Babel adalah simbol keserakahan manusia. Menara Babel 
adalah tanda kecenderungan manusia untuk lebih mengandalkan diri sendiri. 
Menara Babel adalah tanda bahwa manusia tidak lagi mau berjalan bersama Tuhan. 
Menara Babel yang dibangun menunjukkan bahwa manusia sesungguhnya ingin 
menghilangkan Tuhan dari hidupnya. 

Di zaman modern ini, manusia dengan segala kemampuan yang telah Tuhan berikan 
dengan cinta berhasil menemukan yang namanya teknologi. Teknologi merupakan 
temuan terbesar manusia era ini. Teknologi hadir dengan menawarkan berbagai 
kemudahan dalam hidup manusia zaman ini. Sampai-sampai manusia zaman ini 
disebut “manusia teknologi.” Teknologi sudah tak bisa dilepaskan lagi dari kehidupan 
manusia. Dia telah bersatu dengan manusia. Di tengah berbagai kemudahan yang 
ditawarkan, sadar atau tidak perkembangan teknologi memboncengi pengaruh 
negatif. “Manusia teknologi” terasing dari kehidupan bersama. “Manusia teknologi” 
makin mejauh dari kehidupan menggereja. “Manusia teknologi” lebih suka hidup 
di dunia maya. Banyak nilai-nilai penting dihancurkan. Moral “manusia teknologi” 
hancur. Teknologi sebagai hadiah dari Tuhan telah disalahgunakan. Bahkan “manusia 
teknologi” tidak lagi berjalan di jalan Tuhan. 
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Melalui bacaan tadi, Tuhan mengajak kita untuk menyadari diri sebagai mahkluk 
ciptaan-Nya yang harus selalu berada di hadirat-Nya. Semua anugerah dari Tuhan, 
termasuk teknologi, harus digunakan secara bijaksana untuk mendekatkan 
manusia dengan Tuhan dan sesama. Semua anugerah itu tidak digunakan untuk 
menjauhkan diri dari Tuhan. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah kita sudah menggunakan teknologi dengan bijaksana?
* Apakah kita cukup mawas diri terhadap kehadiran alat-alat teknologi?
* Apakah kita masih mengandalkan Tuhan di era teknologi ini atau sudah 

menjauh dari-Nya?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

* Bagi seluruh Umat Katolik
Ya Allah Bapa dalam surga, kuatkan hati umat-Mu untuk secara bijaksana 
menggunakan teknologi yang berkembang saat ini. Kami mohon… 

* Bagi korban perkembangan teknologi
Ya Allah Bapa dalam surga, panggilah kembali anak-anak-Mu yang telah terjebak 
dalam pengaruh negatif teknologi. Sadarkanlah mereka bahwa teknologi hanyalah 
sarana untuk membantu manusia. Kami mohon…

* Bagi kita semua yang berada disini,
Ya Allah Bapa dalam surga, jagalah kami anak-anak-Mu yang datang memohon 
kepada-Mu. Hindarilah kami dari pengaruh negatif perkembangan teknologi 
zaman ini agar kami menggunakan teknologi dengan bijaksana dan selalu 
mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami mohon…
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(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P  : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah Bapa dalam surga, syukur kami haturkan ke hadirat-Mu atas hadiah 
teknologi yang Engkau berikan. Kami mohon sertailah kami selalu dalam 
menggunakan teknologi yang berkembang saat ini dengan lebih bijaksana agar 
kami selalu mengandalkan-Mu dalam hidup kami. Semuanya ini kami sampaikan 
kepada-Mu dengan pengantara Kristus Tuhan kami.

 U  : Amin.

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 2

MeWARTAKAN TUHAN MeLALUI SARANA 
TeKNOLOGI (KeL. 14:9-31)

1. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin

2. doa Pembuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah yang agung dan kekal, sungguh besar kasih dan kekuatan-Mu, yang Engkau 
curahkan kepada kami anak-anak-Mu. Engkau menciptakan langit dan bumi beserta 
isinya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini, kami pun berhimpun di 
sini, di tengah dunia yang semakin maju dan dilengkapi dengan sarana teknologi 
yang begitu canggih. Sudilah berbelas kasih terhadap kami dengan memancarkan 
sinar kasih-Mu yang mulia, sehingga kami mampu memanfaatkan aneka produk 
teknologi yang ada untuk mewartakan karya keselamtan-Mu, serta memudahkan 
kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pelayanan kami terhadap 
sesama. Semuanya ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus 
Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam 
persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: Kel. 14:9-31
 P  : Pembacaan diambil dari Kitab Kejadian.

9Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, 

mengejar dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-Hahirot 

di depan Baal-Zefon. 10Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah 

orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka 

berseru-seru kepada TUHAN, 11dan mereka berkata kepada Musa: “Apakah karena tidak ada 

kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah 

yang kauperbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12Bukankah 

ini telah kami katakan kepadamu di Mesir: janganlah mengganggu kami dan biarlah kami 
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bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir dari 

pada mati di padang gurun ini.” 13Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu: “janganlah 

takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikan-Nya hari 

ini kepadamu; sebab orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini, tidak akan kamu lihat lagi 

untuk selama-lamanya. 14TUHAN akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja.” 
15Berfirmanlah Tuhan kepada Musa: “Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepada-

Ku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. 16Dan engkau, angkatlah 

tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel 

akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. 17Tetapi sungguh Aku akan 

mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun 

dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, Aku akan menyatakan 

kemuliaan-Ku. 18Maka orang Mesir akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, apabila Aku 

memperlihatkan kemuliaan-Ku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda.” 
19Kemudian bergeraklah Malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu 

berjalan di belakang mereka; dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di 

belakang mereka. 20Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara 

orang Israel; dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, 

sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain, semalam-malaman itu. 21Lalu Musa 

mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu TUHAN menguakkan air 

laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut menjadi tanah kering; maka 

terbelahlah air itu. 22Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat 

kering; sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 23Orang Mesir 

mengejar dan menyusul mereka-segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda-

sampai ke tengah-tengah laut. 24Dan pada waktu jaga pagi, TUHAN yang di dalam tiang api 

dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukan-Nya tentara orang 

Mesir itu. 25Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga 

orang Mesir berkata: “Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab TUHANlah yang 

berperang untuk mereka melawan Mesir. 26Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Ulurkanlah 

tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan 

orang mereka yang berkuda.” 27Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang 

pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu; demikianlah 

TUHAN mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. 28Berbaliklah segala air itu, 

lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul 

orang Israel itu ke laut; seorangpun tidak ada yang tinggal dari antara mereka. 29Tetapi orang 

Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka 

air itu sebagai tembok mereka.30Demikianlah pada hari itu TUHAN menyelamatkan orang 

Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel meilhat orang Mesir mati terhantar di pantai 

laut. 31Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan TUHAN 

terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada TUHAN dan mereka percaya kepada 

TUHAN dan kepada Musa, hamba-Nya itu.

Demikianlah Sabda Tuhan
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 U : Syukur kepada Allah

4. Renungan SingkaT
Dikisahkan dalam bacaan ini bahwa Musa membawa lari orang Israel dari 
perbudakan Mesir. Bangsa Israel keluar dengan ketakutan, kepolosan, dan 
kekosongan. Mereka hanya berharap pada Musa, yang memimpin mereka dengan 
sebatang tongkat. Namun, melalui tongkat itu Allah berfirman, “...dan engkau, 
angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, 
sehingga orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut ditempat yang kering.” 
Kemudian Allah kembali berkata, “orang Mesir dan kudanya akan mengikuti 
kamu, dan di situlah Ia akan menunjukan kemuliaan-Nya”. 

Dalam kisah ini ada dua hal utama yang ditonjolkan. Pertama, tongkat Musa. 
Dalam kisah panggilan para nabi khususnya Musa, tongkat merupakan sarana yang 
dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan-Nya (Kel. 4:20; 7:10). Hal ini 
terjadi karena dalam konsep iman orang Israel pada Perjanjian Lama, kehadiran 
Allah harus nyata dalam bentuk tanda-tanda. Mereka membutuhkan Allah yang 
nyata, yang mampu membebaskan mereka dari penderitaan. Kedua, Mesir 
beserta keretanya yang lengkap. Dalam sistem kerajaan, kereta merupakan sarana 
yang digunakan untuk mempermudah perjalanan dan sekaligus mempermudah 
pekerjaan. Kereta merupakan sebuah tanda kekayaan (Bil. 7:3). Namun dalam 
kisah ini, Firaun dan tentaranya menggunakan kereta untuk menghancurkan 
orang lain, yakni mengejar bangsa Israel.

Dalam realitas hidup kita saat ini, ada begitu banyak sarana yang berkembang 
untuk memudahkan kita dalam menjalankan aktivitas. Sarana transportasi dan 
jaringan media sosial seperti facebook, e-mail, twitter, line, dan whats up, 
semuanya diadakan untuk membantu kita dalam seluruh proses karya hidup kita. 
Teknologi membantu kita untuk semakin peduli dengan sesama dan peka akan 
masalah-masalah sosial. Dalam konteks iman, sarana itu dipakai untuk membantu 
menunjukkan kasih Allah, untuk mewartakan kasih Allah kepada sesama yang 
menderita dan terlantar. Namun, terkadang kita tidak menyadari hal itu. Fakta 
yang terjadi malah berbanding terbalik dengan fungsi teknologi yang sebenarnya. 
Teknologi digunakan untuk mendiskriminasi orang lain, mengasingkan orang lain 
dari lingkungannya, dan menjual serta membunuh orang lain.

Kisah bangsa Israel di atas mengajarkan kita untuk tidak angkuh dengan apa yang 
kita miliki. Teknologi tidak memberikan jaminan untuk hidup yang kekal. Tuhan 
yang menjamin segalanya. Teknologi diadakan sebagai sarana untuk membantu 
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kita semakin dekat dengan sesama dan Tuhan. Karena sejatinya Tuhanlah yang 
empunya teknologi. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Sejauh mana keluarga kita melibatkan Tuhan dengan segala sarana teknologi 
yang sedang berkembang?

*  Apakah keluarga kita pernah menjadi tongkat atau sarana untuk menunjukkan 
kasih Allah bagi anggota keluarga kita dan bagi sesama? Ataukah kita malah 
menjadi kereta yang membawa derita bagi orang lain?

*  Sudahkah keluarga kita menjadikan sarana teknologi yang kini sedang 
berkembang sebagai sarana untuk mewartakan keselamatan Tuhan? Atau 
sudahkah keluarga kita membawa banyak orang melalui teknologi yang ada 
untuk memuliakan Tuhan?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P  : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi semua orang yang hidup dalam situasi sulit 
Ya Bapa, karuniakanlah mereka roh pengertian, agar mereka mampu menyadari 
bahwa cinta kasih-Mu selalu setia mendampingi mereka. Marilah kita mohon...

*  Bagi para pemimpin Gereja
Ya Bapa, semoga seluruh karya dan panggilan hidup mereka merupakan tongkat 
yang paling mulia untuk mengantar kaum tertindas mencapai kemuliaan-Mu. 
Marilah kita mohon...

*  Bagi kita semua 
Ya Bapa, semoga kami mampu melihat cinta-Mu melalui kehadiran aneka barang 
teknologi yang sedang kami gunakan, sehingga kami dapat memanfaatkannya 
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secara bijak dan benar, serta membantu keluarga kami dan semua orang untuk 
semakin memuliakan Dikau. Marilah kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P  : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang mahapengasih, puji syukur kami haturkan ke hadirat-Mu. Engkau 
telah menganugerahi kami berkat yang berlimpah, melalui teknologi yang kami 
nikmati. Semoga melalui karya ciptaan-Mu ini, kami semakin dekat dengan Dikau 
dan mampu membawa sesama kami untuk semakin menmdalami kemuliaan-Mu. 
Karena kami percaya bahwa segala yang kami miliki adalah milik-Mu juga. Doa ini 
kami sampaikan ke hadirat-Mu, melalui putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, 
yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U  : Amin
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Minggu 3

TUHAN ITU SeTIA (KeL. 32:1-14)

1. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin

2. doa Pembuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang maha agung dan maha baik, Engkau telah memanggil Musa untuk 
mendampingi bangsa Israel keluar dari penindasan. Engkau senantiasa mendekati 
dan memanggil semua orang yang menjauh dari-Mu. Dalam belaskasih-Mu yang 
tak terbatas Engkau tetap mengampuni mereka yang lupa akan Dikau. Semoga 
kami meskipun dalam keterbatasan selalu mampu menuruti kehendak-Mu, Tuhan 
kami satu-satunya. Semuanya ini kami mohonkan kepada-Mu dengan perantaraan 
Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau 
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: Kel. 32:1-14
 P  : Bacaan diambil dari kitab Keluaran

 1Ketika bangsa itu melihat, bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, 

maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya: “Mari, 

buatlah untuk kami allah, yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini, orang yang 

telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir kami tidak tahu apa yang telah terjadi 

dengan dia.” 2Lalu berkatalah Harun kepada mereka: “Tanggalkanlah anting-anting 

emas yang ada pada telinga isterimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah 

semuanya kepadaku.” 3Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas 

yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. 4Diterimanyalah itu 

dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah dari padanya anak 

lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka: “Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah 

menuntun engkau keluar dari tanah Mesir!” 5Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah 

mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya: “Besok hari raya bagi 

TUHAN!” 6Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban 
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bakaran dan korban keselamatan, sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan 

minum; kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. 7Berfirmanlah TUHAN kepada 

Musa: “Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kaupimpin keluar dari tanah Mesir 

telah rusak lakunya. 8Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang Kuperintahkan 

kepada mereka; mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka 

sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata: Hai Israel, inilah 

Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.” 9Lagi firman TUHAN 

kepada Musa: “Telah Kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa 

yang tegar tengkuk. 10Oleh sebab itu biarkanlah Aku, supaya murka-Ku bangkit terhadap 

mereka dan Aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan Kubuat menjadi 

bangsa yang besar.” 1 1Lalu Musa mencoba melunakkan hati TUHAN, Allahnya, dengan 

berkata: “Mengapakah, TUHAN, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu, yang telah 

Kaubawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang 

kuat? 12Mengapakah orang Mesir akan berkata: Dia membawa mereka keluar dengan 

maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung 

dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala 

itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kaudatangkan kepada umat-

Mu. 13Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada 

mereka engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka: 

Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang 

telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk 

selama-lamanya.” 14Dan menyesallah TUHAN karena malapetaka yang dirancangkan-

Nya atas umat-Nya.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah.

4. Renungan SingkaT
Bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa yang sedang bertemu Tuhan. Dalam 
ketidaksabaran ini, mereka memutuskan untuk mencari allah yang lain. 
Dibangunlah anak lembu emas untuk dijadikan allah mereka. Keputusan untuk 
menciptakan allah lain adalah dosa kemurtadan bangsa Israel. Mereka menolak 
Musa. Itu berarti mereka pun menolak Yahweh yang telah memilh Musa. Melihat 
kemurtadan itu, reaksi Yahweh sangat dahsyat dan benar-benar di luar perkiraan 
mereka. Yahweh ingin menghapus bangsanya itu dan memulai dengan suatu bangsa 
yang baru. Namun, berkat kepengantaraan Musa, kemurkaan Tuhan akhirnya 
dapat dilunakkan. 

Dalam dunia sekarang, orang membangun banyak sekali ‘anak lembu emas’ dan 
menjadikannya sebagai allah mereka. Manusia menciptakan sendiri dunianya 
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dengan kemampuan teknologinya. Pelan-pelan, dengan teknologi yang 
diciptakannya sendiri sebagai ‘anak lembu emas’nya itu, manusia mulai sibuk 
dengan dirinya sendiri. Semua waktunya dihabiskan hanya untuk bisa bersama 
‘anak lembu emas’ tersebut. Ia lalu menjadi egois dan menutup diri terhadap 
sesamanya dan kemudian melupakan Tuhan.

Sebagai umat Kristen di zaman modern ini, kita semua dipanggil untuk selalu 
mendekatkan diri dengan Tuhan dan sesama. Teknologi memang dibutuhkan, 
terutama untuk membantu meringankan kerja manusia. Satu awasan yang mesti 
disadari adalah barang-barang teknologi itu bisa menjadi allah baru bagi kita. Kita 
menyibukkan diri dengan barang teknologi ciptaan kita dan melupakan Tuhan. 
Sikap yang tepat sebagai orang beriman adalah tidak mendewa-dewakan barang 
teknologi, sehingga ia tidak memutuskan relasinya dengan sesama dan menjauhkan 
dirinya dari Tuhan. Semoga kita tidak menciptakan ‘anak lembu emas’ baru di 
dalam keluarga kita masing-masing.

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apa saja yang menjadi ‘anak lembu emas’ baru dalam keluarga kita yang 
menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama?

* Apa saja yang harus kita lakukan agar teknologi tidak menjadi allah baru, 
tetapi menjadi sarana yang mempersatukan anggota keluarga kita?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita.

*  Bagi para Uskup, Imam, dan pelayan sabda 
Ya Bapa, dampingilah para Uskup, Imam, dam pelayan sabda kami dalam setiap 
tugas mereka, supaya mereka mampu menjadi teladan iman bagi kami dalam 
menjalani ziarah hidup di dunia ini. Marilah kita mohon….



I b a d a h  K e l u a r g a  M i n g g u a n  V 21 

*  Bagi mereka yang kurang percaya 
Ya Bapa, tambahkanlah iman dalam diri mereka yang kurang percaya kepada-Mu 
bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan penyelamat yang memberikan 
hidup abadi. Marilah kita mohon….

*  Bagi kita sekalian 
Ya Bapa yang berbelas kasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu senantiasa ke atas 
keluarga kami sehingga kami tidak melupakan segala keagungan-Mu dan semakin 
mampu mendekatkan diri kepada-Mu dan sesama. Marilah kita mohon…

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. doa PenuTuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa kami yang maha kudus, Engkau telah dengan sabar dan penuh cinta 
menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup yang kami tempuh. Oleh kebesaran 
dan keagungan-Mu itu kami akhirnya diselamatkan. Semoga kami senantiasa 
menaati kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami.

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U  : Amin
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Minggu 4

PeRCAYA PADA KeKUATAN TUHAN (1SAM.17:40-50)

1. Tanda Salib

 P : Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus
 U : Amin

2. doa Pemuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah Bapa yang maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu atas 
rahmat pengudusan-Mu bagi hidup kami di zaman ini. Engkau telah memberikan 
kami kemampuan untuk mencipta dan membangun segala sesuatu demi 
perkembangan hidup kami. Kami mohon, semoga melalui pertemuan ini, kami 
semakin menyadari diri bahwa kemampuan yang kami miliki hendaknya digunakan 
sebagai sarana untuk membagikan kabar gembira di tengah perkembangan zaman 
modern ini demi perluasan Kerajaan Allah. Kami mohon ini demi Kristus, Tuhan 
dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan 
dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. 

 U  : Amin.

3. Bacaan: 1Sam.17:40-50
 P  : Bacaan diambil dari Kitab Pertama Samuel

40Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai lima batu 

yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-

batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang 

Filistin itu. 41Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang 

membawa perisainya. 42Ketika orang Filistin itu menujukan pandangnya ke arah Daud 

serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan 

elok parasnya. 43Orang Filistin itu berkata kepada Daud: “Anjingkah aku, maka engkau 

mendatangi aku dengan tongkat?” Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki 

Daud. 44Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud: “Hadapilah aku, maka aku akan 

memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang 

di padang.” 45Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu: “engkau mendatangi aku 

dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama 

TUHAN semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kautantang itu. 46Hari ini juga 
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TUHAN akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan 

engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu; hari ini juga aku akan memberikan 

mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada 

binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu, bahwa Israel mempunyai Allah, 
47dan supaya segenap jemaah ini tahu, bahwa TUHAN menyelamatkan bukan dengan 

pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Iapun 

menyerahkan kamu ke dalam tangan kami.” 48Ketika orang Filistin itu bergerak maju 

untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui 

orang Filistin itu; 49lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah 

sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga 

batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. 
50Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu; ia 

mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya, tanpa pedang di tangan.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah 

4. Renungan SingkaT
Perikop ini melukiskan perkelahian antara Daud dan Goliat. Goliat menampilkan 
kekuatan bangsa Filistin. Dengan segala kemampuan yang perkasa dan senjata 
yang lengkap, orang Filistin melawan Daud yang hanya membawa tongkat. 
Namun, Daud memiliki satu kekuatan besar yang tidak ada dalam diri orang 
Filistin yaitu kekuatan Tuhan semesta alam. Dengan penuh kepercayaan diri, Daud 
berkata kepada Goliat, “Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan 
lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah 
segala barisan Israel yang kautantang itu” (1Sam. 17:45). Ternyata kuasa Tuhan 
lebih besar sehingga Daud mampu mengalahkan orang Filistin itu tanpa pedang 
di tangannya.

Dewasa ini hidup manusia ditandai dengan perkembangan arus teknologi yang 
cukup pesat. Karena itu tak heran kalau manusia sering jatuh ke dalam kekuatan 
perkembangan teknologi di zaman ini. Teknologi dijadikan satu-satunya kekuatan 
dan pusat hidup. Akibatnya, hidup manusia bergantung pada teknologi. Manusia 
kurang menyadari akan kekuatan Tuhan yang Mahabesar. Pesan bacaan ini 
mengajak setiap orang untuk tidak seperti Goliat yang hanya mengandalkan 
kekuatannya sendiri, tetapi mencontohi Daud yang dengan rendah hati dengan 
mengandalkan Tuhan dalam hidupnya.

Pesan untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harapan dan kekuatan 
ditujukan kepada kita semua. Kita perlu sadar bahwa kemampuan, kelebihan 
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dan kekuatan, terutama dalam bidang teknologi kita yang dimiliki tidak berarti 
sama sekali bila dibandingkan dengan kekuatan dan keperkasaan Tuhan Pencipta. 
Kekuatan teknologi tidak dapat mengalahkan kekuatan Tuhan. Meskipun teknologi 
dunia ini makin berkembang, namun hendaknya kita tetap membawa Tuhan dalam 
hidup dan karya kita. Dengan begitu, kita dapat membagikan kabar keselamatan 
kepada dunia dan juga menjadi teladan bagi mereka yang lain.

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah kita dan keluarga kita telah mengandalkan kekuatan Tuhan dalam 
setiap hidup dan karya kita?

*  Bagaimana sikap atau usaha kita dalam menghadapi perkembangan teknologi 
di zaman ini?

*  Kabar gembira apa yang telah kita wartakan kepada sesama yang berada di 
rumah dan lingkungan dan tempat kerja?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P  : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi para pengguna teknologi
Ya Bapa, sertailah dan bimbinglah mereka yang menggunakan sarana teknologi 
dalam hidupnya agar mereka dapat menggunakannya secara jujur, bertanggung 
jawab dan demi menyebarluaskan kabar keselamatan bagi semua orang. Marilah 
kita mohon....

*  Bagi orang-orang yang kurang percaya
Ya Bapa, tunjukkanlah kuasa-Mu bagi mereka yang belum percaya kepada-Mu, 
agar mereka dapat percaya dan semakin beriman kepada-Mu sebagai penyelamat 
satu-satunya. Marilah kita mohon....
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*  Bagi kita sekalian yang hadir
Ya Bapa, utuslah Roh kudus-Mu agar dapat menerangi hati dan budi kami dalam 
menjalankan dan menghayati nilai-nilai Injili di tengah dunia ini. Marilah kita 
mohon....

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P  : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah Bapa yang maha Kuasa, Engkau telah mengutus Putera-Mu untuk 
menyelamatkan kami umat-Mu. Kami mohon, kiranya teladan Daud yang selalu 
berharap pada-Mu dapat meneguhkan iman kami sekaligus memberanikan kami 
untuk tampil mewartakan dan bersaksi tentang Kristus Putra-Mu di tengah dunia 
ini. Semoga kami selalu menempatkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami setiap 
hari. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. 

 U : Amin.

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa, dan Putere dan Roh Kudus
 U : Amin.
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Minggu 5

MeMBACA TANDA KeHADIRAN TUHAN (MAT. 2:1-12)

1. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
 U : Amin.

2. doa Pembuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Yesus, Raja di atas segala Raja, kami bersyukur karena Engkau rela menjadi 
manusia seperti kami. Kami juga bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbilang 
banyaknya dalam sejarah panggilan hidup kami. Sebagaimana ketiga majus yang 
mengetahui kehadiran-Mu lewat bintang yang bersinar, semoga kami pun selalu 
menyadari akan tanda-tanda kehadiran-Mu yang Engkau tunjukan kepada kami 
semua. Semuanya ini kami mohonkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus 
Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam 
persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

 U : Amin.

3. Bacaan InjIl: mat. 2:1-12
 P  : Bacaan diambil dari Injil Matius

1Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, 

murid-murid-Nya memetik bulir gandum dan memakannya. 2Melihat itu, berkatalah 

orang-orang Farisi kepada-Nya: “Lihatlah, murid-murid-Mu berbuat sesuatu yang 

tidak diperbolehkan pada hari Sabat.” 3Tetapi jawab Yesus kepada mereka: “Tidakkah 

kamu baca apa yang dilakukan Daud, ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, 
4bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian 

yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, 

kecuali oleh imam-imam? 5Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa pada 

hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam Bait Allah, namun tidak 

bersalah? 6Aku berkata kepadamu: Di sini ada yang melebihi Bait Allah. 7jika memang 

kamu mengerti maksud firman ini: Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan 

persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. 8Karena Anak 

Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.” 9Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah 
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ibadat mereka. 10Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya 

kepada-Nya: “Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?” Maksud mereka ialah 

supaya dapat mempersalahkan Dia. 11Tetapi Yesus berkata kepada mereka: “jika seorang 

dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lobang 

pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? 12Bukankah 

manusia jauh lebih berharga dari pada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari 

Sabat.

Demikianlah Injil Tuhan.

 U : Terpujilah Kristus.

4. Renungan SingkaT
Penginjil Matius menceritakan tiga orang majus dari Timur yang datang mencari 
keberadaan Yesus. Orang-orang majus adalah para sarjana. Mereka tahu ilmu 
perbintangan. Pengetahuan ini membuat mereka mampu membaca tanda-tanda 
kehadiran Tuhan dalam keseharian hidup mereka. Dengan teknologi sederhana 
yang mereka miliki, yaitu karavan, mereka pun berhasil menemui Yesus, Sang 
Mesias yang lahir di Betlehem. Hal ini persis bertolak belakang dengan apa yang 
dialami oleh Herodes. Meskipun dikelilingi oleh banyak pembantu dan ahli, 
mereka tidak segera menemukan Tuhan yang lahir. Padahal, mereka memiliki 
semua kemampuan untuk mengetahui kehadiran Tuhan tersebut. 

Di sekitar kita sebenarnya ada banyak bintang yang bisa menuntun hidup kita 
ke jalan yang benar. Bahkan setiap orang bisa menjadi bintang bagi sesamanya. 
Ada banyak hal baik, ada rupa-rupa pengalaman, ada aneka ajaran dan teladan 
hidup orang lain di sekitar kita yang sebenarnya bisa kita lihat sebagai bintang 
yang mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, pemilik kebaikan dan kesempurnaan 
sejati. Bantuan alat-alat teknologi sekarang ini sebenarnya merupakan berkah bagi 
kita untuk dengan mudah melihat kehadiran Tuhan. Ada banyak informasi yang 
diberikan kepada kita, agar kita bisa menyadari bahwa Tuhan sesungguhnya hadir 
di tengah kita. 

Meskipun kita memiliki kelemahan manusiawi, namun Tuhan tetap akan 
menampakkan diri kepada kita melalui hal-hal yang dapat kita rasakan. Dengan 
demikian, kita juga bisa mengajak sesama kita untuk memanfaatkan teknologi 
untuk menyadari kehadiran Tuhan. Kita juga bahkan bisa menjadi bintang bagi 
sesama yang ada di sekitar kita, yang menuntun mereka kepada Tuhan. Itu berarti, 
selain menjadi terang bagi diri kita sendiri, juga menjadi terang bagi orang lain 
agar kemuliaan Allah menjadi nyata bagi semua orang.
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5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka Pertanyaan 
Permenungan untuk kita adalah:

* Apakah kita dapat menjadi orang majus yang mampu membaca tanda-tanda 
kehadiran Tuhan? Ataukah kita menjadi Herodes yang meskipun dilengkapi 
dengan segala sesuatu toh kita tidak menyadari kehadiran Tuhan?

* Apakah kita juga menjadi bintang yang menghantar orang menemukan 
Tuhan? 

* Apakah kita mampu melihat kehadiran Tuhan dengan menggunakan alat-alat 
komunikasi modern yang kita miliki? 

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan Pertanyaan Permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

* Bagi para misionaris di seluruh dunia
Ya Bapa, limpahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris, agar karya kerasulan 
mereka berhasil baik. Marilah kita mohon….

* Bagi para pejabat pemerintah
Ya Bapa, terangilah para pejabat pemerintahan, agar mereka semakin menyadari 
bahwa tugas mereka merupakan pengabdian kepada masyarakat, bukan sebagai 
penguasa. Marilah kita mohon….

* Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan Gereja
Ya Bapa, semoga sikap mereka yang dengan diam-diam meninggalkan Gereja, 
merupakan tantangan bagi kami untuk hidup yang lebih sesuai lagi dengan Injil, 
sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita mohon….

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 
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8. Doa PenutuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Bapa yang mahabaik, kami bersyukur karena penyelenggaraan-Mu yang luar 
biasa kepada kami melalui kedatangan Yesus Putra-Mu ke tengah-tengah kami. 
Semoga kami semua menjadi pribadi-pribadi yang dapat memancarkan kasih 
kepada sesama yang membuat orang lain datang kepada-Mu. Semoga kami 
dapat menjadikan diri kami sebagai tanda kehadiran-Mu yang agung di tengah 
dunia. Demi Yesus putera-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan meraja 
bersama Dikau dan Roh Kudus, sepanjangsegala masa.

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P  : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 
 U : Amin.
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Minggu 6

MeNDeKATKAN DIRI KePADA TUHAN (MAT. 2:16-18)

1. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U  : Amin.

2. doa Pemuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Yesus, Tuhan dan Sahabat kami, setelah naik ke surga, Engkau mengutus Roh 
Kudus-Mu ke atas para rasul untuk menerangi dan menguatkan mereka. Kami 
mohon terangilah hati kami yang berkumpul di tempat ini dengan cahaya Roh 
Kudus-Mu agar kami memperoleh kekuatan untuk mewartakan sabda-Mu kepada 
sesama kami di mana pun kami berada. Sebab Engkaulah pengantara kami yang 
hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa.

 U  : Amin.

3. Bacaan : mat. 2:16-18
 P  : Bacaan diambil dari Injil Matius

 16Ketika Herodes tahu, bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia 

sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, 

yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat 

diketahuinya dari orang-orang majus itu. 17Dengan demikian genaplah firman yang 

disampaikan oleh nabi Yeremia: 18“Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang 

amat sedih; Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak 

ada lagi.”

Demikianlah Injil Tuhan.

 U  : Terpujilah Kristus

4. Renungan SingkaT
Herodes adalah seorang raja di Yudea. Semua orang sujud menghormatinya 
sebagai raja. Namun, setelah ia mendengar kabar bahwa bayi Yesus sudah lahir, 
terkejutlah ia, sebab semua orang akan menyembah-Nya. Orang majus pun 
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datang dan bertanya di manakah bayi Yesus sang Mesias yang baru lahir itu? 
Mendengar hal itu, raja Herodes sangat marah. Lalu ia menyuruh ketiga orang 
majus itu untuk menyelidiki dan mencari tahu di manakah bayi Yesus itu dan 
kemudian memberitahukan kepadanya. Maka pergilah ketiga orang majus itu dan 
mendapatkan bayi Yesus. Setelah menemui bayi Yesus, mereka tidak kembali untuk 
memberitahukan kepada herodes, tetapi pulang melalui jalan lain. Herodes sangat 
marah karena telah diperdayai oleh ketiga orang majus tersebut. Ia juga merasa 
benci terhadap bayi Yesus. Oleh karena itu, ia menyuruh agar semua anak-anak di 
Betlehem yang beumur di bawah dua tahun dibunuh. 

Sikap Herodes yang menyuruh untuk membunuh semua anak di Betlehem 
sesungguhnya mau menggambarkan keadaan hidup kita di zaman modern yang 
semakin dimanjakan oleh perkembangan tekhnologi. Herodes dengan kekuasaannya 
sebagai raja sangat tidak peduli terhadap orang lain, sebagaimana tampak dalam 
perintahnya untuk membunuh anak-anak di Betlehem. Ia sangat mementingkan 
dirinya sendiri. Ia lebih mementingkan kekuasaannya dari pada hak anak-anak di 
Betlehem untuk hidup. Dalam hidup kita, kehadiran alat-alat teknologi membuat 
orang semakin jauh dari sesamanya. Setiap orang hanya sibuk dengan alat 
teknologinya masing-masing dan mengabaikan sesamanya. Banyak orang di zaman 
modern ini yang salah menggunakan alat teknologi. Penyalahgunaan itu dapat dilihat 
sebagai salah satu bentuk pembinasaan terhadap orang lain. Teknologi semestinya 
digunakan secara wajar agar kebaikan hidup bersama dapat terwujud. Teknologi 
tidak boleh digunakan dengan tujuan untuk membinasakan orang lain, sehingga 
tidak terjadi ratap tangis dan kesedihan karena diperbudak oleh teknologi. 

Sebagai orang Kristen, kita mesti waspada perkembangan teknologi yang semakin 
pesat ini. Kehadiran teknologi selalu saja memiliki hal positif dan negatif. Kedua 
hal ini selalu hadir secara bersama-sama. Sebagai orang yang mengimani Yesus 
Kristus, kita memiliki tanggung jawab dan tugas mewartakan Kabar Gembira di 
tengah umat yang hidup dalam perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kita 
mesti kuat dan bersikap kritis terhadap semua yang sedang terjadi dalam era 
modern ini, sehingga kita tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan, 
seperti menggunakan teknologi untuk menghancurkan hidup orang lain. 
Teknologi mestinya digunakan untuk kebaikan bersama.

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

*  Bagaimana seharusnya sikap kita dalam menggunakan teknologi yang ada?
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*  Sudahkah kita menggunakan teknolgi secara baik dan benar dalam kehidupan 
kita sehari-hari?

*  Apakah kita sudah memanfaatkan kehadiran teknologi untuk membantu 
menghayati iman kita pada Tuhan, ataukah malah menjadi penghalang bagi 
pewartaan kita?

6. PengendaPan 
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P  : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

* Bagi gereja 
Allah Bapa yang maha kuasa dan kekal, semoga Engkau tetap setia mendampingi 
umat-Mu untuk mengimani Engkau agar GerejaMu dapat meluas ke seluruh 
dunia. Marilah kita mohon....

* Bagi para korban pembunuhan
Allah Bapa sumber keselamatan, selamatkanlah jiwa mereka yang telah menjadi 
korban pembunuhan agar mereka dapat berdiam di sisi-Mu bersama para kudus 
di surga. Marilah kita mohon....

* Bagi semua keluarga Kristiani
Allah Bapa sumber segala cinta, pandanglah semua umat-Mu dengan penuh cinta, 
agar semua umat-Mu dapat mencintai satu sama lain dalam nama-Mu. Marilah 
kita mohon....

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P  : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang maha kuasa, sabda-Mu telah menyegarkan dan menguatkan kami. 
Semoga apa yang kami hayati dari sabda-Mu itu dapat menguatkan kami dalam 
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mewartakan Kabar Gembira kepada sesama kami di tengah zaman modern yang 
sangat dipengaruhi oleh perkembangan tekhnologi yang sangat pesat. Semua doa 
ini kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 7

ARIF DAN BIjAK MeNGGUNAKAN ALAT 
TeKNOLOGI (MAT. 26:47-56)

1. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pemuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah, Bapa yang maha murah, kami bersyukur kepada-Mu atas belaskasih yang 
melimpah bagi kami hingga hari ini. Segala-galanya telah Engkau curahkan demi 
keberlangsungan dan kebahagiaan hidup kami. Engkau memberikan kami bumi dan 
langit beserta isinya, dan di zaman kini, Engkau menganugerahi kami teknologi 
yang sangat dekat dan akrab dengan kehidupan kami sendiri. Kami mohon, hadirlah 
bersama kami pada kesempatan ini agar oleh tuntunan Roh Kudus-Mu kami lebih 
bijaksana dan bertanggung jawab menggunakan teknologi yang ada. Demi Kristus, 
Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam 
persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

 U : Amin. 

3. Bacaan: mat. 26:47-56
 P  : Bacaan diambil dari Injil Matius

47Waktu Yesus masih berbicara datanglah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, 

dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, 

disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. 48Orang yang menyerahkan 

Dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka: “Orang yang akan kucium, itulah 

Dia, tangkaplah Dia.” 49Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata: “Salam 

Rabi,” lalu mencium Dia. 50Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Hai teman, untuk itukah 

engkau datang?” Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap-Nya. 5 

1Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus 

pedangnya dan menetakkannya kepada hamba Imam Besar sehingga putus telinganya. 
52Maka kata Yesus kepadanya: “Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, 

sebab barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. 53Atau kausangka, 
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bahwa Aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku, supaya Ia segera mengirim lebih dari 

dua belas pasukan malaikat membantu Aku? 54jika begitu, bagaimanakah akan digenapi 

yang tertulis dalam Kitab Suci, yang mengatakan, bahwa harus terjadi demikian?” 55Pada 

saat itu Yesus berkata kepada orang banyak: “Sangkamu Aku ini penyamun, maka kamu 

datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap Aku? Padahal tiap-tiap 

hari Aku duduk mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap Aku. 56Akan tetapi 

semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi.” Lalu semua 

murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri.

Demikianlah Injil Tuhan.

 U : Terpujilah Kristus.

4. Renungan SingkaT
Kisah penangkapan Yesus dalam bacaan injil tadi amat sangat tegas menerangkan 
penggunaan dan penerapan teknologi. Artinya, orang-orang pada zaman Yesus dan 
bahkan jauh sebelum Ia dilahirkan, sudah mengenal teknologi khususnya peralatan 
dan perlengkapan perang. Hal itu menyata dengan kehadiran rombongan besar 
orang membawa pedang dan pentung yang datang bersama-sama dengan Yudas, 
salah seorang dari kedua belas murid Yesus. Pedang merupakan salah satu peralatan 
perang yang cukup diandalkan pada zaman itu, selain tombak atau lembing, busur 
dan panah, umban, kapak, dan palu godam. Pedang biasanya terbuat dari logam 
besi dan kadang-kadang bermata dua serta ujungnya berbentuk lancip (tajam). 

Pada zaman itu, tidak semua orang menggunakan pedang. Pedang hanya dapat 
digunakan oleh pasukan-pasukan (laskar perang) kerajaan. Di luar dari pada itu 
dianggap pemberontak atau pembunuh. Pedang menjadi simbol kemegahan dan 
kekuatan diri. Ia berdaya mengancam dan memusnahkan apa saja. Yesus berkata, 
“Sarungkan pedangmu!” Perintah ini merupakan pernyataan Yesus tentang bahaya 
menggunakan pedang. “Sebab barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh 
pedang”. Jelaslah bahwa pedang adalah kiasan tentang hukuman dan kematian. 
Oleh karena itu, Yesus menegaskan untuk tidak bergantung dan mengandalkan 
kekuatan pedang, sebab hal itu hanya menciptakan masalah baru dan tidak 
memberikan jalan keluar yang pasti.

Dewasa ini, teknologi hadir dan berkembang dengan amat luar biasa. Kita tidak 
bisa menolak bahwa teknologi yang diciptakan sungguh-sungguh memberikan 
kemudahan bagi kita. Namun, tidak dapat disangkal pula bahwa ada pula 
ciptaan teknologi yang berdaya merusak. Salah satunya adalah teknologi perang. 
Pedang sebagai peralatan perang selain bersifat manual juga kurang efektif, 



36 L e m b a g a  B i b l i k a  I n d o n e s i a

kini ditinggalkan. Manusia lebih tertarik pada peralatan-peralatan canggih dan 
menggunakan mesin otomatis. Demi mempertahankan diri dari serangan musuh, 
manusia zaman ini berlomba-lomba menciptakan peralatan dan perlengakapan 
perang, seperti senapan mesin, bom (atom dan nuklir), tank berlapis baja, 
pesawat tempur dan pesawat pengintai (tanpa awak), kapal-kapal selam, dan 
satelit pengendali dari ruang angkasa. Semuanya itu merupakan upaya untuk 
memperbanyak kotak pemisah. Manusia pada akhirnya di masukkan ke dalam 
kotak-kotak itu karena ketakutan yang diciptakan oleh dirinya sendiri. 

Sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita mampu menentukan sikap yang arif dan 
bijak dalam penggunaan alat-alat teknologi yang ada. Kehadiran teknologi tidak 
boleh menjadi pemicu yang meluluskan perpecahan dalam persekutuan iman dan 
dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sebaliknya, penggunaan alat-alat teknologi 
harus selalu diawasi. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran iman yang bermuara pada 
pemakaian yang penuh tanggung jawab dari barang-barang tersebut. Kearifan 
dan kebijaksanaan dalam pemanfaatan alat-alat teknologi dapat menghindarkan 
kita dari kebinasaan oleh pedang, sebagaimana yang diperingatkan oleh Yesus 
kepada murid-Nya dalam bacaan di atas. Sebab, kecerobohan dan penyalahgunaan 
teknologi itu dapat mendatangkan malapetaka dan kematian bagi diri kita sendiri, 
sesama, dan lingkungan alam. Oleh karena itu, kita harus bersepakat untuk 
“menyarungkan pedang” demi keberlangsungan dan kesejahteraan hidup bersama. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apa yang dikehendaki Yesus agar kita perbuat dari pesan-Nya untuk 
menyarungkan pedang?

* Bagaimanakah kita memperlakukan sesama selama ini di tengah 
perkembangan pesat teknologi di zaman kini? Sudahkah kita merangkul 
dan melayani mereka? Atau sebaliknya, kita menghadirkan pemisahan dan 
memecah-belahkan kerukunan mereka?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.
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7. doa PeRmohonan
 P  : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita.

* Bagi negara-negara yang dilanda peperangan
Semoga negara-negara yang sedang dilanda peperangan tetap tabah dalam 
penderitaannya dan semakin sadar akan arti perdamaian dibandingkan persaingan 
persenjataan. Marilah kita memohon.....

* Bagi kaum muda
Semoga kaum muda tidak mudah terbawa arus global yang dipengaruhi oleh 
kemajuan teknologi, sehingga mereka tidak diperdaya dan akhirnya menjadi 
korban dari dunianya. Marilah kita memohon.....

* Bagi kita sekalian yang hadir di sini 
Semoga kami semakin sadar, arif, dan bijaksana dalam menggunakan alat-alat 
teknologi, dan senantiasa terjaga dari segala bahaya yang ditimbulkan olehnya, 
sehingga kami dapat mempertahankan kesejatian hidup di tengah zaman yang 
berarus teknologi ini. Marilah kita memohon.....

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengingatkan murid-Mu agar menyarungkan 
pedangnya. Semoga dengan peringatan yang sama itu pula, kami yang berkumpul 
di tempat ini dimampukan untuk mengendalikan diri terhadap godaan-godaan 
yang datang dari teknologi, ciptaan kami sendiri. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah 
kami supaya bertanggung jawab, arif, dan bijaksana dalam menggunakan semuanya 
itu. Ubahlah hasrat kami agar teknologi yang kami gunakan dalam hari-hari hidup 
kami dapat menjadi berkat dan sarana yang dapat merangkul dan mempersatukan 
kawanan gembalaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. 

 U : Amin. 

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putera dan roh Kudus
 U : Amin.
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Minggu 8

ALAT-ALAT TeKNOLOGI DAN MISI 
KeSeLAMATAN ALLAH (LUK. 5:1-11)

1. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin

2. doa Pembuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Yesus, Tuhan dan Guru kami, Engkau mengajarkan Simon dan para nelayan 
lainnya serta kami semua umat-Mu untuk memaknai dan menggunakan peralatan 
teknologi yang kami miliki dalam hidup sehari-hari untuk misi perutusan-Mu, 
yakni menyebarluaskan kabar keselamatan Allah. Karena itu, kami berkumpul 
bersama untuk memohon kepada-Mu, kiranya Engkau berkenan mengaruniakan 
Roh kudus ke dalam diri kami agar kami senantiasa mendengar dan membuka diri 
untuk menerima kehadiran-Mu. Dengan itu pula, kami pun dimampukan untuk 
lebih bijaksana dalam memaknai dan menggunakan peralatan teknologi yang kami 
miliki untuk misi perutusan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami, 
yang hidup dan dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: luK.5:1-11 
 P  : Bacaan diambil dari Injil Lukas

 1Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak 

mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. 2Ia melihat dua perahu di tepi 

pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. 3Ia naik ke 

dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan 

perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas 

perahu. 4Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon: “Bertolaklah ke tempat 

yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan.” 5Simon menjawab: “Guru, 

telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi 

karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.” 6Dan setelah mereka 
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melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai 

koyak. 7Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain 

supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-

sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8Ketika Simon 

Petrus melihat hal itu iapun tersungkur di depan Yesus dan berkata: “Tuhan, pergilah dari 

padaku, karena aku ini seorang berdosa.” 9Sebab ia dan semua orang yang bersama-

sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap; 10demikian 

juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus 

kepada Simon: “jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia.” 1 

1Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, merekapun meninggalkan 

segala sesuatu, lalu mengikut Yesus.

Demikianlah Injil Tuhan.

 U : Terpujilah Kristus

4. Renungan SingkaT
Setelah sepanjang malam melaut dan tidak mendapatkan apa-apa, maka Simon 
Petrus dan beberapa nelayan lainnya turun dari perahunya dan membersihkan 
pukatnya. Pada saat yang sama, Yesus sedang berada di danau Genesaret dan 
banyak orang mengerumuni Dia untuk mendengarkan ajaran-Nya. Melihat ada 
perahu yang kosong di tepi danau, maka Yesus naik dan mengajar orang banyak 
tersebut. Setelah itu, Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menolak perahunya 
jauh lebih dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Dari ayat suci 
tersebut, dua hal penting kiranya patut untuk diperhatikan dengan baik. Pertama, 
tentang ‘perahu dan jala’ yang dipakai Yesus untuk menangkap ikan. Perahu dan 
jala merupakan peralatan kerja yang sering digunakan oleh para nelayan untuk 
melaut. Dengan ‘perahu dan jala’, para nelayan bisa bertolak ke tempat yang 
lebih dalam dan menangkap ikan. Peralatan yang sama pun dipakai Yesus untuk 
menarik ikan di danau Genesaret dan berhasil mendapatkannya dalam jumlah 
yang besar. Kedua, suruhan Yesus untuk ‘bertolaklah lebih dalam’. Suruhan Yesus 
tersebut mengandung perintah sekaligus ajakan agar Simon Petrus bisa menggali 
dan mengenal lebih dalam makna dari peralatan melaut yang dimilikinya, baik 
itu perahu maupun jala. Bahwasannya, perahu dan jala yang dimilikinya bisa 
dipakai oleh Tuhan dalam menjalankan misi perutusan-Nya kendati pun peralatan 
tersebut sangat sederhana. 

Suruhan Yesus terhadap Simon Petrus dalam bacaan tersebut diperuntukkan pula 
bagi kita semua agar memaknai dan menggunakan peralatan teknologi dengan 
sebaik mungkin, khususnya bagi misi perutusan Tuhan. Tidak hanya itu, bacaan suci 
juga menegaskan bahwa peralatan teknologi yang kita ciptakan sejatinya bisa dipakai 
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oleh Tuhan untuk misi perutusan-Nya. Di zaman ini telah hadir dan berkembang 
pelbagai macam peralatan teknologi yang serba canggih. Alat komunikasi seperti 
Handphone (HP), misalnya. Namun demikian, dalam hubungannya dengan misi 
keselamatan Allah, pertanyaannya adalah sejauh mana kita telah menggunakan alat 
teknologi seperti Handphone (HP) untuk menyebarkan kabar keselamatan Allah? 

Kelihatannya tidak mudah untuk menjalankan misi perutusan Tuhan melalui 
alat-alat teknologi. Dibutuhkan keseriusan dan iman serta keyakinan yang kuat 
di dalam Tuhan, karena kita akan berhadapan dengan pelbagai godaan. Karena 
itu, kita mesti membuka diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Hal inilah yang 
juga dialami oleh Simon Petrus ketika Tuhan menyuruhnya bertolak ke tempat 
yang lebih dalam dan menebarkan jala. Ia sepertinya enggan menanggapi perintah 
Tuhan karena sepanjang malam, dirinya dan beberapa nelayan yang lain tidak 
mendapatkan ikan. Namun, karena keyakinan dan keterbukaan dirinya terhadap 
Yesus, Simon Petrus pun akhirnya menuruti suruhan Yesus dan mendapatkan 
banyak ikan. Demikian pun halnya kita sebagai manusia biasa. Tuhan mengajak 
sekaligus menyuruh kita untuk menggunakan peralatan teknologi yang kita miliki. 
Kita yakin bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita ketika kita berniat untuk 
menggunakan peralatan teknologi yang kita miliki untuk misi perutusan-Nya, 
asalkan kita mau membuka diri untuk mendengarkan suaranya. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah kita sudah membuka diri untuk menerima kehadiran Tuhan 
Yesus dalam hidup dan senantiasa mendengarkan suaranya dalam seluruh 
karya yang kita kerjakan? Ataukah sebaliknya, kita menutup diri dalam 
menghasilkan dan menggunakan peralatan teknologi untuk mencapai 
kesenangan manusiawi semata?

* Sudahkah kita menggunakan peralatan teknologi yang kita ciptakan (miliki) 
untuk misi perutusan Tuhan Yesus?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga.
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7. doa PeRmohonan
 P  : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

* Bagi mereka yang seringkali menghasilkan peralatan teknologi yang canggih dan serba 
baru

Ya Bapa, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas diri saudara-saudari kami 
yang mempunyai kemampuan atau yang bekerja untuk menghasilkan peralatan 
teknologi canggih dan serba baru, agar mereka pun boleh menyadari bahwa apa 
yang mereka hasilkan, bukan semata-mata diperuntukan bagi kepuasan manusiawi 
semata tetapi juga demi kemuliaan nama-Mu, khususnya bagi kesuksesan misi 
perutusan-Mu. Marilah kita mohon...

* Bagi semua orang yang seringkali menyalahgunakan peralatan teknologi untuk kepuasan 
dirinya sendiri

Ya Bapa, arahkanlah juga semua orang yang seringkali menyalahgunakan peralatan 
teknologi untuk mencapai kepuasannya sendiri agar mereka pun boleh Engkau 
arahkan untuk lebih bijak memaknai penggunaan alat-alat teknologi yang ada 
sebaik mungkin dan bukannya untuk mewujudkan kesenangan pribadi semata.

Marilah kita mohon...

* Bagi semua orang yang menggunakan peralatan teknologi untuk misi perutusan-Mu
Ya Bapa, anugerahilah mereka dengan berkat dan cinta-Mu sehingga mereka pun 
tetap setia pada visi dan misi mereka, khususnya berkaitan dengan misi perutusan-
Mu. Jauhkanlah mereka pula dari segala godaan dan gangguan negatif lainnya yang 
dapat mengancam atau membahayakan hidup mereka.

Marilah kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Yesus, Tuhan dan Guru kami, syukur yang berlimpah kami haturkan ke hadirat-
Mu karena Engkau telah mengajarkan kami tentang pentingnya memakai dan 
memaknai peralatan teknologi yang kami miliki bagi misi perutusan-Mu. Lebih 
dari pada itu, Engkau juga mengajarkan kepada kami betapa pentingnya sikap 
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membuka diri untuk mendengar suara-Mu dan menerima kehadiran-Mu dalam 
hidup dan usaha kami, khususnya dalam menggunakan peralatan teknologi 
yang kami miliki. Kami pun berharap agar berkat, rahmat dan penyertaan-Mu 
senantiasa menaungi hidup dan karya kami selalu. Sebab Engkaulah Allah yang 
hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa, 

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin
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Minggu 9

MeNjADI PeNOLONG BAGI SeSAMA (YOH. 2:1-11)

1. Tanda Salib Pembuka
 P  : Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus
 U : Amin

2. doa Pembuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa, sumber segala kehidupan, kami menghaturkan terimakasih yang tak 
terhingga kepada-Mu atas cinta kasih-Mu yang selalu Engkau curahkan ke atas diri 
kami. Berkat kasih-Mu itu, kami semua dipersatukan di tengah-tengah keluarga 
ini demi memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh 
Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami sehingga kami boleh mengikuti 
ibadat kudus ini dengan hati yang penuh iman. Bukalah hati dan budi kami agar 
bacaan suci yang akan kami dengar dapat kami serap demi mewartakan kerajaan-
Mu kepada sesama kami. Semua doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan 
pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan 
Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang masa.

 U : Amin.

3. Bacaan: Yoh. 2:1-11
 P  : Bacaan diambil dari Injil Yohanes

1Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ; 2Yesus 

dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan itu. 3Ketika mereka kekurangan 

anggur, ibu Yesus berkata kepada-Nya: “Mereka kehabisan anggur.” 4Kata Yesus 

kepadanya: “Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba.” 5Tetapi ibu 

Yesus berkata kepada pelayan-pelayan: “Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu!” 
6Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang 

Yahudi, masing-masing isinya dua tiga buyung. 7Yesus berkata kepada pelayan-pelayan 

itu: “Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air.” Dan merekapun mengisinya 

sampai penuh. 8Lalu kata Yesus kepada mereka: “Sekarang cedoklah dan bawalah 

kepada pemimpin pesta.” Lalu merekapun membawanya. 9Setelah pemimpin pesta itu 
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mengecap air, yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, 

tetapi pelayan-pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya ia memanggil mempelai 

laki-laki, 10dan berkata kepadanya: “Setiap orang menghidangkan anggur yang baik 

dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik; akan tetapi engkau 

menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.” 11Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di 

Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tanda-Nya dan dengan itu Ia telah menyatakan 

kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya percaya kepada-Nya.

Demikianlah Injil Tuhan.

 U : Terpujilah Kristus

4. Renungan SingkaT
Penginjil Yohanes menampilkan kisah Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus 
tidak memakai barang-barang atau hal-hal yang lain tetapi apa yang ada. Dia 
meminta para pelayan untuk menyediakan tempayan, yang semula dipakai untuk 
menyimpan air pembasuhan kaki. Sesudah tempayan-tempayan disiapkan, Yesus 
meminta mereka untuk mengisinya dengan air sampai penuh. Semuanya berjalan 
biasa. Namun, hal yang luar biasa pun terjadi, yaitu air itu berubah menjadi anggur. 

Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa memakai apa saja yang ada pada 
kita untuk membahagiakan sesama. Banyak penemuan yang terjadi karena orang 
memikirkan bagaimana mempermudah pekerjaan manusia. Dalam konteks iman, 
orang yang memiliki iman yang teguh akan berupaya untuk mendayagunakan 
apa yang ada untuk kebahagiaan hidup manusia. Menilik kenyataan kita dewasa 
ini, banyak teknologi telah dihasilkan untuk mempermudah kerja manusia dan 
menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Namun, ada pula yang menciptakan 
peralatan-peralatan teknologi yang bersifat membunuh atau meniadakan 
kehidupan. Banyak senjata tercipta dan ketika itu jatuh ke tangan yang salah, maka 
hal itu berakibat fatal.

Kisah Yesus mengubah air menjadi anggur mengajarkan kita untuk peka dengan 
kebutuhan sesama. Kepekaan akan membantu kita untuk menemukan cara-cara 
tertentu untuk menolong sesama. Mungkin kita tidak melakukan hal-hal besar 
dan luar biasa. Namun, sekecil apapun bantuan kita, itu tetap berguna bagi orang 
yang sangat membutuhkannya. Semoga kita tetap terbuka terhadap Tuhan dan 
sesama sehingga kita bisa menjadi penolong bagi sesama. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:
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*  Apakah saya cukup peduli dengan sesama saya?
*  Bagaimana saya menunjukkan kepedulian saya terhadap sesama saya?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan permenungan. Saat hening bisa pula diisi dengan lagu 
meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah, Tuhan kita.

* Bagi mereka yang berkecimpung di dunia teknologi 
Ya bapa, semoga Engkau memberikan roh pengetahuan kepada mereka yang 
menciptakan kemajuan teknologi agar mereka benar-benar mempertimbangkan 
konsekuensi negatif dari alat yang hendak mereka ciptakan. Semoga Kemajuan 
teknologi juga tidak menghancurkan ciptaan Allah yang lain. Marilah Kita mohon...

*  Bagi keluarga Kristen
Ya Bapa, semoga Engkau senantiasa memberkati segala usaha dan perjuangan serta 
rahmat kesehatan ke atas keluarga Kristen sehingga mereka diteguhkan untuk 
saling menolong. Marilah kita mohon...

* Bagi Kita semua yang hadir. 
Ya Bapa, limpahkanlah rahmat kasih-Mu kepada kami agar kami terbuka terhadap-
Mu dan terhadap sesama kami sehingga hati kami menjadi lebih tanggap terhadap 
kebutuhan sesama. Marilah kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 U : Kita satukan doa dan permohonan ini lewat doa yang diajarkan Kristus sendiri, 
Bapa kami...

8. Doa PenutuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang kekal dan kuasa kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah 
mempercayai kami untuk turut ambil bagian dalam karya penciptaan-Mu. Buatlah 
kami untuk semakin mengerti betapa besar karya ciptaan-Mu. Semoga Engkau 
menjadikan kami semua sebagai alat untuk mewartakan sabda-Mu dalam setiap 
karya dan bakti kami. Demi Kristus Tuhan Kami.



46 L e m b a g a  B i b l i k a  I n d o n e s i a

 U : Amin.

9. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin
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Minggu 10

MeNGUSAHAKAN HIDUP ROHANI (KIS. 15:22-31)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pembuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah Bapa dalam surga, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus, Roh 
Pemersatu yang membaharui kehidupan seluruh Gereja-Mu dan kehidupan kami 
masing-masing. Bukalah hati dan budi kami, agar kami dapat menyadari kehadiran 
Roh Cinta-Mu itu dalam sabda dan seluruh pengalaman hidup kami, sehingga diri 
kami dilimpahi oleh semangat persatuan dalam mengemban tugas sebagai abdi 
kasih-Mu di tengah-tengah dunia modern yang masih penuh dengan perpecahan 
dan pertikaian. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang 
hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, 
Allah sepanjang segala masa,

 U  : Amin.

3. Bacaan: KIS. 15:22-31
 P  : Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul

22Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil 

keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke 

Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut 

Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. 
23Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya: “Salam dari rasul-rasul dan penatua-

penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Siria dan Kilikia 

yang berasal dari bangsa-bangsa lain. 24Kami telah mendengar, bahwa ada beberapa 

orang di antara kami, yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan 

menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. 25Sebab itu dengan bulat hati kami telah 

memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-

sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, 26yaitu dua orang yang telah 

mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. 27Maka kami telah 
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mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis 

ini juga kepada kamu. 28Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya 

kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban dari pada yang perlu ini: 29kamu 

harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, 

dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. jikalau kamu memelihara diri 

dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat.” 30Setelah berpamitan, Yudas dan 

Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu 

menyerahkan surat itu kepada mereka. 3 1Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita 

karena isinya yang menghiburkan.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah

4. Renungan SingkaT
Umat di Anthiokia berada dalam kebingungan sehubungan dengan paksaan untuk 
disunat sebelum menjadi pengikut Kristus dan berbagai tanggapan tentangnya. 
Rasul-rasul memberikan jawaban melalui sebuah surat yang disampaikan oleh 
Yudas dan Silas sebagai utusan. Dalam surat tersebut, para rasul berpesan kepada 
seluruh umat untuk tidak perlu membebankan diri dengan berbagai hal yang 
mengancam persatuan jemaat, tetapi tekun mengusahakan kesucian hidup sebagai 
umat Kristen. Umat yang mendengar kabar dari para rasul dan penatua-penatua 
itu merasa gembira dan bahagia. 

Arus kehidupan modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital 
yang pesat dan mobilitas informasi yang cepat, bagaikan pedang bermata dua. 
Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan 
dalam menyelesaikan pekerjaan manusia. Komunikasi jarak jauh bisa menjadi 
lebih mudah. Administrasi di kantor-kantor bisa berjalan dengan rapi, terhubung 
secara nasional, dan mempermudah pendataan. Para pelajar bisa lebih mudah 
memperoleh referensi untuk mengerjakan berbagai tugas kuliah. Di sisi lain, 
teknologi informasi juga memiliki efek negatif. Orang sibuk dengan handphone 
dan dirinya sendiri sampai lupa dengan kehidupan sekitar. Televisi menjadi pusat 
kehidupan keluarga. Doa dan apalagi merenungkan kitab suci bukanlah menjadi 
pusat kehidupan keluarga. Senjata nuklir, intelijen yang semakin canggih, 
semuanya menimbulkan kecurigaan dari satu negara dengan negara lainnya. Efek 
negatifnya adalah hal ini bisa memicu retaknya persatuan.

Sudah sepatutnya kita menaruh perhatian lebih pada berbagai gejala negatif yang 
ditimbulkan oleh arus perkembangan teknologi tadi. Tidak perlu jauh-jauh, kita 
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mungkin bisa belajar dan mengusahakannya dari keluarga. Seperti nasihat para 
rasul kepada jemaat di Anthiokia, berhadapan dengan berbagai disorientasi 
penggunaan teknologi dan informasi-informasi yang merusak, kita dituntut 
untuk memusatkan diri pada pengembangan hidup rohani. Kita kembali diajak 
untuk menempatkan iman dan sikap beriman di tengah kesibukan kita. Kita 
dituntut untuk mengusahakan komunikasi yang hangat dalam keluarga, berdoa, 
dan merenungkan sabda Allah. Ini menjadi pengasah kemurnian iman (katarsis) 
sekaligus kekuatan bagi kita untuk bertahan dan bijaksana menghadapi tantangan 
zaman. Semakin keluarga kita kuat, semakin bersatu Gereja Kristus.

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Sudahkah kita membangun persatuan dalam kehidupan berkeluarga di 
tengah dunia yang semakin modern ini?

* Bagaimana semestinya kita bersikap dalam menghadapi berbagai tantangan 
dan dampak teknologi yang memecahbelahkan persatuan keluarga dan 
Gereja?

* Apa saja usaha kita dalam menggalang toleransi dan semangat cinta kasih 
dalam kehidupan menggereja dan bernegara?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P  : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

* Bagi Bapa Paus, Uskup, dan para Imam. 
Ya Bapa, curahkanlah rahmat kebijaksanaan bagi para gembala umat kami, agar 
mereka senantiasa mampu mencermati segala perubahan dalam masyarakat 
dan mengatasi persoalan yang merintangi persatuan Gereja-Mu. Marilah kita 
mohon...
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* Bagi seluruh keluarga Kristen. 
Semoga keluarga-keluarga Kristen menjadi komunitas yang senantiasa penuh 
dengan cinta kasih dan persatuan, dengan menempatkan doa serta sabda Allah 
sebagai pusat hidup mereka, bukan sinetron dan segala hiburan profan lainnya. 
Marilah kita mohon…

* Bagi kerukunan umat. 
Ya Bapa semoga kami dapat menjadi agen-agen pastoral yang militan dalam 
mengusahakan kerukunan dalam kehidupan menggereja, dan mengupayakan 
toleransi serta cinta kasih dalam masyarakat yang beraneka suku, agama, dan ras. 
Marilah kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P  : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang Maha Cinta. Kami bersyukur karena sabda-Mu telah menyakinkan 
kami bahwa Engkau senantiasa hadir untuk memperhatikan persatuan umat-Mu 
dari hari ke hari. Bantulah kami untuk secara pribadi berjuang mengusahakan 
persatuan dan kesatuan dalam hidup menggereja, berbangsa, dan bernegara, 
di zaman kini yang penuh dengan perkembangan teknologi serta derasnya arus 
informasi, demi terwujudnya kerajaan cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia. 
Dengan perantaraan Kristus Putera-Mu, Tuhan Kami.

 U  : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 11

DASAR DAN BANGUNAN (1KOR. 3:10-17)

1. Tanda Salib 
 P : Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
 U : Amin

2. doa Pemuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Bapa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Melalui sabda-Mu yang kekal, kami 
selalu Engkau ingatkan akan berharganya diri kami di hadapan-Mu. Kami mohon, 
curahkan Roh Kudus-Mu yang kudus ke dalam hati kami agar kami sungguh-sungguh 
mendasari iman kami pada Kristus Putera-Mu. Bantulah kami agar kami senantiasa 
menghayati nilai tubuh kami sebagai bait-Mu yang kudus, tempat Engaku berdiam. 
Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau 
dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

 U  : Amin

3. Bacaan: 1 Kor. 3:10-17
 P  : Bacaan dari surat pertama rasul Paulus kepada jemaat di Korintus

 10Sesuai dengan kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang 

ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di 

atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, bagaimana ia harus membangun 

di atasnya. 1 1Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain dari 

pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 12entahkah orang membangun 

di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, 
13sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan 

menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-

masing orang akan diuji oleh api itu. 14jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, 

ia akan mendapat upah. 15jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi 

ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. 16Tidak tahukah kamu, bahwa 

kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 17jika ada orang yang 

membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah 

kudus dan bait Allah itu ialah kamu.
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Demikianlah Sabda Tuhan

 U : Syukur kepada Allah.

4. Renungan SingkaT
Perikop ini merupakan antitesis dari perikop sebelumnya yang diwarnai 
dengan perselisihan di dalam jemaat Korintus. Paulus menggunakan metafor 
“pembangunan rumah” untuk menjelaskan hakikat jemaat. Bagi Paulus tubuh 
manusia adalah bait Allah yang sifatnya kudus. Ia menjadi kudus karena dibangun 
di atas fondasi yang kuat dan kokoh yaitu Yesus Kristus. Di atas fondasi inilah 
jemaat dipanggil untuk membangun iman mereka. Jika Yesus adalah dasar 
kehidupan umat, maka setiap orang telah diberikan benih iman di dalam dirinya 
sesuai dengan kasih karunia Allah. Dengan demikian, dari jemaat dituntut kualitas 
iman dalam dimensi hidup rohani. Kualitas iman ini diibaratkan dengan emas, 
perak dan batu permata yang bernilai tinggi dibandingkan dengan kayu dan jerami 
yang tak ada harganya. Dalam mengembangkan kualitas iman ini, jemaat dituntut 
pula untuk mempertanggungjawabkan iman itu secara dewasa. Oleh karena itu 
setiap manusia diajak untuk menjaga dan melestarikan dirinya agar mereka kelak 
tidak dibinasakan oleh Allah.

Dewasa ini, dalam media masa dan elektronik marak ditemukan fenomena 
komersialisasi tubuh manusia. Banyak orang, terkhusus kaum hawa 
mempertontonkan bagian tubuhnya kepada khalayak ramai agar produk yang 
dipromosikan cepat laku terjual. Sangat disayangkan bahwa tubuh indah sebagai 
pemberian Tuhan dijadikan barang dagangan. Nilai tubuh manusia disamakan 
dengan barang. Dampak lanjut dari tindakan ini adalah meningkatnya kriminalitas 
di tengah masyarakat seperti pemerkosaan, perselingkuhan dan perceraian. Semua 
hal ini menyeret orang pada kemerosotan nilai iman. Urgensitas iman diabaikan 
dan diganti dengan kemajuan di bidang ekonomi dan terkonolgi. Teknologi 
malah menjadi sarana ampuh untuk menyebarluaskan nilai tubuh sebagai barang 
dagangan ke semua lapisan masyarakat.

Ajakkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berlaku juga bagi kehidupan kita 
di era teknologi ini. kita diajak untuk menyadari hakikat tubuh (diri) kita sebagai 
citra Allah dan bait Allah yang kudus, bukannya “barang” yang dijadikan sarana 
pemuas dahaga khalayak dan dipertontonkan sedemikian rupa. Oleh karena 
itu, kita harus menjaga dan memeliharanya dengan sebuah totalitas kesadaran 
berdasarkan kualitas iman yang kita miliki. Dengan demikian, iman kita dapat 
tahan uji dan Allah berkenan tinggal di dalam tubuh kita. 
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5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apa makna dari bacaan ini bagi kehidupan kita di era modern ini?
* Sejauh mana kita melihat pengalaman hidup kita; apakah kita sudah 

menyiapkan tubuh kita sebagai tempat kediaman Allah ?
* Mampukah kita melawan berbagai godaan hawa nafsu dalam diri kita dan 

berani memanfaatkan teknologi secara tepat guna agar kita semakin dekat 
dengan Tuhan?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi para pekerja seks komersial. 
Ya Bapa, sadarkanlah saudara dan saudari kami yang masih hidup dalam kegelapan 
dosa agar mereka mampu bertobat dari kehidupan mereka. Marilah kita mohon...

*  Bagi para pemegang tambuk pemerintahan. 
Ya Bapa, curahkanlah roh kebijaksanaan ke dalam diri kepala pemerintahan agar 
mereka dapat berlaku adil dalam memerangi berbagai tindakan kriminal di negara 
kami. Marilah kita mohon...

*  Bagi kita semua. 
Tanamkanlah benih iman dalam hati kami agar kami benar-benar sadar akan 
besarnya kasih yang Kau limpahkan bagi kami. Marilah kita mohon...

 (bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami... 
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8. Doa PenutuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah, Bapa yang Maharahim, Engkaulah asal dan sumber kehidupan. Pujian dan 
syukur berlimpah bagi-Mu atas cinta yang telah kami berikan kepada kami anak-
anak-Mu lewat sabda putera-Mu. Kami mohon, tanamkanlah selalu dalam hati 
kami benih iman agar kami dapat menjadi bangunan yang berdiri kokoh dan kelak 
mampu menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. demi Kristus Tuhan dan sahabat 
kami. 

 U : Amin 

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 12

DIPANGGIL UNTUK HIDUP KUDUS (1TeS. 4:1-12)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pembuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber kekudusan dan pengharapan kami. Engkau 
telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu lewat pembaptisan. Kami mohon 
kepada-Mu, pandanglah hamba-hamba-Mu yang berkumpul di sini dan arahkanlah 
hidup kami kepada-Mu untuk melakukan segala yang berkenan di hadapan-Mu. 
Buatlah kami mampu menunjukan kasih-Mu kepada setiap orang yang berada di 
sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, 
bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: 1teS. 4:1-12
 P : Bacaan diambil dari surat pertama rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika

 1Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus: Kamu 

telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. 

Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-

sungguh lagi. 2Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan 

kepadamu atas nama Tuhan Yesus. 3Karena inilah kehendak Allah: pengudusanmu, yaitu 

supaya kamu menjauhi percabulan, 4supaya kamu masing-masing mengambil seorang 

perempuan menjadi isterimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, 
5bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak 

mengenal Allah, 6dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya 

dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari 

semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. 7Allah 

memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 
8Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak 

Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. 9Tentang kasih 



56 L e m b a g a  B i b l i k a  I n d o n e s i a

persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih 

mengasihi dari Allah. 10Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh 

wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih 

bersungguh-sungguh lagi melakukannya. 1 1Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan 

untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan 

tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, 12sehingga kamu hidup sebagai 

orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah.

4. Renungan SingkaT
Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika menasihati supaya kita 
hidup kudus. Hidup kudus berarti menjalankan setiap pengajaran yang diberikan 
sehingga mereka menjadi umat yang berkenan kepada Allah. “Allah memanggil 
kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus”. 
Melakukan yang cemar berarti melakukan tindakan dosa, tindakan yang tidak 
berkenan kepada Allah seperti pencabulan, mengambil istri sesama sebagai istri, 
hawa nafsu dan tindakan dosa lainnya. Bila tindakan-tindakan itu dilakukan, Santo 
Paulus menyebut tindakan itu sebagai bentuk penolakan terhadap Allah yang telah 
memberikan Roh-Nya kepada kita.

Dalam kehidupan kita di tengah masyarakat dengan pengetahuan dan teknologi 
yang semakin pesat, tanpa kita sadari, kita kadangkala terjerumus dalam tindakan-
tindakan yang mendatangkan cemar. Kita terjerumus dalam budaya individualistik, 
konsumeristik dan materialistik. Kita lebih mementingkan kebutuhan ego kita sebagai 
pribadi tanpa memperhitungkan baik dan buruknya untuk kita. Perkembangan 
teknologi membuat kita seperti ‘orang asing’ yang jauh dari sesama. Kita tidak lagi 
kuat dalam iman, jatuh dalam godaan-godaan duniawi yang mengiurkan. Teknologi 
bukan lagi menjadi alat bantu untuk mempermudah kita, tetapi menjadikan kita 
manusia yang jauh dari yang lain dan terjerumus dalam praktek-praktek pornografi 
yang merusak iman dan moral kita sebagai orang Kristen.

Mempertegas kembali panggilan kita untuk hidup kudus adalah jalan agar kita 
kuat dalam iman dan menjadi berkenan kepada Allah. Di tengah arus zaman yang 
berkembang ini, kita semua dipanggil untuk mewujudkan kasih Allah dengan 
hidup kudus. Hidup kudus berarti menjauhi tindakan-tindakan yang membawa 
cemar atau dosa di hadapan Allah. Apapun bentuk tantangan arus zaman yang 
datang menerpa kita, kalau kita hidup kudus dalam Allah, kita pasti dimampukan 
untuk dapat bertahan karena Roh Allah yang kudus senantiasa menyertai kita.
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5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Sudahkan kita mewujudkan panggilan untuk hidup kudus dalam kehidupan 
kita di tengah yang lain dalam masyarakat dan di tengah arus zaman yang 
berkembang?

* Bagaimana cara kita mewujudkan panggilan untuk hidup kudus di tengah 
perkembangan teknologi yang berkembang pesat?

* Apakah kita menyadari kasih Allah dalam kehidupan kita dan mewujudkan 
kasih Allah yang serupa kepada sesama kita? 

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi para imam dan biarawan-biarawati
Ya Tuhan, Engkau telah mempercayakan tugas pewartaan kabar gembira kepada 
para imam, biarawan-biarawati. Bantulah agar mereka mampu menunjukkan 
hidup kudus, sehingga mampu memancarkan kasih-Mu yang sempurna dalam 
misi di tengah arus zaman yang terus berkembang. Marilah kita mohon...

*  Bagi para Remaja.
Ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu tuntunlah para remaja kami agar tidak 
cepat terpengaruh hal-hal negatif yang muncul dari perkembangan teknologi yang 
semakin pesat. Sadarkanlah mereka akan besarnya kasih-Mu sehingga mereka 
mampu menunjukkan sikap dan tindakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. 
Marilah kita mohon...

*  Bagi kita yang hadir di sini. 
Ya Tuhan, pandanglah setiap kami yang hadir di sini. Perbaharuilah iman kami agar 
mampu mengalami kasih-Mu yang sempurna. Bimbinglah kami pada jalan-Mu 
dengan berlaku kudus dihadapan-Mu dan sesama kami. Marilah kita mohon...
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(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami...

8.  doa PenuTuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang Mahamurah, kami mohon kepada-Mu bimbinglah kami dalam 
langkah kami di tengah arus zaman yang terus berkembang ini, sehingga kami 
mampu mencari yang lebih utama yaitu Engkau sumber iman kami. Kuatkanlah 
kami dalam menghadapi setiap rintangan dan cobaan yang menghampiri kami dan 
buatlah kami kudus agar mampu memancarkan kasih-Mu di tengah masyarakat 
kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa.

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 13

MeNjADIKAN TUHAN SeBAGAI PeNeNTU 
KeHIDUPAN (YAK. 4: 13-17)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pemuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Tuhan, raja dan penyelenggara kehidupan, kemahakuasaan-Mu tak tertandingi 
oleh kuasa mana pun. Engkau mengetahui seluruh liku-liku hidup kami bahkan 
segala rahasia hati kami yang terdalam. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami 
sanggup menyadari keagungan kuasa-Mu sehingga dalam melaksanakan segala 
rencana hidup, kami selalu bersandar pada kehendak-Mu dan menjadikan Engkau 
sebagai kekuatan satu-satunya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang 
hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, 
Allah sepanjang segala masa.

 U : Amin

3. Bacaan: YaK. 4:13-17
 P : Bacaan diambil dari surat rasul Yakobus

 13jadi sekarang, hai kamu yang berkata: “Hari ini atau besok kami berangkat ke kota 

anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung”, 
14sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu 

itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15Sebenarnya kamu harus 

berkata: “jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.” 16Tetapi 

sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang 

demikian adalah salah. 17jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia 

tidak melakukannya, ia berdosa.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah.
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4. Renungan SingkaT
Rasul Yakobus melalui surat pastoralnya, ia memberikan sebuah peringatan 
kepada kaum beriman, agar jangan melupakan Tuhan dalam segala rencana hidup 
ini. Ia menegaskan bahwa tanpa Tuhan hidup manusia tiada artinya. Segala yang 
direncanakanya akan menjadi sia-sia, sebab manusia tidak tahu apa yang akan 
terjadi di dalam hidupnya di hari esok. Rasul Yakobus mengibaratkan hidup 
manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengan demikian, 
sikap menyombongkan diri dan mengandalkan kekuatan sendiri adalah salah. 

Dalam kehidupan kita di zaman modern ini, salah satu hal yang paling berpengaruh 
adalah teknologi. Kekuatan teknologi menduduki urutan teratas dalam 
menentukan arah hidup manusia modern. Manusia modern menjadikan teknologi 
sebagai “tuhan” dan penolong dalam segala kesulitan hidup. Sering terjadi bahwa 
teknologi juga dipakai untuk menghancurkan orang lain dan kehidupannya. 
Teknologi salah dimanfaatkan oleh pemakainya. Teknologi bukan dipakai untuk 
mengembangkan potensi diri manusia satu sama lain, melainkan untuk menindas 
dan menjajah diri sendiri, orang lain dan alam sekitar. Teknologi mengendalikan 
hidup manusia, sehingga manusia melupakan akar hidupnya, yaitu Tuhan.

Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, peringatan rasul Yakobus menjadi 
rambu yang menyadarkan kita akan pentingnya kuasa Tuhan dalam menentukan 
arah hidup kita. Tuhan sesungguhnya menjadi penentu hidup kita. Segala rencana 
yang kita susun, haruslah diletakkan pada kehendak Tuhan sebagai fondasi dan 
dijiwai oleh kuasa Tuhan. Sikap mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam 
hidup, dapat ditunjukan dengan berdoa sebelum dan seusai melaksanakan sebuah 
kegiatan, mensyukuri pasang surut kehidupan dan selalu meminta petunjuk dari 
Tuhan. Seringkali kita kurang melibatkan Tuhan dalam segala rencana hidup kita. 
Kita lebih mengandalkan kekuatan teknologi, sehingga akibatnya kita merasa 
bahwa hidup kita dan segala yang kita lakukan kehilangan maknanya. Kita terasing 
dari diri kita sendiri dan juga terasing dalam relasi dengan sesama. Kita sebagai 
orang yang mengimani Tuhan, kita hendaknya selalu bersandar padaNya. Kita 
memakai teknologi bukan untuk menguasai dan merusak hidup orang lain, 
melainkan untuk membantu kita dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu 
jangan mengabaikan Tuhan dalam hidup kita.

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:



I b a d a h  K e l u a r g a  M i n g g u a n  V 61 

* Sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam segala rencana hidup kita?
* Apakah kita selalu meminta petunjuk dari Tuhan dalam menentukan segala 

arah hidup kita?
* Bagaimana cara hidup kita yang menunjukan bahwa kita mengandalkan dan 

melibatkan Tuhan dalam hidup sehari-hari?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi mereka yang melupakan Tuhan dalam hidupnya. 
Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran mereka agar mereka menyadari bahwa Engkau 
adalah asal dan tujuan kehidupan. Marilah kita mohon...

*  Bagi para pemimpin Gereja. 
Ya Bapa, teguhkanlah mereka dalam tugas menyadarkan umatMu yang telah 
meninggalkan iman akan Dikau. Marilah kita mohon...

*  Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini. 
Ya Bapa, kuatkanlah iman kami, agar dalam segala rencana hidup kami, kami selalu 
bersandar pada kehendakMu sebagai kekuatan yang utama. Marilah kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…

 8. doa PenuTuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Yesus Tuhan dan Allah kami, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai 
kami dalam segala tindak-tanduk hidup kami. Kami mohon, teguhkanlah kami 
dalam iman akan Dikau, sehingga dalam segala rencana hidup kami, kami tidak 
melupakan Dikau. Sebab Engkaulah raja yang memerintah bersama Bapa dalam 
persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa.
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 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U  : Amin
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Minggu 14

MeMeNUHI KeBUTUHAN SeCUKUPNYA (KeL. 16:1-12)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pembuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa Yang Maharahim, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau 
senantiasa memperhatikan kesukaran hidup kami dan memenuhi segala kebutuhan 
kami di tengah perjalanan hidup ini. Engkau mengutus Putera-Mu, Tuhan kami 
Yesus Kristus, ke tengah kami dan Ia telah memberikan tubuh-Nya sebagai 
santapan abadi yang menyelamatkan kami. Ajarilah kami untuk tahu bersyukur 
dan tidak mengharapkan lebih banyak dari yang semestinya kami dapatkan. Demi 
Kristus itu juga Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama 
dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

 U : Amin.

3. Bacaan: Kel. 16:1-12
 P  : Pembacaan diambil dari Kitab Kejadian

 1Setelah mereka berangkat dari elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, 

yang terletak di antara elim dan gunung Sinai, pada hari yang kelima belas bulan yang 

kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. 2Di padang gurun itu bersungut-sungutlah 

segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun; 3dan berkata kepada mereka: “Ah, kalau 

kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan TUHAN ketika kami duduk menghadapi 

kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang! Sebab kamu membawa kami keluar 

ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan.” 4Lalu 

berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit 

hujan roti bagimu; maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak 

yang perlu untuk sehari, supaya mereka Kucoba, apakah mereka hidup menurut hukum-Ku 

atau tidak. 5Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka 

pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang 

dipungut mereka sehari-hari.” 6Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh 
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orang Israel: “Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa 

kamu keluar dari tanah Mesir. 7Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan TUHAN, karena 

Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepada-Nya. Sebab, apalah kami ini maka kamu 

bersungut-sungut kepada kami?” 8Lagi kata Musa: “jika memang TUHAN yang memberi 

kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, 

karena TUHAN telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepada-

Nya apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada TUHAN.” 
9Kata Musa kepada Harun: “Katakanlah kepada segenap jemaah Israel: Marilah dekat 

ke hadapan TUHAN, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu.” 10Dan sedang Harun 

berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang 

gurun maka tampaklah kemuliaan TUHAN dalam awan. 1 1Lalu berfirmanlah TUHAN 

kepada Musa: 12“Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel; katakanlah kepada 

mereka: Pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan 

kenyang makan roti; maka kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, Allahmu.”

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah

4. Renungan SingkaT
Bacaan ini mengetengahkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan memperhatikan 
kebutuhan umat Israel di padang gurun. Mereka tidak punya apa-apa untuk 
dimakan sehingga bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Allah menyaksikan 
serta memperhatikan kesukaran umat-Nya itu. Maka Ia menjanjikan roti (manna) 
di pagi hari dan daging di waktu senja. Namun, makanan itu hanya diperuntukan 
bagi pemenuhan kebutuhan sehari saja. Umat Israel tidak bisa mengumpulkan 
lebih, sebanyak-banyaknya, sebagai makanan untuk keesokan harinya.

Sama seperti Umat Israel di padang gurun, kita kerap menemui kesukaran di 
tengah ziarah hidup ini. Lantas, kita lekas bersungut-sungut, protes terhadap Allah 
yang membawa setiap umat kepada jalan keselamatan-Nya. Kita lupa bahwa sebuah 
eksodus tak akan dilewati tanpa cobaan. Padahal melalui cobaan, Tuhan menguji 
kesetiaan kita terhadap hukum-hukum-Nya. Betapapun kita sering mengeluh dan 
kurang percaya kepada Allah, namun Dia tetap setia memperhatikan kesukaran 
hidup kita. Ia memenuhi apa yang kita butuhkan setiap hari. Bukti paling nyata 
dari kemuliaan kasih Bapa menyata dalam diri Yesus Kristus yang memberikan 
tubuhnya menjadi santapan ilahi. 

Sabda Tuhan ini mengajak kita untuk bertindak nyata melawan budaya konsumerisme. 
Sebab tak jarang, kita gemar mengumpulkan lebih dari yang kita butuhkan. Kita 
tak pernah puas dengan apa yang ada. Padahal, segalanya telah dianugerahkan Allah 
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untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita menghidupi semangat konsumerisme 
yang amat tinggi. Kita bernafsu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, baik 
itu harta maupun berbagai hal lainnya. Maka Sabda Tuhan ini sungguh menguatkan 
kita untuk senantiasa tahu bersyukur setiap hari. Ia juga menyadarkan agar kita 
mencukupi hidup kita dengan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah kita sudah menjadi orang yang setia, tabah dan beriman dalam 
menghadapi berbagai cobaan dan kesukaran hidup?

* Apakah kita senantiasa tahu bersyukur atas segalah anugerah Allah dengan 
tidak bernafsu mengumpulkan lebih atau sebanyak-banyaknya demi 
pemuasan nafsu konsumtif kita?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi Sri Paus, Para Uskup, Para Imam, dan Biarawan-Biarawati,
Semoga Allah Maharahim menguatkan hati dan iman mereka sehingga mereka selalu 
setia dalam menjalani panggilan mereka sebagai gembala yang mampu menuntun 
umat dalam ziarah hidup menuju ke tanah air surgawi. Marilah kita mohon…

*  Bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan,
Semoga Tuhan menuntun mereka untuk dapat menempuh jalan keselamatan-Nya 
yang membebaskan, agar seperti umat Israel, mereka pun dibebaskan menuju 
tanah air surgawi. Marilah kita mohon…

*  Bagi kita sekalian yang hadir di sini
Semoga Allah Mahabaik mencurahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita agar 
kita semakin rendah hati untuk tahu bersyukur, membuang sikap-sikap putus asa, 
dan menjadi umat yang setia di jalan keselamatan-Nya. Marilah kita mohon…
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(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. doa PenuTuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa Mahapengasih, kami bersyukur karena Engkau tetap memperhatikan 
kesukaran hidup kami sebagai anak-anak-Mu meskipun kami ini orang berdosa. 
Curahkanlah kekuatan kepada kami agar kami tahu bersyukur atas segalah 
anugerah hidup yang kami terima. Semoga kami pun belajar untuk hidup jauh 
dari keserakahan dengan tidak mengumpulkan sebanyak-banyaknya bagi diri kami 
sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini 
dan sepanjang masa.

 U : Amin.

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 15

BeLAjAR DARI jANDA DI SARFAT (1RAj. 17:7-16)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pembuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Mahapemurah, janda di Sarfat telah memberikan dari kekurangan yang 
dimilikinya kepada Elia. Tanpa bersungut-sungut pula ia mengerjakan apa yang 
diminta oleh Elia. Kami mohon kepada-Mu sertailah kami yang berkumpul di 
sini, agar kami mampu meneladani keramahan dan kerelaan janda di Sarfat itu 
di tengah kehidupan kami yang penuh dengan semangat konsumerisme dan 
materialisme. Tuntunlah kami ke jalan-Mu dan buatlah agar hati kami senantiasa 
rela untuk saling berbagi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup 
dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah 
sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: 1raj. 17:7-16
 P : Bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja

7Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di 

negeri itu. 8Maka datanglah firman TUHAN kepada elia: 9“Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang 

termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, Aku telah memerintahkan 

seorang janda untuk memberi engkau makan.” 10Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke 

Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda 

sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya: “Cobalah 

ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum.” 1 1Ketika perempuan itu pergi 

mengambilnya, ia berseru lagi: “Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti.” 12Perempuan 

itu menjawab: “Demi TUHAN, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku 

sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-

buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api, kemudian aku 
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mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, 

maka kami akan mati.” 13Tetapi elia berkata kepadanya: “janganlah takut, pulanglah, 

buatlah seperti yang kaukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti 

bundar kecil dari padanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kaubuat bagimu 

dan bagi anakmu. 14Sebab beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Tepung dalam tempayan 

itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itupun tidak akan berkurang sampai pada 

waktu TUHAN memberi hujan ke atas muka bumi.” 15Lalu pergilah perempuan itu dan 

berbuat seperti yang dikatakan elia; maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan 

itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16Tepung dalam tempayan itu tidak habis 

dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman TUHAN yang diucapkan-

Nya dengan perantaraan elia.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah 

4. Renungan SingkaT
Bacaan ini menyuguhkan kepada kita sebuah kisah menarik tentang seorang janda 
miskin yang memberi makan Elia dalam kekurangannya. Janda miskin itu hanya 
memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak serta dua tiga potong kayu api. 
Itupun masih harus dibagi dua dengan anaknya. Meski memiliki sedikit namun ia rela 
memberikan sepotong roti kepada Elia. Ia membuat roti untuk Elia dan merelakan 
Elia menghabiskannya. Kerelaannya diganjari oleh Tuhan dengan menyediakan 
makanan yang cukup untuk berhari-hari lamanya, tidak habis-habisnya.

Saat ini kita hidup dalam sebuah zaman yang sangat konsumtif dan materialistis. 
Tanpa disadari kita telah terjebak dengan gaya hidup yang konsumtif dan 
materialistik ini. Kita dengan mudah terjebak karena kita lupa bahwa hanya 
Allah saja yang berkuasa atas hidup kita. Kita juga mungkin lupa bahwa Tuhan 
tidak melarang kita untuk memiliki kelimpahan tetapi Ia tidak ingin kita menjadi 
orang yang sengsara oleh karena keserakahan. Memiliki kelimpahan bukanlah 
hal yang buruk tetapi dikendalikan oleh kelimpahan merupakan sebuah bentuk 
keserakahan.

Janda di Sarfat bisa saja menolak Elia, sebab memang bahan untuk makanannya tidak 
cukup, apalagi bila harus membagikannya. Tetapi karena kerelaannya berkorban, 
janda itu memperoleh berkat dan juga kelimpahan tepung serta minyak. Kita 
belajar dari janda di Sarfat ini untuk memiliki sikap berani berkorban dan tidak 
serakah. Tuhan sangat memperhatikan orang yang memberi dari kekurangannya. 
Tuhan tidak melihat seberapa besar yang kita beri, tetapi Tuhan melihat seberapa 
besar kemauan hati kita untuk memberi. 



I b a d a h  K e l u a r g a  M i n g g u a n  V 69 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Bagaimana sikap kita ketika kita berada dalam keadaan serba berkekurangan?
* Apakah kita rela berkorban dalam kondisi berkekurangan dengan membantu 

sesama yang membutuhkan?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi orang-orang yang berkekurangan
Ya Bapa, berikanlah ketabahan kepada mereka dalam menjalani hari-hari hidup 
mereka. Marilah kita mohon...

*  Bagi orang-orang yang hidup penuh dengan sikap konsumerisme dan materialisme
Ya Bapa, sadarkanlah mereka, bahwa yang mengumpulkan banyak dan memiliki 
banyak harta tidak selamanya akan bertahan hidup dan yang Dikau kehendaki ialah 
iman kepada-Mu. Marilah kita mohon...

*  Bagi kita sekalian.
Ya Bapa, buatlah kami menyadari bahwa harta dan kekayaan tidaklah menjamin 
kehidupan kekal kami bersama-Mu di Surga. Marilah kita mohon....

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. doa PenuTuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Mahapemurah, kami bersyukur pada-Mu atas sabda yang telah menuntun 
kami kepada jalan-Mu yang kudus. Engkau telah menghargai kerelaan hati janda 
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di Sarfat dengan memberikan kelimpahan kepadanya. Sertailah kami agar mampu 
meneladani kerelaan dan keramahan janda di Sarfat dalam kehidupan kami. Demi 
Kristus Tuhan kami.

 U  : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 16

MeNjADI PRIBADI YANG TAHU BeRSYUKUR (1SAM. 2:27-36)

1. Tanda Salib 
 P  : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pembukaan
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga kami bersyukur kepada-Mu atas cinta dan 
kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur pula karena 
kemurahan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami lewat rezeki makanan 
dan minuman kebutuhan jasmani yang kami peroleh setiap hari. Namun kami 
sadar bahwa kadang kala kami lalai dalam bersyukur, menuntut lebih bahkan 
merampas apa yang bukan menjadi bagian kami. Karena itu, kami mohon hadirlah 
bersama kami dalam ibadat ini sehingga kami mampu menimba makna dari Sabda-
Mu bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan 
berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.

 U : Amin. 

3. Bacaan: 1 Sam. 2:27-36
 P  : Bacaan diambil dari kitab pertama Samuel

27Seorang abdi Allah datang kepada eli dan berkata kepadanya: “Beginilah firman 

TUHAN: Bukankah dengan nyata Aku menyatakan diri-Ku kepada nenek moyangmu, 

ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? 28Dan Aku telah 

memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagi-Ku, supaya ia mempersembahkan 

korban di atas mezbah-Ku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapan-Ku; 

kepada kaummu telah Kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. 29Mengapa 

engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihan-Ku dan korban sajian-

Ku, yang telah Kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih 

dari pada-Ku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari 

setiap korban sajian umat-Ku Israel? 30Sebab itu demikianlah firman TUHAN, Allah Israel 

sesungguhnya Aku telah berjanji: Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapan-
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Ku selamanya, tetapi sekarang demikianlah firman TUHAN: jauhlah hal itu dari pada-

Ku! Sebab siapa yang menghormati Aku, akan Kuhormati, tetapi siapa yang menghina 

Aku, akan dipandang rendah. 3 1Sesungguhnya akan datang waktunya, bahwa Aku 

akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak 

ada seorang kakek dalam keluargamu. 32Maka engkau akan memandang dengan mata 

bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan Kulakukan kepada Israel dan dalam 

keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. 33Tetapi seorang dari padamu 

yang tidak Kulenyapkan dari lingkungan mezbah-Ku akan membuat matamu rusak dan 

jiwamu merana; segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. 34Inilah yang 

akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni 

dan Pinehas: pada hari yang sama keduanya akan mati. 35Dan Aku akan mengangkat 

bagi-Ku seorang imam kepercayaan, yang berlaku sesuai dengan hati-Ku dan jiwa-Ku, 

dan Aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu 

hidup di hadapan orang yang Kuurapi. 36Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari 

keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya meminta sekeping uang perak 

atau sepotong roti, dan akan berkata: Tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu 

golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti.”

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah

4. Renungan SingkaT
Bacaan yang kita dengar dari kitab 1 Samuel tadi berbicara tentang nubuat yang 
disampaikan Allah kepada Eli dan kaum keluarganya. Eli dan kaum keluarganya 
mendapat tuduhan dari Allah karena sikap mereka yang kurang menghargai Allah 
dalam mempersembahkan korban. Apa yang seharusnya menjadi milik Allah yakni 
korban sembelihan dan korban bakaran tidak mereka berikan seutuhnya kepada 
Allah tetapi mereka rampas demi memuaskan diri sendiri. Mereka dipandang 
sebagai orang-orang yang rakus terhadap apa yang bukan menjadi milik mereka.

Rakus atau loba merupakan satu kebiasaan buruk yang cendrung terjadi dalam 
kehidupan kita dewasa ini. Orang tidak puas dengan apa yang ia miliki sehingga 
merampas apa yang menjadi milik orang lain. Korban sembelihan dan korban 
bakaran dalam bacaan tadi merupakan simbol akan hal-hal material yang kita 
miliki di dunia ini. Kita sering memandang barang material atau kebutuhan 
jasmani sebagai kebutuhan satu-satunya yang harus terpenuhi. Segala cara dapat 
kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani dari cara-cara yang 
wajar sampai dengan yang kurang wajar seperti mencuri, merampas, korupsi, 
dll. Kita seharusnya sadar bahwa barang-barang duniawi atau harta duniawi itu 
hanyalah sarana yang dapat kita gunakan untuk memperoleh harta surgawi.
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Oleh karena itu barang material yang ingin kita peroleh di dunia ini jangan 
menjadi penghalang bagi kita untuk memperoleh harta surgawi. Hal pertama 
dan utama yang harus ada dalam diri setiap orang Kristen ialah kesadaran untuk 
selalu bersyukur akan anugerah Allah. Kita sering diperbudak oleh hal-hal materil 
sampai-sampai kita melupakan Allah sang pemberi semuanya itu. Marilah kita 
sama-sama bersyukur untuk apa yang kita peroleh hari ini sembari memohon 
ramat Tuhan agar selalu ada dalam setiap situasi hidup kita. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan 
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah kita senantiasa mensyukuri anugerah Allah yang kita terima setiap 
hari?

* Apakah dalam hidup bersama kita sering merampas hak-hak hidup orang 
lain?

* Sejauh mana sikap kita dalam menggunakan barang-barang materil yang kita 
peroleh? 

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan permenungan. Saat hening bisa pula diisi dengan lagu 
meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi Para Pemimpin Gereja dan Bangsa.
Ya Bapa, dampingilah para pemimpin Gereja dan Bangsa kami supaya mereka 
dapat bertindak adil dan jujur dalam memimpin khususnya dalam memperhatikan 
kebutuhan-kebutuhan umat dan masyarakat. Marilah kita mohon…

*  Bagi orang-orang yang sering dirampas hak dan kedudukanya.
Ya Bapa, kuatkanlah hati orang-orang yang sering dirampas hak dan kedudukannya. 
Semoga mereka selalu belajar dan meneladani sikap hidup Putra-Mu yang selalu 
tabah dan setia meskipun diperlakukan tidak adil. Marilah kita mohon.
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*  Bagi anggota keluarga kita yang sudah meninggal.
Ya Bapa, kami berdoa bagi anggota keluarga kami yang sudah meninggal dunia. 
Semoga bersama Kristus yang bangkit merekapun memperoleh kebahagiaan 
bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon…

*  Bagi kita yang hadir dalam ibadat ini.
Ya Bapa, dampingilah dan tuntunlah kami umat-Mu yang sedang berziarah di 
dunia ini. Semoga kami tahu untuk bersyukur kepada-Mu dan selalu menaruh 
penghormatan terbesar hanya kepada-Mu. Marilah kita mohon... 

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih. Kami percaya bahwa Engkau telah hadir 
bersama kami dalam ibadat sabda ini. Semoga apa yang telah kami dengarkan dan 
kami renungkan dari sabda-Mu dapat mendorong kami untuk semakin bersyukur 
dan bertindak sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan pada kami. Demi Kristus 
Tuhan kami. 

 U : Amin

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 17

BeRPUASA MeMBAWA TUMPANGAN 
BAGI SeSAMA (MAT. 6:16-18)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pembuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang mahakuasa, kami melantunkan puji syukur kepada-Mu atas 
rahmat kehidupan yang selalu Engkau curahkan kepada kami semua. Kami 
memohon kepadamu, berkenanlah hadir bersama kami. Jadikanlah kami agar 
menjadi pribadi yang tidak munafik di hadapan Engkau dan sesama. Utuslah Roh 
Kudus-Mu dalam diri kami, agar kami mampu membuka hati dan pikiran untuk 
mendengarkan Firman-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Pengantara 
kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa, dalam persekutuan dengan Roh 
Kudus, kini dan sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: mat. 6:16-18
 P  : Bacaan diambil dari Injil Matius

 16“Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. 

Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. 

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 17Tetapi 

apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, 18supaya jangan 

dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu 

yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan 

membalasnya kepadamu.”

Demikianlah Injil Tuhan

 U : Terpujilah Kristus 
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4. Renungan SingkaT
Bacaan injil ini secara jelas menghadirkan perkataan Yesus tentang berpuasa 
yang baik. Berpuasa yang baik menurut Yesus adalah pertama, janganlah muram 
mukamu seperti orang munafik. Kata “janganlah” mengandung makna berupa 
larangan untuk tidak bersikap munafik dalam melakukan sesuatu. Orang yang 
berpuasa mengubah air mukanya supaya orang lain melihat bahwa mereka sedang 
berpuasa. Kedua, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Seruan ini secara 
tersirat menyatakan bahwa berpuasa itu tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain. 
Yesus menekankan kepolosan hati bukan kemunafikan. Hal berpuasa dalam injil 
juga mengajarkan orang agar bisa mengendalikan dirinya dari sikap konsumeristis. 
Dengan berpuasa juga orang bisa membantu sesama yang berkekurangan. Dengan 
melakukan kebaikan-kebaikan tanpa pamrih seperti itu, Bapa yang ada di tempat 
tersembunyi akan memberi ganjaran baginya.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali orang yang hidup serba 
kekurangan. Banyak orang di sekitar kita yang miskin. Bahkan ada yang tinggal 
di bawah kolong jembatan, yang tidak mempunyai makanan dan minuman. 
Sementara itu, orang-orang tertentu hidup dalam kelimpahan atau kemewahan. 
Kadangkala kita temukan bahwa orang kurang menghiraukan sesama yang 
membutuhkan tumpangan, tidak merasa iba dan membantu yang lain. 

Wejangan Yesus dalam injil Matius, bukan hanya ditujukan kepada orang-orang 
pada zaman Yesus waktu itu, tetapi juga diperuntukkan kepada semua kita yang 
hidup saat ini. Kita dipanggil untuk hidup terbuka dan merasa senasib dan 
sepenanggungan satu sama. Kita hendaknya berpuasa seperti yang diidealkan 
oleh Yesus sendiri. Berpuasa itu ibadah dan bisa mengendalikan diri dari sikap 
konsumeristis. Sikap ini mesti menjadi sikap umat beriman yang membuat orang 
menjadi terbuka terhadap kebutuhan orang lain. Sikap ini tidak perlu dilakukan 
supaya diketahui orang lain. Orang bisa melakukannya dengan tenang dan menjadi 
bagian hidupnya. Sikap yang demikian akan memampukan kita untuk membantu 
sesama, membagikan kelebihan kita bagi mereka yang sangat membutuhkan 
bantuan. Bantuan kita merupakan derma puasa yang paling mulia.

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

*  Apakah kita memiliki kebiasaan untuk menyisihkan atau membagikan apa 
yang kita miliki bagi orang lain yang membutuhkan? 
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* Pernahkah kita membantu sesama yang berkekurangan tanpa menceritakan 
kebaikan kita sendiri kepada orang lain?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi mereka yang berjuang untuk mengontrol diri dari sikap berfoya-foya
Ya Bapa, berilah mereka hati yang teguh agar mereka tidak jatuh sikap konsumeristis 
dan terlena di atas kemewahan. Marilah kita mohon....

*  Bagi mereka yang mempunyai harta yang cukup
Ya Bapa, ketuklah hati semua orang yang mempunyai harta yang berlimpah untuk 
membantu setiap orang yang menderita dan berilah ganjaran bagi mereka yang 
telah membantunya. Marilah kita mohon....

*  Bagi kita semua.
Ya Bapa, semoga kami dari hari ke hari mampu menghayati apa yang dikatakan 
Putrera-Mu untuk mengendalikan diri kami dengan baik dalam setiap langkah 
hidup kami. Marilah kita mohon....

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P  : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. doa PenuTuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Tuhan Yesus, kami bersyukur ke hadirat-Mu. Engkau telah mengajarkan kepada 
kami bagaimana cara berpuasa yang baik. Kami hendak menjadikan puasa hidup 
kami sebagai ibadah pewartaan Sabda-Mu di tengah dunia. Ajarilah kami agar 
selalu terbuka dan bertanggungjawab kepada siapa saja yang membutuhkan 
bantuan. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. 

 U : Amin.
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9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 18

KeRjA UNTUK HIDUP YANG KeKAL (MRK. 2:13-17)

1. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pembukaan
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa di dalam surga, Engkau telah memanggil pemungut cukai untuk berjalan 
dalam terang sabda-Mu. Ia telah meninggalkan segalanya demi mengikuti-Mu. 
Semoga Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam terang sabda-
Mu dan berani melepaskan kelekatan harta duniawi yang menjauhkan Engkau dari 
kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama 
Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: mrK. 2:13-17
 P  : Pembacaan diambil dari Kitab Kejadian 

 13Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepada-

Nya, lalu Ia mengajar mereka. 14Kemudian ketika Ia berjalan lewat di situ, Ia melihat 

Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai lalu Ia berkata kepadanya: “Ikutlah Aku!” Maka 

berdirilah Lewi lalu mengikuti Dia. 15Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, 

banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Dia dan 

murid-murid-Nya, sebab banyak orang yang mengikuti Dia. 16Pada waktu ahli-ahli 

Taurat dari golongan Farisi melihat, bahwa Ia makan dengan pemungut cukai dan orang 

berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-murid-Nya: “Mengapa Ia makan bersama-

sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?” 17Yesus mendengarnya dan berkata 

kepada mereka: “Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; Aku 

datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.”

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah
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4. Renungan SingkaT
Jabatan sebagai pemungut cukai merupakan sebuah jabatan strategis, karena 
pekerjaan ini memberi peluang untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. 
Mereka bisa menagih pajak dengan jumlah yang besar demi menguntungkan diri 
sendiri. Karena itu, setiap orang yang menjabat sebagai pemungut cukai selalu 
saja kaya raya. Hal itupun yang dialami Lewi yang dipanggil Tuhan. Ia sudah 
mapan dalam hidup. Uang berlimpah ruah. Hidupnya serba ada, sebab sehari-hari 
ia mengumpulkan uang. Namun ia melepaskan harta kekayaan yang ada dalam 
dirinya dan berani mengikuti Yesus.

Pilihan untuk mengikuti Yesus dalam diri seorang Lewi merupakan pilihan 
yang berisiko, karena dia meninggalkan segalanya demi Yesus. Ia telah 
melepaskan perkerjaan strategisnya dan tidak ada kemungkinan baginya untuk 
mendapatkannya kembali. Namun karena cintanya pada pilihan untuk mengikuti 
Yesus, ia melepaskan segala kekayaan dan status duniawinya.

Dalam era ini, kekuasaan dan uang merupakan dual hal yang dicari oleh banyak 
orang, sebab dengan kekuasaan orang dengan mudah mendapatkan uang. 
Begitupun sebaliknya, dengan uang orang akan dengan mudah mendapatkan 
kekuasaan dalam hidup. Sikap masyarakat pun terpengaruh. Orang yang memiliki 
kekayaan yang banyak dan punya kuasa mendapatkan penghormatan khusus dalam 
masyarakat. Untuk memperoleh titel dan penghormatan seperti ini, orang akan 
berusaha keras untuk mendapatkan uang dalam kehidupan sehari-hari. Hal inipun 
dilewati baik dengan cara halal maupun dengan cara yang tidak halal. Dengan cara 
tidak halal, misalkan, orang berusaha mendapatkan harta yang berlimpah dengan 
korupsi. Semuanya itu mengarah pada satu tujuan untuk mendapatkan uang yang 
sebanyak-banyaknya dan kekuasan dalam masyarakat.

Inilah bentuk pemujaan terhadap materi dalam dunia sekarang. Kita menempatkan 
hal yang sifatnya materi pada porsi yang lebih tinggi sampai melupakan Tuhan sebagai 
pemberi hidup. Karena itu, bersama pemungut cukai yang dipanggil Tuhan, kita 
diajak untuk melepaskan kelekatan kita pada harta duniawi yang bersifat sementara. 
Kita berusaha menjadi pekerja yang menanamkan nilai keabadian dalam dunia, dan 
bukan yang sifatnya sementara, sebab pekerjaan yang menanamkan nilai keabadian 
seturut firman Tuhan dapat mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:
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* Apakah kita menempatkan Allah sebagai dasar dan tujuan hidup kita?
* Beranikah kita melepaskan segala kelekatan duniawi yang membuat kita jauh 

dari hadapan Tuhan? 

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi Para Uskup, Imam dan Diakon
Ya Bapa, semoga Engkau menyadarkan Para Uskup, Imam dan Diakon agar tidak 
melekatkan diri pada harta duniawi tetapi selalu berusaha memperjuangkan harta 
yang kekal dalam hidup ini. Marilah kita mohon...

*  Bagi para pemimpin di negeri ini
Ya Bapa, semoga Engkau selalu menuntun para pemimpin kami agar selalu 
memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama dalam hidup. Marilah 
kita mohon...

*  Bagi kita sekalian
Ya Bapa, semoga kami bisa melepaskan kelekatan dengan harta duniawi dalam 
hidup agar bisa menjadi penerang bagi yang lain. Marilah kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P  : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang mahapemurah, puji syukur kami haturkan ke hadirat-Mu. Engkau 
telah mengajak kami untuk bisa melepaskan diri dari kelekatan harta duniawi 
dan hidup seturut Firman-Mu. Semoga kami, seperti pemungut cukai, berani 
melepaskan segala kelekatan duniawi yang membuat kami jauh dari hadapanMu. 
Demi Kristus Tuhan kami. 
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 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 19

TUHANLAH PeNYeLeNGGARA KeHIDUPAN (MRK. 12:41-44)

1. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pemuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Yesus, Engkau mengajar kami untuk saling memberi seperti janda miskin yang 
memberi dari kekurangannya. Kami percaya bahwa segala pemberian datang 
dari Dikau. Gerakanlah hati kami dan siapa saja yang ingin membantu satu 
sama lain yang berkekurangan di lingkungan kami. Semoga belaskasih-Mu dapat 
dirasakan oleh setiap orang yang percaya kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan 
dan pengantara kami yang hidup dan meraja bersama Bapa, dalam persekutuan 
dengan Roh Kudus, sepanjang segala masa,

 U : Amin.

3. Bacaan: mrK. 12:41-44
 P  : Bacaan diambil dari Injil Markus

4 1Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan 

bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya 

memberi jumlah yang besar. 42Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia 

memasukkan dua peser, yaitu satu duit. 43Maka dipanggil-Nya murid-murid-Nya dan 

berkata kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini 

memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti 

persembahan. 44Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini 

memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya.”

Demikianlah Injil Tuhan.

 U : Terpujilah Kristus

4. Renungan SingkaT
Injil Markus berbicara tentang persembahan seorang janda miskin. Injil 
melukiskan dengan cukup jelas perbedaan antara orang kaya dengan janda miskin 
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yang hanya memberi dua peser yaitu satu duit. Menurut Yesus apa yang diberikan 
janda miskin itu lebih besar daripada pemberian semua orang yang memasukkan 
uang ke dalam peti persembahan itu. Mengapa? Yesus mau memperlihatkan 
bahwa janda miskin itu sebenarnya tidak cukup menafkahinya, namun ia rela 
membagikannya dengan orang lain. Janda itu memberi seluruh nafkahnya. Walau 
nominalnya sangat sedikit, dua peser, namun nilai pemberiannya sangatlah tinggi. 
Ia memberi seluruh yang dimilikinya kepada Tuhan. Ia memberi seluruh hidupnya 
dan menjadikan hidupnya sebagai persembahan kepada Tuhan. 

Kisah ini memberikan pesan yang amat kuat bagi kita di era modern ini yang 
kadangkala bertindak egois dan mementingkan diri sendiri. Sangatlah berbahaya 
jika orang mengagung-agungkan mamon (uang) sebagai jaminan kebahagiaan. 
Kadangkala orang susah untuk memberikan sedekah atau sumbangan, namun 
berjuang amat keras mengumpulkan sebanyak mungkin barang atau uang 
untuk dirinya. Bahkan ketika menemukan rintangan atau tantangan dalam 
mengumpulkan hal-hal tersebut, orang berani bertindak jahat dan tidak benar. 
Orang takut kalau-kalau hartanya tidak cukup untuk kehidupannya. 

Kita diajak belajar dari kisah janda miskin yang rela membagikan apa yang 
dimilikinya kepada orang yang membutuhkan. Jika kita memiliki hati untuk 
orang lain, Allah akan senantiasa menambahkan banyak hati yang bersedia 
mengulurkan tangan jika kita membutuhkan bantuan kelak. Karena itu kita harus 
saling membantu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan 
apa yang kita minta kepada-Nya. Mari ulurkan tanganmu kepada mereka yang 
membutuhkan bantuan. Allah menyertai langkah baik kita.  

5. PeRTanyaan PeRmenungan 
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah kita memberi hati bagi mereka yang memerlukan bantuan kita?
* Apa saja yang kita lakukan kepada orang yang meminta bantuan dari kita?
* Apakah kita memberi dengan tulus karena kita percaya bahwa Allah 

senantiasa memberikan apa yang kita minta kepada-Nya?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan permenungan. Saat hening bisa pula diisi dengan lagu 
meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan sharing dalam keluarga.
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7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi mereka yang berkekurangan
Ya Allah, gerakanlah hati setiap orang agar sanggup berbagi dengan mereka yang 
berkekurangan. Marilah kita mohon……

*  Bagi orang sakit. 
Allah tabib agung, guru Ilahi, dan Dokter yang ajaib, jamahlah setiap orang sakit 
di mana saja mereka berada. Semoga mereka diteguhkan dan disembuhkan berkat 
imannya kepada-Mu. Marilah kita mohon……

*  Bagi kita sekalian yang hadir di sini
Ya Allah, berkatilah segala niat baik kami untuk hidup saling berbagi dan saling 
membantu dalam hidup kami. Marilah kita mohon……

 (bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P  : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa di dalam surga, terima kasih banyak atas kasih dan penyertaan-Mu 
dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kuatkanlah kami agar tetap tahan 
uji dalam segala godaan hidup, yang menjauhkan kami daripada-Mu. Semoga 
hati kami tidak menjadi amat cemas karena kami yakin bahwa Engkaulah yang 
menyelenggarakan seluruh hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, 
kini dan sepanjang masa.

 U  : Amin.

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 20

BeRSANDARLAH PADA TUHAN (LUK. 4:1-13)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pemuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah yang Maha Kuasa dan Agung, kami percaya bahwa hanya Engkaulah 
yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Engkaulah yang telah 
menciptakan kami menjadi seorang manusia yang memiliki akal dan budi. Karena 
Engkau yang telah menjadikan semua itu, maka hanya Engkaulah yang Maha 
Tahu atas segala tindakan kami yang baik dan buruk. Kami mohon, ampunilah 
segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Sertailah kami selalu agar segala usaha 
dan tindakan kami sungguh-sungguh menampakkan kemuliaan nama-Mu. Demi 
Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan 
Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan : luK. 4:1-13
 P  : Bacaan diambil dari Injil Lukas

 1Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh 

Kudus ke padang gurun. 2Di situ Ia tinggal empat puluh hari lamanya dan dicobai Iblis. 

Selama di situ Ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu Ia lapar. 3Lalu berkatalah 

Iblis kepada-Nya: “jika engkau Anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti.” 4jawab Yesus 

kepadanya: “Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja.” 5Kemudian ia membawa 

Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada-

Nya semua kerajaan dunia. 6Kata Iblis kepada-Nya: “Segala kuasa itu serta kemuliaannya 

akan kuberikan kepada-Mu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku 

memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. 7jadi jikalau engkau menyembah 

aku, seluruhnya itu akan menjadi milik-Mu.” 8Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ada 

tertulis: engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau 

berbakti!” 9Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan 
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Bait Allah, lalu berkata kepada-Nya: “jika engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu dari 

sini ke bawah, 10sebab ada tertulis: Mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-

malaikat-Nya untuk melindungi engkau, 1 1dan mereka akan menatang engkau di atas 

tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada batu.” 12Yesus menjawabnya, kata-

Nya: “Ada firman: jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu!” 13Sesudah Iblis mengakhiri 

semua pencobaan itu, ia mundur dari pada-Nya dan menunggu waktu yang baik.

Demikianlah Injil Tuhan

 U : Terpujilah Kristus

4. Renungan SingkaT
Penginjil Lukas menceritakan bagaimana Yesus digodai oleh seorang iblis. Pencobaan 
iblis di padang gurun dialami Yesus sebanyak tiga kali, yaitu soal makanan, kekayaan 
dan kekuasaan. Iblis pertama kali mencobai Yesus dengan menawarkan Yesus untuk 
mengubah batu menjadi roti, karena iblis tahu bahwa Yesus telah berpuasa dengan 
tidak makan selama empat puluh hari. Namun iblis kalah karena Yesus menolak 
tawarannya. Merasa kalah, iblis kemudian membawa Yesus dan memperlihatkan 
segala kerajaan dunia. Kerajaan itu akan menjadi milik Yesus, apabila Yesus mau 
menyembah si iblis. Yesus menentang iblis itu. Iblis pun tidak menyerah, ia kemudian 
membujuk Yesus agar Yesus mau menjatuhkan diri-Nya dari atas bubungan bait 
Allah. Ia mau melihat kuasa dari seorang Yesus. Namun, Yesus pun menolak godaan 
itu, dan akhirnya iblis pun menyerah dan pergi.

Iblis selalu muncul dalam hidup kita. Ia akan selalu dan terus-menerus menggoda 
kita agar kita mau mengikuti segala perintahnya. Makanan, kekayaan, dan 
kekuasaan adalah hal utama yang selalu iblis tawarkan kepada kita. Ini merupakan 
suatu kenyataan yang tanpa kita sadari. Ia selalu hadir agar kita juga mempunyai 
keinginan yang sangat besar untuk memiliki semua itu. Orang selalu memiliki 
keinginan untuk selalu mendapatkan makanan yang enak dan serba instan tanpa 
harus berusaha untuk mendapatkannya. Kekayaan juga sering ditawarkan oleh 
iblis. Ditawarkan untuk cepat kaya tanpa ada usaha keras dengan jalan mencuri 
atau korupsi. Kekuasaan yang diingini oleh banyak orang juga ditawarkannya 
karena dengan memiliki kekuasaan, orang memiliki segalanya untuk meraih apa 
yang diinginkan. 

Kisah pencobaan Yesus di padaang gurun mau mengajarkan kepada kita, terkhusus 
dalam keluarga kita masing-masing, agar kita mampu melawan iblis yang selalu 
datang mencobai kita. Yesus mau mengajak kita tentang pentingnya beriman 
kepada Bapa. Dengan iman, iblis dapat kita kalahkan. Tekun berdoa dan berbuat 
baik kepada sesama menjadi kunci utama agar kita mampu melawan segala 
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godaan. Orang yang kuat dalam iman akan menikmati hidup yang tenang dan 
damai. Ia tidak akan cemas dengan makanan, kekayaan dan kekuasaan karena dia 
tahu bahwa Tuhanlah kekuatannya. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah saya memiliki iman yang kuat kepada Allah?
* Apakah saya pernah tergoda untuk memiliki makanan yang enak, kekayaan 

yang berlimpah, dan kekuasaan dengan jalan yang salah?
* Apakah saya bisa mengalahkan godaan yang datang dalam bentuk banyaknya 

tawaran yang menarik?

6. PengendaPan 
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi para pemimpin
Ya Bapa, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami, baik Gereja maupun 
Negara, agar mereka benar-benar mengabdi kepada tugas dan jabatannya demi 
memulikan nama-Mu. Jauhkanlah mereka dari segala godaan iblis yang akan 
menghancurkan mereka dan juga kami sebagai rakyat. Marilah kita mohon,…

*  Bagi keluarga-keluarga Kristen
Ya Bapa di surga, sudilah membimbing keluarga-keluarga Kristen agar mereka 
selalu setia dan beriman kepada-Mu, sehingga mereka juga tidak mudah jatuh ke 
dalam godaan iblis. Marilah kita mohon…

*  Bagi kita semua di sini
Ya Bapa, ciptakanlah damai kepada kami semua. Jauhkanlah kami dari godaan iblis 
dan berikanlah kami juga kekuatan seperti Putra-Mu Yesus, untuk melawan segala 
godaan iblis. Marilah kita mohon…



I b a d a h  K e l u a r g a  M i n g g u a n  V 89 

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah Bapa dalam surga, syukur berlimpah kami haturkan kepada-Mu karena 
Engkau selalu menjaga kami dan mencintai kami. Kami mohon kepada-Mu, 
sudilah Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami. Jauhkanlah kami dari segala 
godaan iblis yang akan menghantarkan kami kepada jurang dosa. Berikanlah kami 
kemampuan untuk selalu sadar dan beriman hanya kepadaMu. Hanya Engkaulah 
yang Maha Tinggi, kini dan sepanjang masa. 

 U  : Amin.

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 21

MeNDeKATKAN DIRI PADA TUHAN (LUK. 10:38-42)

1. Tanda Salib 
 P  : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pemuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu karena cinta-Mu yang 
tiada henti yang Engkau curahkan ke tengah-tengah keluarga kami yang membantu 
kami untuk menumbuhkan dan menghidupkan cinta yang sama di tengah keluarga 
ini. Kami sadar Tuhan, kami telah sering mengabaikan-Mu dan menyibukkan diri 
kami dengan hal-hal lain. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan keluarga 
kami. Sadarkanlah kami untuk senantiasa mendekatkan diri kami kepada-Mu dan 
melibatkan Engkau dalam setiap usaha dan perjuangan hidup kami. Sertailah dan 
bimbinglah langkah hidup keluarga kami. Dengarkanlah doa-doa kami ini demi 
Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan 
Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

 U : Amin.

3. Bacaan: luK. 10:38-42
 P  : Bacaan diambil dari Injil Lukas 

38Ketika Yesus dan murid-murid-Nya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah kampung. 

Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. 39Perempuan itu 

mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan 

terus mendengarkan perkataan-Nya, 40sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati 

Yesus dan berkata: “Tuhan, tidakkah engkau peduli, bahwa saudaraku membiarkan aku 

melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.” 4 1Tetapi Tuhan menjawabnya: 

“Marta, Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, 42tetapi 

hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan 

diambil dari padanya.”

Demikianlah Injil Tuhan
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 U : Terpujilah Kristus

4. Renungan SingkaT
Dalam bacaan tadi, Lukas menceritakan adanya hubungan kedekatan antara Yesus 
dengan sebuah keluarga yang diwakili oleh Maria dan Marta. Kedekatan itu dapat 
kita lihat dari dua kejadian yakni kunjungan Yesus ke rumah Maria dan Marta, 
dan juga penerimaan Maria dan Marta akan kedatangan Yesus di dalam rumah 
mereka. Kedatangan Yesus melahirkan dua sikap yang amat berbeda dari Maria 
dan Marta. Keduanya berusaha untuk membangun kedekatan dengan Tuhan 
Yesus namun dengan cara yang berbeda. Maria lebih memilih untuk duduk di 
bawah kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan dan ajaran Yesus, sedangkan 
Marta lebih memilih untuk melayani Yesus dan para murid-Nya. Yesus sebenarnya 
tidak mempersoalkan sikap kedua wanita itu. Persoalan itu muncul ketika Marta 
mempersoalkan cara pendekatan Maria. Untuk mengatasi persoalan itu, Yesus 
memperingatkan Marta untuk tidak hanya sekedar melayani melainkan harus 
mampu menentukan hal mana yang terbaik bagi kehidupan seseorang.

Sikap Maria dan Marta ini menjadi gambaran sikap manusia bahkan keluarga 
Katolik dewasa ini. Usaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani membuat manusia 
lupa dan mengabaikan satu kebutuhan lain yang terpenting yakni kebutuhan 
rohani. Konsep bahwa hidup manusia akan menjadi lebih harmonis, aman, dan 
bahagia apabila manusia kelimpahan materi membuat manusia sibuk mengejar 
harta sampai-sampai melupakan Tuhan. Lihat saja, belakangan ini doa bersama di 
dalam keluarga sudah jarang ditemukan bahkan ada keluarga yang tidak pernah 
melaksanakan doa besama karena sibuk, orang tua sibuk dengan urusannya sendiri 
sampai lupa mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak mereka, tak pernah 
pergi ke gereja bersama sebagai satu keluarga pada hari minggu, dan masih banyak 
contoh lain yang memperlihatkan semakin seringnya manusia melupakan dan 
menjauhkan diri dari Tuhan. Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri sampai 
salah menentukan hal mana yang terbaik dan yang paling dibutuhkan oleh diri dan 
keluarganya.

Yesus sendiri telah menegur kita agar mampu memilih hal mana yang paling baik 
dan paling dibutuhkan baik oleh diri sendiri maupun oleh keluarga. Berusaha 
untuk memenuhi kebutuhan jasmani merupakan suatu keharusan karena itu 
menjadi bagian dari hidup manusia. Namun, jika manusia sibuk mengejar 
materi tanpa memperhatikan hubungan pribadinya dengan Tuhan maka hidup 
manusia menjadi tidak seimbang dan kehilangan. Keduanya harus berjalan secara 
seimbang karena semua yang manusia peroleh semata-mata merupakan karunia 
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dari Tuhan. Oleh karena itu, setelah bekerja dan berusaha, kita jangan pernah 
lupa memberikan waktu dan seluruh diri kita kepada Tuhan. Kita pun harus lebih 
sering mendekatkan diri kepadaNya agar kita tahu apa yang dikehendaki-Nya 
kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Apabila kita sering dekat 
dengan-Nya, kita akan tahu dan mengerti apa sesungguhnya yang kita butuhkan 
dalam kehidupan ini.

5. PeRTanyaan PeRmenungan 
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah selama hidup ini, kita telah menentukan dan melakukan hal yang 
terbaik bagi diri kita masing-masing dan keluarga kita?

* Apakah kita sudah membagi waktu yang baik antara berdoa dan bekerja? 
Ataukah tidak ada waktu untuk berdoa?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

* Bagi keluarga kita
Semoga keluarga senantiasa mendekatkan diri kita kepada Kristus agar hidup, 
segala usaha dan karya kita selalu dijiwai oleh semangat dan cinta Kristus. Marilah 
kita mohon…

* Bagi mereka yang mulai melupakan Tuhan
Semoga Roh Allah turun ke atas mereka agar mereka senantiasa sadar dan mampu 
melihat dan menentukan hal mana yang paling penting dan harus didahulukan di 
dalam kehidupan ini. Marilah kita mohon…

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)
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 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Tuhan, kami bersyukur akan kebaikan dan cinta-Mu yang tak berhingga atas 
kami. Kami bersyukur karena kami telah disadarkan agar mampu memilih dan 
mengusahakan hal yang terpenting di dalam kehidupan kami ini. Bantulah kami 
agar semakin sadar untuk tidak lagi menjauhkan diri dari padaMu melainkan terus 
menyertakan Engkau di dalam setiap usaha dan perjuangan hidup kami. Karena 
Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa.

 U : Amin.

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 22

MeLePASKAN KeLeKATAN PADA HARTA 
DUNIAWI (LUK. 18:18-27)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pembuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Yesus, kami panjatkan pujian dan syukur berlimpah atas karya besar yang telah 
Engkau berikan kepada kami umat-Mu. Ya Guru bijaksana, kepada masyarakat 
yang hidup di zaman-Mu, Engkau telah menunjukkan jalan yang tepat menuju 
kerajaan Allah. Kami mohon agar Engkau juga menuntun dan menyadarkan kami 
tentang arti dan sikap hidup yang sesungguhnya sebagai anak Allah yang berkenan 
kepada Allah di kerajaan surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa 
dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: luK. 18:18-27
 P  : Bacaan diambil dari Injil Lukas

 18Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya: “Guru yang baik, apa yang 

harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?” 19jawab Yesus: “Mengapa 

kaukatakan Aku baik? Tak seorangpun yang baik selain dari pada Allah saja. 20engkau 

tentu mengetahui segala perintah Allah: jangan berzinah, jangan membunuh, jangan 

mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu.” 2 1Kata 

orang itu: “Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku.” 22Mendengar itu Yesus 

berkata kepadanya: “Masih tinggal satu hal lagi yang harus kaulakukan: juallah segala 

yang kaumiliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan 

beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku.” 23Ketika orang 

itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. 24Lalu Yesus 

memandang dia dan berkata: “Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam 

Kerajaan Allah. 25Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari 

pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah.” 26Dan mereka yang mendengar itu 
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berkata: “jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?” 27Kata Yesus: “Apa yang 

tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah.”

Demikianlah Injil Tuhan.

 U : Terpujilah Kristus.

4. Renungan SingkaT
Pada suatu waktu, seorang pemimpin mengajukan sebuah pertanyaan kepada 
Yesus tentang arti hidup yang kekal. Ia telah berjuang sejak masa mudanya untuk 
memperoleh hidup yang abadi. Oleh karena ketakmampuannya untuk menemukan 
jawaban, ia bertanya kepada Yesus dan Yesus memberinya jawaban. Namun, ia 
menjadi sedih dan tertantang dengan penjelasan Yesus yang mengharuskannya 
untuk melepaskan harta kekayaan yang dimilikinya.

Problem yang sama seperti dalam kisah injil ini juga sering dihadapi manusia 
pada zaman sekarang. Banyak orang yang terlalu giat mengejar harta kekayaan 
secara berlebihan dengan tidak diimbangi oleh kebutuhan rohani dan kegiatan 
kemanusiaan yang berarti. Salah satu fenomena yang bisa dijadikan bukti manusia 
zaman sekarang gila dan haus akan kekayaan duniawai adalah terjadinya kasus 
penjualan manusia. Sesama bisa dikorbankan demi keuntungan dan kepentingan 
kesejahteraan sendiri atau golongan tertentu. Ini sangat ironis dan melawan 
kodrat kemanusiaan kita. 

Yesus dengan tegas menunjukkan jalan yang harus ditempuh untuk memperoleh 
hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Hal sederhana yang perlu kita lakukan 
adalah tidak terlalu mengejar harta kekayaan atau jika kita memiliki sesuatu yang 
lebih kita perlu menolong sesama yang membutuhkan. Sekurang-kurangnya, 
kita tidak menjadikan orang lain sebagai korban demi ketamakan kita. Allah 
menghendaki kita menjadi pribadi yang peduli dan peka terhadap sesama dan 
tidak menjadi hamba dari kekayaan. Semoga kita sadar dan berani melepaskan 
kelekatan pada kekayaan duniawi demi sesuatu yang lebih mulia yakni kerajaan 
Allah dan kesejahteraan manusia yang utuh. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

*  Sudah sejauh manakah kita melepaskan kelekatan terhadap harta kekayaan 
kita?
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*  Sudahkah kita menjadi pribadi yang peka dan solider dengan orang-orang 
miskin dan terpinggirkan?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita.

*  Bagi para Uskup, para Imam, Kaum Biarawan dan Biarawati
Ya Bapa, semoga mereka sungguh menjadi pelayan-Mu yang solider dengan semua 
orang tanpa membedakan-bedakan antara antara yang kaya dan yang miskin dalam 
pelayanan pastoral mereka. Marilah kita mohon...

*  Bagi mereka yang terlanjur sesat dalam kekayaan duniawi
Ya Bapa, semoga mereka melepaskan kelekatan duniawi dan memperhatikan aspek 
rohani dan sikap solider dengan orang yang berkekurangan. Marilah kita mohon...

*  Bagi kita sekalian 
Ya Bapa, semoga kita mampu melepaskan kelekatan duniawi dan memperhatikan 
kehidupan rohani yang tepat serta bersikap solider dengan orang yang 
berkekurangan di sekitar kami. Marilah kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P  : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. doa PenuTuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi 
pribadi bersikap dan bertindak seturut kehendak-Mu. Semoga kami sanggup 
menghayati ajaran dan kehendak-Mu dalam hidup sehari-hari. Buatlah kami 
menjadi pribadi yang rela melepaskan kelekatan pada harta kekayaan pribadi demi 
suatu hidup yang lebih berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Doa ini kami 
sampaikan pada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
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 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.



98 L e m b a g a  B i b l i k a  I n d o n e s i a

Minggu 23

MeNCARI DAN MeNeMUKAN TUHAN (LUK. 19:1-10)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pemuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah, Engkau telah mengutus Putera-Mu, Yesus Kristus ke tengah dunia 
untuk menyelamatkan kami dari segala dosa. Bantulah kami yang lemah ini dan 
kuatkanlah iman kami akan Dikau. Semoga karena kerahiman-Mu pula, kami 
disanggupkan untuk selalu membantu sesama kami yang susah agar kami pun 
layak menerima kedatangan-Mu kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, 
yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh 
Kudus, kini dan sepanjang segala masa.

 U : Amin.

3. Bacaan: luK. 19:1-10
 P  : Bacaan diambil dari Injil Lukas 

 1Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. 2Di situ ada seorang 

bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. 3Ia berusaha untuk 

melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab 

badannya pendek. 4Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara 

untuk melihat Yesus, yang akan lewat di situ. 5Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat 

ke atas dan berkata: “Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini Aku harus menumpang di 

rumahmu.” 6Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 7Tetapi 

semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya: “Ia menumpang di rumah 

orang berdosa.” 8Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan: “Tuhan, setengah dari 

milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari 

seseorang akan kukembalikan empat kali lipat.” 9Kata Yesus kepadanya: “Hari ini telah 

terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang inipun anak Abraham. 10Sebab Anak 

Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.”

Demikianlah Injil Tuhan
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 U : Terpujilah Kristus.

4. Renungan SingkaT
Di Yerikho, hiduplah seorang pemungut cukai, namanya Zakheus. Ia dikenal 
sebagai seorang yang kaya di wilayah itu. Ketika tersiar kabar bahwa Yesus masuk 
ke kota Yerikho, maka ia segera berlari mendahului orang banyak. Namun, karena 
badannya pendek, maka ia memutuskan untuk memanjat pohon agar dapat 
melihat Yesus dengan jelas. Ketika Yesus melihat bahwa Zakheus ada di atas pohon, 
ia disuruhnya turun. Yesus berkata: “Zakheus, segeralah turun. Hari ini Aku 
harus menumpang di rumahmu.” Setelah Yesus mengatakan hal itu, mendekatlah 
Zakheus pada Yesus seraya berjanji untuk memberikan separuh dari miliknya 
kepada orang miskin. Lalu, Yesus berkata lagi: “ Hari ini telah terjadi keselamatan, 
karena orang ini pun anak Abraham. Anak Manusia datang untuk mencari dan 
menyelamatkan yang hilang.” Sabda Yesus itu mengandung makna yang sangat 
dalam. Yesus rela menerima orang yang berdosa sekalipun. Dia tidak pilih kasih 
dan amat berbahagia jika salah seorang dari sekian banyak orang datang kepada-
Nya dan bertobat.

Kisah Zakheus, si pemungut cukai ini mengajak kita untuk selalu mencari dan 
mendapatkan Yesus dalam keseharian hidup kita. Ada banyak cara dan metode yang 
memampukan kita untuk memperoleh keselamatan sejati dari Allah. Misalnya, kita 
dapat berupaya untuk bertemu Yesus dengan memanjat “pohon kebaikan”, yaitu 
kasih, kejujuran, rendah hati, tidak dendam, tidak membenci, dan lain sebagainya. 
Di sekitar kita masih terlalu banyak orang yang hidup dalam penderitaan karena 
kemiskinan. Hendaklah kelebihan yang kita miliki, kita bagikan juga kepada orang 
miskin, misalnya menyumbangkan pakaian kepada korban bencana alam, hidup 
apa adanya tanpa memeras harta milik orang lain atau tidak korupsi, memiliki 
kepekaan untuk menolong pihak yang membutuhkan bantuan dari kita, dan lain-
lain.

Misi untuk mewartakan karya keselamatan Allah di tengah dunia ini menjadi 
tugas kita sebagai umat beriman. Seperti Zakheus, kiranya hati dan seluruh ziarah 
hidup kita menjadi rumah kediaman bagi Allah. Bukan hanya itu. Kita juga mesti 
rela menjadi seperti sebuah pohon yang digunakan Allah untuk mendatangkan 
keselamatan bagi setiap orang yang ingin melihat dan merasakan kasih Yesus dalam 
hidupnya. Jika kita ingin hidup bersama Yesus, kita harus berani meninggalkan 
cara hidup kita yang lama dan bersedia memberikan tempat yang lebih besar bagi 
Tuhan.
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5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah kita rela membagikan kelebihan yang kita miliki kepada orang yang 
berkekurangan?

* Sanggupkah kita seperti Zakheus yang bertobat dan berkomitmen untuk 
mengamalkan kebaikan kepada sesama?

* Bersediakah kita menjadi rumah Allah yang mendatangkan sukacita bagi 
sesama?

6. PengendaPan
Momen ini dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merenungkan pertanyaan-
pertanyaan reflektif. Selain itu, saat ini juga bisa diisi dengan lagu meditatif yang 
cocok atau juga bisa dipakai untuk sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi mereka yang hidupnya jauh dari Allah. 
Ya Allah, siramilah hati mereka dengan Firman-Mu agar mereka senantiasa sadar 
bahwa hanya Engkaulah yang Mahakuasa dan hanya kepada-Mulah semua umat 
mengarahkan pujian mereka. Marilah kita mohon……

*  Bagi para pejabat gereja dan pejabat pemerintahan. 
Ya Allah, gerakanlah hati dan pikiran mereka, agar mereka lebih berhati-hati 
memimpin umat dan masyarakat sesuai dengan yang Engkau kehendaki tanpa 
ada pemerasan dan lebih mengutamakan kasih dalam pelayanan. Marilah kita 
mohon……

*  Bagi kita sekalian. 
Ya Allah, kuatkanlah iman, harapan, dan cinta kami kepada-Mu dan layakanlah 
hati kami serta seluruh hidup kami untuk menjadi bait-Mu yang kudus demi 
mendatangkan keselamatan bagi sesama kami. Marilah kita mohon….

 (bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P  : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 
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8. doa PenuTuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa di Surga, kami mengucap syukur ke hadirat-Mu sebab Engkau 
masih melindungi kami hingga saat ini. Engkau telah menerima Zakheus dan 
mengampuninya dari segala dosanya. Kami mohon, ampunilah kami dari segala 
dosa dan jadikanlah kami alat pewarta kasih dan keselamatan-Mu terhadap sesama 
kami. Demi Kristus Tuhan kami.

 U : Amin

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 24

SUCIKANLAH HATI SUPAYA MeNjADI 
RUMAH DOA (LUK. 19:45-48)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pembuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Yesus, Guru dan Tuhan Kami, ketika rumah-Mu yang kudus dijadikan pasar 
oleh para pedagang, Engkau datang dan mengusir mereka lalu menguduskannya 
kembali sebab rumah-Mu adalah rumah doa. Berkenanlah kiranya Engkau hadir 
dan tinggal di tengah kami supaya Roh-Mu yang kudus menyucikan hati kami 
yang penuh dengan urusan duniawi agar hati kami menjadi rumah doa. Sebab 
Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami, yang meraja bersama Bapa, dalam 
persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa.

 U : Amin.

3. Bacaan : luK. 19:45-48
 P  : Bacaan diambil dari Injil Lukas

45Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mulailah Ia mengusir semua pedagang di situ, 
46kata-Nya kepada mereka: “Ada tertulis: Rumah-Ku adalah rumah doa. Tetapi kamu 

menjadikannya sarang penyamun.” 47Tiap-tiap hari Ia mengajar di dalam Bait Allah. 

Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa 

Israel berusaha untuk membinasakan Dia, 48tetapi mereka tidak tahu, bagaimana harus 

melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepada-Nya dan ingin mendengarkan Dia.

Demikianlah Injil Tuhan

 U : Terpujilah Kristus

4. Renungan SingkaT
Setiap orang tentu akan marah dan kecewa ketika rumah tempat tinggal dikotori 
oleh orang lain. Bayangkan saja rumah yang telah kita sapu, pel dan bersihkan 
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dikotori oleh orang lain dengan menjadikannya tempat bermain sehingga barang-
barang yang telah ditata rapi menjadi berserakan tak karuan. Sama halnya dengan 
Yesus. Ia merasa kaget ketika melihat Bait Allah dijadikan tempat berdagang 
seperti yang dilukis dalam bacaan tadi. Pada saat itu Yesus marah dan mengusir 
para pedangang yang berada di situ. Dengan tegas Yesus berkata pada mereka: 
ada tertulis “Rumah-Ku adalah Rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang 
penyamun.” Rumah yang begitu kudus dan sakral pada zaman itu disalahfungsikan 
oleh orang-orang Yerusalem. Bait Allah seharusnya menjadi rumah doa dan tempat 
perjumpaan umat-Nya dengan Allah telah berubah menjadi sarang penyamun atau 
tempat perdagangan.

Zaman ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat. Setiap orang 
sibuk dengan rutinitas harian dan segala aktivitas lainnya demi mempertahankan 
hidup duniawi. Kesibukan duniawi ini telah menjadikan kita hidup menurut 
kehendak daging seperti orang-orang Yerusalem yang lupa akan fungsi dari Bait 
Allah. Kisah Yesus menyucikan Bait Allah ini adalah juga simbol penyucian hati 
kita. Hati yang sibuk dengan urusan-urusan duniawai seperti yang tertulis pada 
Gal 5:19-21: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, 
perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, 
roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya.

Menyadari bahwa tubuh kita ialah Bait Allah, marilah kita merubah diri dengan 
menyucikan hati kita dari segala kesibukan duniawi sehingga dapat menjadi rumah 
doa. Dengan berjalan seturut kehendak-Nya, kita akan mendapat berkat dan 
karunia dari Allah yang adalah penguasa bait Allah itu sendiri.

5. PeRTanyaan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah sering kita menjadikan Bait Allah sebagai sarang penyamun?
* Sudahkah kita menyucikan hati sehingga layak menjadi rumah doa?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.
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7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi mereka yang menjauhkan diri dari Gereja. 
Ya Bapa, arahkanlah hati saudara-saudari yang saat ini masih menjauhkan diri dari 
Engkau, kiranya mereka bisa sadar dan kembali ke dalam jalan-Mu dan selalu 
menaruh harapan pada-Mu. Marilah kita mohon……

*  Bagi para imam. 
Ya Bapa, jadikanlah para imam-Mu pewarta dan pelayan yang mampu menyucikan 
umat-Mu yang sedang berada dalam belenggu duniawi, kiranya perhatian dan 
teladan hidup mereka dapat membawa umat-Mu kembali ke jalan yang benar. 
Marilah kita mohon…..

*  Bagi kita sekalian. 
Ya Bapa, sucikanlah hati kami seperti Yesus menyucikan bait-Mu yang kudus 
sehingga hati kami menjadi rumah doa. Marilah kita mohon…..

 P  : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena telah mengingatkan kami dan 
menyucikan hati kami dari hal-hal duniawi, sehingga hati kami yang adalah Bait 
suci-Mu menjadi rumah doa bagi diri kami yang selalu memancarkan kebenaran 
dan kasih bagi sesama yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan Kami. 

 U : Amin 

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 25

CARILAH DAHULU KeRAjAAN ALLAH (LUK. 12:22-31)

1. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin

2. doa Pembuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Bapa, Allah yang mahakasih, kami bersyukur kepada-Mu atas segala berkat dan 
anugerah-Mu yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Utuslah Roh-Mu ke atas kami 
semua, kiranya kami semakin yakin dan percaya akan penyelenggaraan-Mu dan tidak 
mengkuatirkan persoalan duniawi yang dapat mengalihkan perhatian kami daripada-
Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama 
Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa.

 U : Amin.

3. Bacaan: luK. 12:22-31
 P  : Bacaan diambil dari Injil Lukas

22Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Karena itu Aku berkata kepadamu: janganlah 

kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kuatir pula akan 

tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. 23Sebab hidup itu lebih penting dari pada 

makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian. 24Perhatikanlah burung-burung 

gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, 

namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung 

itu! 25Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta 

pada jalan hidupnya? 26jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling 

kecil, mengapa kamu kuatir akan hal-hal lain? 27Perhatikanlah bunga bakung, yang 

tidak memintal dan tidak menenun, namun Aku berkata kepadamu: Salomo dalam 

segala kemegahannyapun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 28jadi, 

jika rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api demikian 

didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya! 29jadi, janganlah 

kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum dan 

janganlah cemas hatimu. 30Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal 
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Allah. Akan tetapi Bapamu tahu, bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. 3 

1Tetapi carilah Kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu.

Demikianlah Injil Tuhan.

 U : Terpujilah Kristus

4. Renungan SingkaT
Kepada para murid-Nya, Yesus dengan tegas menekankan betapa berharganya 
seorang manusia di mata Allah. Yesus mau meyakinkan para murid akan hal ini 
dengan menampilkan perbandingan antara seorang manusia dengan bunga bakung 
dan burung udara. Bunga bakung yang hari ini ada dan besok dilemparkan ke 
dalam api, demikian didandani Allah, apalagi kita anak-anak Allah yang dikasihi. 
Burung-burung yang tak pernah menabur sekalipun tak pernah ada yang mati 
kelaparan, apalagi anak manusia, karena kita jauh lebih berharga dari pada bungga 
bakung di ladang dan burung-burung di udara. Yesus tak ingin para murid-Nya 
hidup dalam kecemasan dan kekuatiran akan apa yang dipakai dan dimakan.

Pada masa sekarang, ada begitu banyak orang yang terlampau sibuk untuk 
mengumpulkan harta kekayaan dalam hidup ini. Begitu banyak waktu dan tenaga 
yang dikorbankan hanya untuk menumpuk harta kekayaan bahkan sering kali 
kesehatan pun dipertaruhkan. Orang menjadi begitu kuatir dan sibuk akan urusan-
urusan yang fana dan kurang memperhatikan bahkan lupa akan kerajaan Allah.

Pesan Yesus, ’’carilah Kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga 
kepadamu’’ mesti menjadi pedoman bagi hidup kita pada masa sekarang yang 
terlalu mengagung-agungkan uang, harta kekayaan, dan tidak menghiraukan 
Allah. Hal ini tidak berarti kita hanya duduk berpangku tangan tanpa bekerja dan 
tak membutuhkan uang lagi. Semua itu kita butuhkan dalam keseharian hidup 
kita. Namun, kita perlu tahu bahwa kita tidak seharusnya menjadi amat melekat 
dengan harta kekayaan kita. Uang dan segala barang yang kita miliki mestinya 
dapat dikelola dengan baik agar menjadi sarana pendukung bagi kita untuk 
mendekatkan diri dengan Allah. Kerajaan Allah ini mestinya menjadi prioritas 
utama dalam hidup kita, dan segala hal lain akan ditambahkan kemudian. Sebagai 
orang beriman, kita tidak perlu cemas dan kuatir akan makanan dan minuman dan 
akan apa yang kita pakai.

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:
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* Apakah kita sungguh menyadari bahwa Tuhanlah yang telah menjamin hidup 
kita?

* Apakah kita masih lebih menyibukkan diri dengan kegiatan mengumpulkan 
harta benda yang tidak bertahan untuk hidup yang kekal?

* Sudahkah kita berusaha mencari kerajaan Allah dalam hidup kita?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P  : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi mereka yang mendewakan uang dan kekayaan duniawi
Ya Bapa, sadarkanlah mereka bahwa semua yang mereka kumpulkan adalah sia-
sia. Yakinkanlah saudara-saudara kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya harta 
yang mesti kami cari. Marilah kita mohon...

*  Bagi orang-orang miskin dan terlantar
Ya Bapa, kiranya mereka tidak merasa kecewa dan putus asa. Berkatilah mereka, 
semoga mereka tetap berusaha mencari kerajaanMu. Marilah kita mohon...

*  Bagi kita sekalian
Ya Bapa, semoga dalam hidup sehari-hari, kami berusaha untuk memusatkan 
perhatian kami pada perkara kerajaan Allah. Marilah kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P  : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. doa PenuTuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau 
telah menjamin hidup kami dengan kemurahan rahmat dan berkat-Mu. Kiranya 
dari hari ke hari kami semakin sadar bahwa Engkaulah satu-satunya yang menjamin 
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kehidupan kami, agar kami semakin dekat kepada-Mu dan hidup kami diarahkan 
untuk mencari kerajaan-Mu yang baka. Semoga kami juga tidak kuatir dengan 
harta duniawi yang fana. Demi Kristus Tuhan kami.

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U  : Amin
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Minggu 26

HIDUP DALAM ROH KRISTUS (YAK. 4:1-4)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pembuka
P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Tritunggal maha kudus, syukur untuk berkat yang boleh kami terima 
hingga saat ini. Bukalah mata hati kami agar mampu melihat dan memahami 
Sabda-Mu, sehingga dapat kami amalkan dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan 
dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam 
persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: YaK. 4:1-4
 P  : Bacaan diambil dari surat Rasul Yakobus

 1Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah 

datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? 2Kamu 

mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh; kamu iri 

hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. 

Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. 3Atau kamu berdoa juga, 

tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu 

minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. 4Hai kamu, orang-

orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan dunia adalah 

permusuhan dengan Allah? jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia 

menjadikan dirinya musuh Allah.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah.
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4. Renungan SingkaT
Rasul Yakobus menjelaskan bahwa di dalam tubuh gereja terdapat juga sikap 
dengki, peperangan, pertengkaran, dan persaingan yang disebabkan oleh iri hati 
di antara saudara seiman. Gereja itu seperti sebuah medan perang, penuh dengan 
pergumulan, iri hati, pembunuhan, dan percabulan. Yakobus mengingatkan 
pendengarnya bahwa “apa saja yang dilakukan dengan dilandasi oleh keinginan 
yang egois tidak akan efektif ” (bdk. ay. 2). Ini adalah sebuah peringatan bahwa 
sekalipun pada permukaannya kelihatan efektif, namun hasilnya tidak akan 
bertahan karena hal itu bukan pekerjaan Allah tapi keinginan egois kita. 

Orang mesti hidup sesuai dengan ajaran iman Kristiani, berusaha untuk tidak 
hidup menurut keinginan daging yang berujung pada dosa dan kematian, tetapi 
berusaha untuk hidup menurut Roh yang mengantar kita kepada “hidup dan 
damai sejahtera” bersama Allah. Rasul Yakobus mengingatkan orang beriman 
untuk waspada terhadap keinginan akan barang duniawi. Jika keinginan itu tidak 
terpenuhi, maka bisa saja orang berbuat jahat. Secara tegas Yakobus menulis, 
“barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah”.

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah saya sudah menjadi keluarga Katolik yang baik seturut Sabda Allah?
* Bagaimana dengan kehidupan harian keluargaku, apakah keluargaku hidup 

menurut keinginan Roh atau hidup menurut keinginan daging? 
* Sebagai orang tua, apakah saya sungguh bertanggung jawab untuk mendidik 

anak-anak?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 
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*  Bagi keluarga Katolik 
Semoga mereka menyadari akan tugas dan perannya sebagai keluarga kristiani 
sejati yang menampakkan cinta dan kesetiaan serta hidup dalam Roh Kristus. 
Marilah kita mohon...

*  Bagi keluarga Katolik yang sedang mengalami keretakan dalam rumah tangganya.
Semoga mereka dapat menemukan jalan keluar dalam menghadapi kemelut dalam 
rumah tangga mereka. Marilah kita mohon....

*  Bagi pertumbuhan iman dan benih panggilan untuk hidup membiara bagi anak-anak 
dan kaum muda Katolik.

Semoga suasana hidup kristiani yang baik dalam kelurga dapat terjalin sehingga 
dapat tumbuh benih panggilan dalam keluarga-keluarga katolik. Marilah kita 
mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P  : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. doa PenuTuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah, dengan cahaya sabda-Mu telah Kau halaukan kegelapan budi kami. 
Teguhkanlah kiranya iman dalam hati keluarga kami, sehingga kami mampu 
menjadi garam dan terang bagi sesama serta berani meninggalkan cara hidup lama 
yang dikuasai oleh keinginan daging semata. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan 
pengantara kami kini dan sepanjang masa.

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 27

BeRTOBAT DARI DOSA (Kej. 18:20-33)

1. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin 

2. doa Pembuka
P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah yang Mahakuasa dan Maharahim, kami mengucap syukur dan berterimakasih 
kepada-Mu atas segala rahmat dan cinta yang Engkau anugerahkan ke atas kami. 
Engkau membangunkan kami di saat kami jatuh dan menuntun kami di saat kami 
kehilangan arah hidup. Semoga kisah Sodom dan Gomora yang akan kami dalami 
pada kesempatan ini menyadarkan kami bahwa kami tidak dapat hidup jauh dari 
hadapan-Mu. Buatlah kami menyadari bahwa dosa membuat kami jauh dari 
hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa 
bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang 
segala masa.

 U : Amin.

3. Bacaan: Kej. 18:20-33 
 P  : Bacaan diambil dari Kitab Kejadian

20Sesudah itu berfirmanlah TUHAN: “Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang 

Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 2 1Baiklah Aku turun untuk 

melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang 

telah sampai kepada-Ku atau tidak; Aku hendak mengetahuinya.” 22Lalu berpalinglah 

orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri 

di hadapan TUHAN. 23Abraham datang mendekat dan berkata: “Apakah engkau akan 

melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? 24Bagaimana sekiranya 

ada lima puluh orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat 

itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada 

di dalamnya itu? 25jauhlah kiranya dari pada-Mu untuk berbuat demikian, membunuh 

orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah 
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sama dengan orang fasik! jauhlah kiranya yang demikian dari pada-Mu! Masakan Hakim 

segenap bumi tidak menghukum dengan adil?” 26TUHAN berfirman: “jika Kudapati lima 

puluh orang benar dalam kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena 

mereka.” 27Abraham menyahut: “Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata 

kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. 28Sekiranya kurang lima orang dari kelima 

puluh orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 

lima itu?” Firman-Nya: “Aku tidak memusnahkannya, jika Kudapati empat puluh lima di 

sana.” 29Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepada-Nya: “Sekiranya empat puluh 

didapati di sana?” Firman-Nya: “Aku tidak akan berbuat demikian karena yang empat 

puluh itu.” 30Katanya: “janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi. 

Sekiranya tiga puluh didapati di sana?” Firman-Nya: “Aku tidak akan berbuat demikian, 

jika Kudapati tiga puluh di sana.” 3 1Katanya: “Sesungguhnya aku telah memberanikan diri 

berkata kepada Tuhan. Sekiranya dua puluh didapati di sana?” Firman-Nya: “Aku tidak akan 

memusnahkannya karena yang dua puluh itu.” 32Katanya: “janganlah kiranya Tuhan murka, 

kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya sepuluh didapati di sana?” Firman-Nya: “Aku 

tidak akan memusnahkannya karena yang sepuluh itu.” 33Lalu pergilah TUHAN, setelah Ia 

selesai berfirman kepada Abraham; dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya.

Demikianlah Sabda Tuhan

 U : Syukur kepada Allah.

4. Renungan SingkaT
Allah berfirman, “sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan 
Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah Aku turun dan melihat 
apakah mereka benar-benar telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang 
telah sampai kepadaKu atau tidak; Aku hendak mengetahuinya.” Pernyataan 
Tuhan ini menegaskan kedekatan-Nya dengan umat-Nya. Ia ingin melihat secara 
langsung dan membuktikan keluh-kesah yang sampai kepada-Nya. Pernyataan ini 
hendak menunjukkan kepada kita betapa besar cinta Tuhan bagi umat-Nya.

 Hal lain yang nampak dalam bacaan ini adalah pembicaraan Abraham dan Allah. 
Sebagian besar isi pembicaraan mereka adalah permohonan Abraham agar Allah 
dapat mengampuni umat yang berbuat dosa. Abraham membuat penawaran 
kepada Tuhan agar jumlah orang benar dalam kota tersebut dapat menebus 
mereka yang melakukan kesalahan. Allah bermurah hati mendengarkan tawaran 
dan permohonan Abraham. Allah berfirman, “aku tidak akan memusnahkan 
karena yang sepuluh itu. ” Kemurahan hati Allah amat nampak di sini.

Kemurahan hati Allah yang tercermin dari kisah Sodom dan Gomora di atas 
mengajak kita untuk bertobat. Allah menyapa kita setiap hari melalui keterlibatan-
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Nya. Ia tidak ingin kita berjuang sendirian dan terjebak dalam dosa yang sama. Ia 
hadir setiap saat agar kita tidak terjebak dalam kenikmatan dosa. Ia bahkan mau 
menerima setiap alasan yang kita sampaikan oleh karena keterbatasan manusiawi 
kita. Akan tetapi, beranikah kita untuk keluar dari dosa kenikmatan yang sering 
dengan sadar kita lakukan? Semoga kita bertobat dan berjalan di jalan yang benar.

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Sudahkah kita menyadari segala hal yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa 
yang memberikan kenikmatan?

* Apakah kita berani untuk keluar dosa-dosa tersebut dan bertobat?
* Apakah kita sungguh-sungguh menyadari betapa Allah bermurah hati dalam 

hidup kita?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi mereka yang terjebak dalam dosa-dosa yang sama 
Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu agar Engkau berkenan menyadarkan mereka 
sehingga sungguh-sungguh menyadari kesalahannya dan bertobat. Marilah kita 
mohon… 

*  Bagi mereka yang hidup dalam sukacita rahmat-Mu. 
Ya Tuhan, kami mohon agar mereka tidak terjebak dalam kenikmatan duniawi 
yang mengantar mereka kepada dosa melainkan tetap setia pada jalan-Mu. Marilah 
kita mohon…

*  Bagi mereka yang senantiasa mengalami putus asa karena kegagalan. 
Ya Tuhan, semoga Engaku berkenan meneguhkan mereka agar tidak merasa 
sendirian dan ditinggalkan, sehingga mereka tetap berpaling kepada-Mu, satu-
satunya harapan mereka. Marilah kita mohon…
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(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P  : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah yang Mahakuasa dan Maharahim, kami mengucap syukur dan berterima 
kasih atas berkat dan bimbingan-Mu. Kami mohon kepada-Mu agar Engkau selalu 
berkenan membimbing dan menyertai perjalanan hidup kami sehingga kami tidak 
terjebak dalam dosa-dosa kenikmatan duniawi. Buatlah agar kami selalu menyadari 
sapaan-Mu dalam perjalanan hidup kami sehingga kami tidak mudah goyah dan 
jatuh dalam salah dan dosa yang sama. Semua ini kami mohon kepadaMu dengan 
perantaraan Kristus Tuhan kami,

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin
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Minggu 28 

HIDUP SeDeRHANA DAN APA ADANYA (AM. 5:14-17)

1. TandaSalib
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin

2. doa Pembuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa kami, Engkau menghendaki agar setiap orang hidup seturut perintah-
Mu. Perintah-Mu itu telah diwartakan oleh para nabi, termasuk nabi Amos 
yang akan kami renungkan dalam kesempatan ini. Amos mewartakan sabda-Mu 
bahwa kami harus mencintai kebaikan dan melepaskan kejahatan. Kami mohon 
turunkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami agar dapat 
memahami dan melaksanakan firman yang disampaikannya. Demi Kristus Tuhan 
dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan 
dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. 

 U : Amin.

3. Bacaan: amoS 5:14-17
 P : Bacaan diambil dari Kitab Amos 

 14Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup; dengan demikian 

TUHAN, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. 
15Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik; dan tegakkanlah keadilan di pintu 

gerbang; mungkin TUHAN, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan 

Yusuf. 16Sesungguhnya, beginilah firman TUHAN, Allah semesta alam, Tuhanku: “Di 

segala tanah lapang akan ada ratapan dan di segala lorong orang akan berkata: Wahai! 

Wahai! Petani dipanggil untuk berkabung dan orang-orang yang pandai meratap untuk 

mengadakan ratapan. 17Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila Aku 

berjalan dari tengah-tengahmu,” firman TUHAN.

Demikianlah Sabda Tuhan

 U : Syukur kepada Allah
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4. Renungan SingkaT
Amos pada masa itu menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel sesuai perintah 
Tuhan. “Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup.” Seruan 
ini disampaikan Tuhan melalui Amos untuk memperingatkan bangsa Israel akan 
segala kesalahannya. Mereka lebih suka hidup dalam kejahatan dan bukan dalam 
kebaikan. Kejahatan pada masa itu lebih nampak dalam sikap hidup bersenang-
senang, berfoya-foya, perzinahan, dan meninggalkan segala perintah dan larangan 
Tuhan. Kejahatan itu harus dihindari dengan menghidupi hal-hal yang baik. Jika 
tidak bertobat maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka untuk mereka. 

Dalam hidup sehari-hari, kita pun terkadang hidup dalam semangat dunia. Kita 
terjerumus dalam kejahatan dan seringkali mengabaikan kebaikan. Kita lebih suka 
hidup yang enak-enak saja tanpa perlu yang susah. Kecendrungan yang hidup 
enak-enak ini menghantarkan kita pada pola hidup yang kurang sehat yakni mental 
instant, kurangnya kerja keras. Pola hidup seperti ini bisa memicu munculnya 
kejahatan.

Oleh karena itu, marilah kita berusaha hidup sesuai perintah Tuhan dengan 
mencintai kebenaran dan membenci kejahatan seperti yang diserukan oleh nabi 
Amos. Cinta akan kebenaran itu kita laksanakan dengan hidup dalam kebaikan, 
hidup sederhana, apa adanya, tanpa harus berfoya-foya. Jika kita hidup secara 
demikian maka Tuhan akan meluputkan malapetaka yang akan menimpa kita 
sesuai janji-Nya kepada bangsa Israel. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Sudahkah kita hidup dalam kebaikan dengan hidup sederhana, apa adanya?
* Mampukah kita hidup secara sederhana dan mengimaninya sebagai amanat 

Tuhan yang mulia?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.
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7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi mereka yang hidup dalam kejahatan. 
Ya Bapa, sadarkanlah mereka tentang makna hidup sesungguhnya dan ajarkanlah 
mereka bagaimana hidup dalam kebaikan. Marilah kita mohon....

* Bagi mereka yang hidup mengutamakan kesenangan dengan berfoya-foya. 
Ya Bapa, sadarkanlah mereka bahwa Engkau menghendaki mereka hidup 
sederhana, apa adanya dengan bersumber pada nasihat-nasihat injili. Marilah kita 
mohon....

*  Bagi kita semua yang hadir dalam ibadat ini. 
Semoga kita semua bersama nabi Amos menyerukan pertobatan bagi warga di 
lingkungan sekitar kita dengan hidup dalam kebenaran seturut pewartaan Amos 
pada masa kini. Marilah kita mohon....

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. doa PenuTuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang berbelaskasih, kasih-Mu mengatasi langit dan bumi. Engkau 
telah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat dan menegur 
mereka lewat Nabi Amos agar mereka bertobat. Kami mohon, tobatkanlah 
kami agar senantiasa hidup seturut kehendak-Mu yakni hidup dalam kebaikan 
dan kesederhanaan, seperti yang Engkau sampaikan kepada bangsa Israel. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.

 U : Amin.

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin
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Minggu 29

SeTIA BeRBUAT BAIK (1SAM. 2:11-26)

1. Tanda Salib dan Salam
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pembuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa Yang Mahakuasa dan kekal, kami bersyukur sebab Engkau telah 
berkenan mengasihi kami. Engkau mengenal kami satu per satu sejak dari 
kandungan ibu. Kami mohon, semoga berkat perjumpaan dengan-Mu, hati dan 
budi kami senantiasa diperbaharui, serta dikuatkan dalam menjalani panggilan 
hidup kami masing-masing. Demi Yesus Kristus, putra-Mu dan pengantara kami 
yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus 
Allah sepanjang masa.

 U : Amin.

3. Bacaan: 1Sam. 2:11-26
 P : Bacaan diambil dari kitab pertama Samuel 

 1 1Lalu pulanglah elkana ke Rama tetapi anak itu menjadi pelayan TUHAN di bawah 

pengawasan imam eli. 12Adapun anak-anak lelaki eli adalah orang-orang dursila; 

mereka tidak mengindahkan TUHAN, 13ataupun batas hak para imam terhadap bangsa 

itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging 

itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi tiga di tangannya 14dan 

dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke 

dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk 

dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang 

ke sana, ke Silo. 15Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu 

berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu: “Berikanlah daging kepada 

imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima dari padamu daging yang 

dimasak, hanya yang mentah saja.” 16Apabila orang itu menjawabnya: “Bukankah 

lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu,” maka 

berkatalah ia kepada orang itu: “Sekarang juga harus kauberikan, kalau tidak, aku akan 
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mengambilnya dengan kekerasan.” 17Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua 

orang muda itu di hadapan TUHAN, sebab mereka memandang rendah korban untuk 

TUHAN. 18Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan TUHAN; ia masih anak-anak, 

yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. 19Setiap tahun ibunya membuatkan 

dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya, apabila ia bersama-sama suaminya 

pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. 20Lalu eli memberkati elkana dan 

isterinya, katanya: “TUHAN kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan 

ini pengganti yang telah diserahkannya kepada TUHAN.” Sesudah itu pulanglah mereka 

ke tempat kediamannya. 2 1Dan TUHAN mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung 

dan melahirkan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan lagi. Sementara itu makin 

besarlah Samuel yang muda itu di hadapan TUHAN. 22eli telah sangat tua. Apabila 

didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel 

dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan 

pintu Kemah Pertemuan, 23berkatalah ia kepada mereka: “Mengapa kamu melakukan 

hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-

perbuatanmu yang jahat itu? 24janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang 

kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat TUHAN melakukan pelanggaran. 25jika 

seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili; tetapi 

jika seseorang berdosa terhadap TUHAN, siapakah yang menjadi perantara baginya?” 

Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab TUHAN hendak 

mematikan mereka. 26Tetapi Samuel yang muda itu, semakin besar dan semakin disukai, 

baik di hadapan TUHAN maupun di hadapan manusia.

Demikianlah Sabda Tuhan

 U : Syukur kepada Allahs

4. Renungan
Bacaan di atas menampilkan dua kelompok yang mewakili sikap dasar manusia. 
Anak-anak dari imam Eli melakukan hal-hal yang jahat. Sedangkan Samuel, yang 
dipelihara oleh imam Eli, melakukan hal-hal yang baik dan melayani Tuhan dengan 
setia. Anak-anak Eli dilukiskan sebagai “dursila” (beliya’ al), istilah deuteronomis 
yang menunjukan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Ketidaksetiaan ini tampak 
dalam perbuatan mereka yang memandang rendah korban untuk Tuhan, tidur 
dengan para pelacur, bahkan menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. 
Kenyataan ini bertolak belakang dengan pribadi Samuel yang makin disukai Tuhan 
dan sesama. Samuel disukai karena ia melakukan hal-hal yang benar.

Sikap yang dilakoni oleh anak-anak Eli bisa pula menjadi sikap kita di zaman 
kini. Ketika berhadapan dengan banyak tawaran, kita akhirnya menjadi bingung. 
Kebingungan ini menjadi semakin besar ketika kita kurang mengasah iman kita. 
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Akibatnya, kita menjadi kurang setia dan melakukan hal yang tidak benar. Kita 
kurang menghargai hal-hal yang suci dan tidak lagi percaya pada hal-hal yang 
rohani. 

Kisah Samuel menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan kita setiap hari 
dengan penuh iman. Kita diajak untuk setia pada iman kita. Untuk meneguhkan 
iman kita ini, kita perlu setia mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Hanya dengan 
itu, kita bisa tetap memiliki ikatan dengan Tuhan. Jika tidak, kita tidak akan merasa 
bahwa Tuhan itu hadir dan membuat kita menganggap remeh hal-hal yang rohani.

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

*  Apakah kita setia pada iman kita kepada Tuhan?
*  Bagaimana upaya kita memperteguh atau memperkokoh iman kita?
*  Apakah kita masih menghargai hal-hal atau kegiatan-kegiatan rohani?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P  : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi Para Pemimpin Gereja
Ya Bapa, putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah memilih, mengutus, dan berdoa 
untuk para murid-Nya. Pada kesempatan ini, kami berdoa bagi para pemimpin 
gereja, kiranya Engkau melimpahkan mereka dengan berkat-Mu. Semoga dengan 
berkat-Mu, mereka setia pada tugas perutusan mereka dan menggembalakan 
umat-Mu dengan setia, sabar, bijaksana, dan penuh kasih. Marilah kita mohon…

*  Bagi Pemimpin Negara
Ya Bapa, kiranya Engkau mencurahkan Roh kebijaksanaan-Mu ke atas para 
pemimpin negara. Semoga mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka 
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dengan bertanggung jawab, agar negara kami boleh mengalami kesejahteraan dan 
kerukunan karena kebijakan-kebijakan mereka. Marilah kita mohon…..

*  Bagi Kaum Muda dan Anak-Anak
Ya Bapa, Engkau mengetahui bahwa pada zaman ini semakin banyak kaum muda 
dan anak-anak yang terasing dari-Mu, dari sesama, dan dari diri mereka sendiri. 
Kami mohon, semoga Engkau berkenan membimbing dan menuntun mereka. 
Kiranya mereka pun dapat kembali kepada-Mu dan tidak terbawa arus perubahan 
zaman yang negatif. Marilah kita mohon…

*  Bagi Kita Semua yang hadir di sini
Ya Bapa, kami semua hadir di tempat ini dan memohon rahmat-Mu. Semoga kami 
boleh mengalami sukacita sejati yang bersumber dari kepenuhan rahmat-Mu. 
Sadarkanlah dan tumbuhkanlah dalam diri kami kesetiaan terhadap kehendak-Mu 
dan setiap pekerjaan kami. Marilah kita mohon…

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa di Surga, kami telah Engkau persatukan dalam cinta-Mu dalam ibadat 
ini. Kami mohon agar persatuan kami pun semakin erat dan mesra, sehingga 
menghasilkan buah iman dan kasih dalam diri kami. Semoga dengan buah iman 
dan kasih itu, kami pun menjadi setia dengan-Mu, sesama, dan diri kami sendiri. 
Demi Kristus Pengantara kami.

 U : Amin.

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 30

KeBAHAGIAAN SejATI ADA DI DALAM ALLAH (YeS. 28:1-6)

1. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pemuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau amat 
mencintai dan mengasihi kami. Ketika kami berpaling dari-Mu, Engkau mengutus 
seorang nabi untuk memperingatkan kami. Terangilah hati dan budi kami dengan 
Roh Kudus-Mu agar kami mampu melihat apa yang Engkau kehendaki lewat sabda 
yang kami renungkan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup 
dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah 
sepanjang segala masa.

 U : Amin.

3. Bacaan: YeS. 28:1-6 
 P  : Bacaan diambil dari kitab Yesaya 

 1Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk efraim, atas bunga yang sudah 

mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah yaitu kota yang terletak tinggi 

di atas bukit, di atas lembah yang subur yang penuh peminum anggur yang sudah pening! 
2Sesungguhnya, pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin 

ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut 

disertai air hujan yang hebat menghanyutkan; ia akan menghempaskan mereka ke tanah 

dengan kekerasan. 3Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk efraim itu akan diinjak-injak 

dengan kaki, 4dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-

indah itu yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur nasibnya 

akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau: baru saja dilihat 

orang terus dipetik dan ditelan. 5Pada waktu itu TUHAN semesta alam akan menjadi 

mahkota kepermaian, dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umat-Nya, 6akan 

menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan 

bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang.
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Demikianlah Sabda Tuhan

 U : Syukur kepada Allah.

4. Renungan SingkaT
Sebuah paroki menetapkan peraturan bagi umatnya untuk tidak membuat pesta 
pada hari Sabtu. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pada hari Sabtu tidak ada 
pelayanan misa. Usut punya usut ternyata kebijakan tersebut dibuat agar pada hari 
minggu Gereja tidak menjadi kosong, di mana saat itu umat masih ngantuk atau 
mabuk karena pesta semalam sehingga tidak mengikuti perayaan ekaristi.

Nabi Yesaya dalam bacaan di atas mengumandangkan kecaman Tuhan terhadap 
orang-orang Samaria yang hidup dalam kemewahan, pesta pora dan mabuk-
mabukkan. Nasib mereka akan seperti buah ara yang masak duluan sebelum 
musim kemarau. Artinya bahwa mereka akan mati sebelum waktunya. 

Tak jarang dalam kehidupan kita baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam 
kelompok basis atau dalam masyarakat, kita terjebak dalam kehidupan yang 
mengejar kemewahan dunia semata-mata. Terjebak dalam budaya konsumtif 
yang tinggi, pesta pora dan mabuk-mabukkan. Hal ini menyebabkan kita lebih 
mengejar keinginan-keinginan yang bisa memuaskan dahaga akan kesenangan 
duniawi. Kita berpikir bahwa dengan hidup dalam kemewahan, pesta pora dan 
mabuk-mabukkan kita menjadi bahagia. Namun ketika kita sudah berada dalam 
keramaian pesta pora dan mabuk-mabukkan, pikiran kita menjadi kacau-balau dan 
tidak ada Tuhan lagi dalam hati dan pikiran kita. Seperti ilustrasi di atas, setelah 
pesta dan mabuk-mabukkan semalam orang menjadi lupa akan Tuhan sehingga 
tidak menghadiri perayaan ekaristi. 

Melalui bacaan tersebut, suara kenabian Yesaya sebagai penyambung lidah Allah 
menyadarkan kita untuk kembali kepada Allah. Tujuan hidup seorang beriman 
kristiani bukanlah kesenangan semu yang diperoleh di dunia, melainkan 
kebahagiaan sejati di dalam Allah. Untuk mencapai kebahagian tersebut kita perlu 
mendekatkan diri dengan Tuhan.

5. PeRTanyaan PeRmenungan 
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Sudahkah saya selalu mendekatkan diri dengan Tuhan dalam keseharian 
hidup saya?
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* Apakah dalam kehidupan saya lebih suka mencari kebahagiaan sejati di 
dalam Tuhan?

* Ataukah saya lebih suka mencaria kesenangan duniawi dan melupakan 
Tuhan?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan permenungan. Saat hening bisa pula diisi dengan lagu 
meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi keluarga-keluarga Kristiani
Ya Bapa, semoga mereka tidak tergiur oleh berbagai tawaran kenikmatan duniawi 
tetapi lebih mendekatkan diri kepada-Mu sumber kebahagiaan sejati. Marilah kita 
mohon….

*  Bagi mereka yang berkelimpahan
Ya Bapa, semoga mereka yang berkelimpahan dalam materi tidak menjadi tinggi 
hati tetapi selalu mau bersyukur kepada-Mu dan mau memperhatikan yang 
sengsara. Marilah kita mohon….

*  Bagi kita sekalian
Ya Bapa, semoga kami mau mengejar kebahagiaan sejati daripada kesenangan 
pribadi yang semu. Marilah kita mohon….

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya, Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena melalui sabda 
yang kami renungkan ini, kami diingatkan untuk selalu bersandar pada-Mu sebagai 
sumber kebahagiaan sejati. Bantulah kami agar mampu membedakan mana yang 
baik dan yang jahat sehingga kelak kami dapat menikmati kebahagiaan sejati yang 
telah Engkau janjikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
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 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.



I b a d a h  K e l u a r g a  M i n g g u a n  V 127 

Minggu 31

MeNjAGA HATI SeBAGAI HARTA YANG 
PALING BeRHARGA (MAT. 6:19-24)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin

2. doa Pemuka
P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Yesus, Tuhan dan Guru kami, Engkau datang ke dunia untuk mewartakan 
kerajaan Allah. Bahwasanya kerajaan Allah itu bukanlah berisikan hal-hal duniawi 
belaka. Maka kami semua yang berkumpul di sini yakin dan percaya bahwa semua 
hal baik yang kami lakukan di dunia ini adalah demi kebahagiaan kekal di Surga. 
Oleh karena itu, utuslah Roh Kudusmu ke atas kami supaya senantiasa menjaga api 
hati kami supaya tetap bernyala dalam segala bentuk kebaikan yang kami lakukan. 
Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama 
Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. 

 U : Amin

3. Bacaan: mat. 6:19-24
 P : Bacaan diambil dari Injil Matius 

 19“janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat 

merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20Tetapi kumpulkanlah 

bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak 

membongkar serta mencurinya. 2 1Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu 

berada. 22Mata adalah pelita tubuh. jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu; 23jika 

matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. jadi jika terang yang ada padamu gelap, 

betapa gelapnya kegelapan itu. 24Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan. 

Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia 

akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat 

mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.”

Demikianlah Injil Tuhan
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 U : Terpujilah Kristus

4. Renungan SingkaT
Tuhan memberikan penegasan mengenai perbedaan antara harta duniawi dan harta 
surgawi. Pada prinsipnya, harta di duniaitu, “…ngengat dan karat merusakkannya 
dan pencuri membongkar serta mencurinya” dan harta di Surga itu tak akan rusak 
oleh ngengat juga karat sekalipun. Yesus juga mengatakan kepada para murid-Nya 
supaya bersungguh-sungguh menggunakan anggota tubuh mereka. Dan, lebih tegas 
lagi tidak boleh mengabdi kepada dua tuan sekaligus, yakni Allah dan Mamon. 

Adapun beberapa amanat kunci yang bisa dijadikan pegangan dari pesan Yesus 
di atas. Pertama, harta duniawi bukanlah jaminan kebahagiaan hidup. Dia hanya 
bersifat sementara saja. Kata “ngengat” dan “karat” menjadi semacam simbol 
bahwa harta duniawi tidak bertahan lama dan fana belaka. Kedua, manusia adalah 
pembawa terang kehidupan bagi sesamanya. Oleh sebab itu, manusia mesti 
memanfaatkan seluruh potensi dirinya untuk kebaikan hidup, dan bukannya untuk 
kenikmatan sesaat. Gaya hidup hedonisme atau kesenangan tanpa henti adalah 
bagian dari perilaku hidup yang gelap. Lantas Yesus mengecam hal semacam itu. 
Apalagi kalau tubuhnya, diri manusia itu sendiri dipakai untuk melakukan dosa 
dan kejahatan. Ketiga, ada sebuah penegasan yang diajukan Yesus. Bahwa harta 
sejati itu sebenarnya ada pada hati. Di mana hartamu berada, di situlah juga hatimu 
berada. Harta hati semestinya berbuah bagi banyak orang. Cara mengumpulkannya 
ialah dengan melakukan kebaikan. Dengan demikian, kerajaan Allah bisa hadir di 
dunia ini lewat pelbagai tindakan konkret. 

Kita belajar banyak dari amanat yang disampaikan Yesus tersebut. Ketika 
perkembangan dunia memberikan banyak tawaran menggiurkan, kita dituntut 
untuk bisa tahan diri dan tidak larut serta terlena di dalam pusarannya. Selain itu, 
sebuah awasan patut dikumandangkan. Bahwa kita tidak boleh terlalu mengurus 
perkara-perkara kesenangan hidup yang sifatnya sementara. Barangkali kita hidup 
boros dan berfoya-foya demi mengangkat gengsi diri, tetapi lupa bahwa masih ada 
kebutuhan hidup lain yang lebih penting dan mesti terpenuhi. Akhirnya, masalah 
pun datang. Bisa saja timbul kekacauan di dalam diri dan dengan orang-orang 
sekitar kehidupan. Hal lain yang harus juga diaplikasikan ialah senantiasa menjaga 
hati dengan menebarkan benih kebaikan, dan bukannya berusaha mengejar materi 
duniawi sebagai prioritas hidup.

Tentu saja, hal-hal di atas adalah tantangan tersendiri untuk kita. Setiap saat selalu 
saja ada godaan untuk terlibat dalam urusan barang duniawi sampai kita lupa pada 
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kebahagiaan kekal di Surga. Namun, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan 
selalu beserta kita dalam setiap tapak usaha dan proses kehidupan.

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Sudahkah kita menjadikan hati kita sebagai harta berharga dalam kehidupan 
sehari-hari?

* Apa saja yang harus kita lakukan agar terhindar dari gaya hidup hedonisme?
* Sudahkah kita memanfaatkan tubuh kita sebagai sarana menebarkan benih 

kebaikan kerajaan Allah?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi mereka yang suka akan kesenangan dan kefoya-foyaan hidup
Ya Bapa bukalah hati dan budi mereka bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat 
sementara dan bahwa Engkau senantiasa menyediakan kebahagiaan hidup kekal 
bagi mereka yang mau berada pada jalan hidup-Mu. Marilah kita mohon...

*  Bagi para orang kaya
Ya Bapa semoga dengan teladan hidup Putra-Mu, para orang kaya senantiasa 
terbuka hatinya untuk menolong sesama mereka yang membutuhkan. Marilah 
kita mohon...

*  Bagi kita sekalian
Ya Bapa semoga kami dapat menjadikan hidup dan hati kami sebagai harta berharga 
untuk menyebarkan benih kerajaan-Mu. Marilah kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)
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 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. doa PenuTuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang mahapemurah, puji syukur kami haturkan ke hadirat-Mu. 
Engkau telah berpesan kepada kami bahwa hati kamilah harta terbesar yang 
harus selalu dibudidayakan. Kami hendak menjadikan hidup kami sebagi tempat 
subur penyebaran benih kebaikan kerajaan-Mu. Bantulah kami agar selalu percaya 
bahwa Engkau menjanjikan kebahagiaan kekal bagi kami semua. Demi Kristus 
Tuhan kami.

 U : Amin

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin
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Minggu 32

WASPADALAH...! (MAT. 24:37-44)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pembuka
P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak) 

Allah Bapa Yang Mahaagung, kami umat-Mu bersyukur atas segala penyertaan 
dan cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Kehidupan kami di dunia ini 
adalah miliki-Mu semata. Kami mohon kepada-Mu, kiranya Engkau senantiasa 
menyadarkan kami akan pentingnya berjaga-jaga dan memelihara kehidupan 
sehingga kelak kami dapat memperoleh kebahagiaan sejati bersama-Mu. Dengan 
pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam 
persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

 U : Amin.

3. Bacaan: mat. 24:37-44 
 P  : Bacaan diambil dari Injil Matius 

37“Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada 

kedatangan Anak Manusia. 38Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah 

itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke 

dalam bahtera, 39dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan 

melenyapkan mereka semua, demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan Anak 

Manusia. 40Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa 

dan yang lain akan ditinggalkan; 4 1kalau ada dua orang perempuan sedang memutar 

batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42Karena 

itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 43Tetapi 

ketahuilah ini: jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan 

datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 
44Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat 

yang tidak kamu duga.”

Demikianlah Sabda Tuhan
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 U  : Terpujilah Kristus

4. Renungan SingkaT
Sabda Tuhan yang baru saja didengarkan, mengedepankan pentingnya sikap 
berjaga-jaga dalam kehidupan di dunia. Sikap berjaga-jaga menjadi penting karena 
hari kedatangan Tuhan bisa terjadi kapan saja tanpa seorangpun mengetahuinya. 
Dengan kata lain, setiap orang harus senantiasa berjaga-jaga agar pada saat Anak 
Manusia datang, dirinya akan ditemukan dalam keadaan yang selalu siap sedia.

Sebagian besar umat manusia saat ini dilanda oleh semangat hedonisme, semangat 
menikmati sepuas-puasnya. Semangat ini menyebabkan orang menyibukkan 
diri untuk bersenang-senang dengan harta duniawi yang dimiliki. Kesenangan 
ini membutakan mata hatinya sehingga ia kurang menyadari bahkan lupa akan 
pentingnya memelihara kehidupan dengan keutamaan-keutamaan kristiani, 
seperti hidup dalam iman, harapan dan cinta kasih. Ketiga keutamaan kristiani 
tersebut merupakan fondasi yang memberikan kekuatan dan dasar bagi manusia 
agar mampu berjaga-jaga. Barangsiapa yang senantiasa berjaga, ia akan siap kapan 
saja apabila Anak Manusia datang. 

Sebagai anak-anak Allah, kita semua dipanggil untuk selalu berjaga-jaga dalam 
kehidupan di dunia. Ketiga keutamaan kristiani di atas bisa dijadikan pegangan 
untuk selalu hidup dalam sikap siap siaga tersebut. Kita sekalian diundang untuk 
selalu memperkuat iman kita melalui doa kepada Tuhan, selalu menaruh harapan 
pada penyelenggaraan kasih Allah dan selalu mengasihi sesama. Kiranya Tuhan 
melimpahkan rahmat-Nya kepada kita untuk melakukan itu semua. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apa yang biasanya kita buat untuk menunjukkan kewaspadaan kita akan 
datangnya hari Tuhan?

* Hal-hal mana saja yang menjadi pendukung dan yang menjadi penghambat 
dalam keluarga kita untuk mewujudnyatakan sikap waspada tersebut?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
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hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita.

*  Bagi para pemimpin Gereja. 
Bapa Yang penuh belas kasih, berikanlah semangat kerendahan hati kepada para 
pemimpin Gereja, agar mereka mampu menggembalakan kawanan umat beriman 
sebagai gembala yang baik seturut teladan Yesus Kristus Sang Gembala sejati. 
Marilah kita mohon...

*  Bagi semua keluarga kristen di seluruh dunia.
Allah Bapa sumber cinta, tanamkanlah cinta kasih di dalam semua keluarga kristen 
agar mereka semua dapat hidup seturut teladan keluarga kudus Nazaret. Marilah 
kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami….

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah pemilik kehidupan umat manusia, Engkau datang pada saat yang tidak 
diduga-duga. Kami mohon, kiranya kami semua dapat hidup dalam keutamaan 
yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yakni iman, harapan dan kasih. Dengan 
demikian, kami dapat selalu siap menyambut kedatangan-Mu kelak. Demi Kristus 
Tuhan kami.

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 33

CARILAH YANG SURGAWI (LUK. 12:13-21)

1. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U  : Amin

2. doa Pembuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Yesus Kristus, Gembala Agung kami, Engkau telah menyertai kami dalam 
setiap derap langkah hidup kami. Bantulah kami agar semakin hari kami semakin 
menampakkan wajah kerahiman-Mu kepada sesama dengan berperilaku adil dan 
hidup apa adanya. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan hanya bersama-Mu kami 
dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara 
kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa, dalam persekutuan dengan Roh 
Kudus sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: luK. 12:13-21
 P : Bacaan diambil dari Injil Lukas 

 13Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus: “Guru, katakanlah kepada 

saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku.” 14Tetapi Yesus berkata kepadanya: 

“Saudara, siapakah yang telah mengangkat Aku menjadi hakim atau pengantara atas 

kamu?” 15Kata-Nya lagi kepada mereka: “Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap 

segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya 

tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu.” 16Kemudian Ia mengatakan kepada 

mereka suatu perumpamaan, kata-Nya: “Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah 

hasilnya. 17Ia bertanya dalam hatinya: Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak 

mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18Lalu katanya: 

Inilah yang akan aku perbuat; aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan 

mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan 

barang-barangku. 19Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: jiwaku, ada padamu 

banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, 

minumlah dan bersenang-senanglah! 20Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau 
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orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari padamu, dan apa yang 

telah kausediakan, untuk siapakah itu nanti? 2 1Demikianlah jadinya dengan orang yang 

mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.”

Demikianlah Sabda Tuhan

 U : Terpujilah Kristus

4. Renungan SingkaT
Kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk memenuhi setiap pemintaan dan mengikuti 
kemauan manusia, tetapi terutama menjalankan segala rencana dan kehendak 
Bapa-Nya. Misi utama-Nya adalah mewartakan kerajaan Allah. Oleh karena itu, 
tidaklah heran apabila Yesus menolak untuk memutuskan perkara atau mengabulkan 
permintaan yang diajukan oleh seorang pemuda untuk menyadarkan saudaranya 
agar membagi harta warisannya. Ia malah mengingatkan sekaligus menyadarkan 
pemuda itu, “Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan, sebab 
walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung 
daripada harta kekayaannya itu.” Dengan ini Yesus mau menegaskan bahwa hidup 
bergelimangan harta kekayaan tidak serta merta memberi jaminan bagi seseorang 
untuk memperoleh kebahagiaan atau hidup yang kekal.

Penegasan Yesus ini juga dialamatkan kepada kita semua, umat Kristen dewasa ini. 
Kita seringkali lebih bersikap loba terhadap harta kekayaan, lebih menampilkan 
gaya hidup yang materialistis dan hedonistis, lebih mementingkan harta duniawi 
daripada berjuang untuk memperoleh harta surgawi. Kita kerap meninggalkan 
Tuhan demi mengejar harta kekayaan. Kalkulasi untung rugi selalu menjadi 
pegangan dalam hidup. Prinsip do ut des seringkali menjadi prinsip hidup. Ini 
menunjukkan sikap kita yang tamak terhadap harta dan kekayaan.

Sabda Tuhan mengajak kita semua diajak untuk selalu berjuang meraih harta “surgawi” 
dan bukan harta duniawi. Sebab, hanya harta surgawi yang memberikan jaminan 
kebahagiaan dan hidup yang kekal, di mana Allah menjadi sumber keselamatan. 
Selain itu, hiduplah sewajarnya (apa adanya), sembari berjuang untuk memperkaya 
iman dengan melakukan kebajikan-kebajikan kristiani seperti memberi sedekah, 
bersolider dengan sesama yang berkekurangan. Sebab hanya dengan demikian, 
kehadiran kita menjadi berarti dan berdayaguna bagi sesama di sekitar kita. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:
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* Sudahkah kita menjalani hidup apa adanya, tanpa harus berfoya-foya? 
* Apa saja yang harus kita lakukan agar dapat meraih “harta surgawi”?
* Seberapa seringkah kita melakukan kebajikan-kebajikan kristiani demi 

memperkaya iman kita?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi mereka yang bersikap loba terhadap harta kekayaan. 
Ya Bapa, sadarkanlah mereka untuk berbalik dari pola hidup yang lama, yang 
penuh dengan ketamakan menuju pola hidup yang selaras dengan kehendak-Mu. 
Marilah kita mohon...

*  Bagi para pemimpin Gereja dan bangsa. 
Ya Bapa, tabahkanlah hati mereka dalam menjalankan tugas dan pelayanan mereka, 
agar di mana mereka berada di situ juga nama-Mu dimuliakan. Semoga mereka 
senantiasa berjuang demi kepentingan bersama dan bukannya demi kepentingan 
pribadi. Marilah kita mohon...

*  Bagi kita sekalian yang hadir di sini. 
Ya Bapa, kobarkanlah dalam diri kami api cinta kasih-Mu agar kami menampilkan 
hidup apa adanya, sembari berjuang untuk memperkaya iman kami. Marilah kita 
mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. doa PenuTuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang Maharahim, syukur tiada hentinya kami haturkan kepada-Mu 
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karena sabda-Mu menyadarkan kami untuk senantiasa berjuang meraih harta 
surgawi dan hidup apa adanya. Kami mohon, mampukanlah kami untuk dapat 
melaksanakan setiap perintah-perintah-Mu dalam seluruh karya dan perjuangan 
hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. 

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U  : Amin
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Minggu 34

SALING BeRBAGI DALAM IMAN (KIS. 2:41-47)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin

2. doa Pemuka 
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Yesus, adalah kehendak Bapa bahwa Engkau menjadi miskin agar kami bisa menjadi 
kaya. Engkau menolak segala kehormatan dan kekuasaan yang bisa dilimpahkan dunia 
ini kepada-Mu. Sebaliknya, Engkau menerima mahkota duri agar kami dianugerahi 
harta kerajaan-Mu. Hadirlah bersama kami dalam segala rangkaian acara kami pada 
hari ini, sehingga mampu terlepas dari segala kenikmatan duniawi semata. Semoga 
nyala api Roh Kudus-Mu memurnikan hasrat hati kami yang tak beraturan ini. Sebab 
Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan 
Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa.

 U : Amin

3. Bacaan: KIS. 2:41-47
 P : Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul

4 1Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu 

jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. 42Mereka bertekun dalam pengajaran 

rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan 

roti dan berdoa. 43Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan 

banyak mujizat dan tanda. 44Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, 

dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, 45dan selalu ada dari mereka 

yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai 

dengan keperluan masing-masing. 46Dengan bertekun dan dengan sehati mereka 

berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-

masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus 

hati, 47sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan 

menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.

Demikianlah Sabda Tuhan
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 U : Syukur kepada Allah 

4. Renungan SingkaT
Jemaat perdana memperkuat iman mereka dengan senantiasa berkumpul bersama. 
Berkumpul bersama akan meneguhkan satu sama lain, terutama ketika para pengikut 
Kristus disindir, disingkirkan dan bahkan dikejar-kejar. Momen berada bersama 
menjadi momen yang amat meneguhkan. Dalam kesempatan ini mereka semua 
mengingatkan kembali apa yang diperbuat Yesus. Mereka memecah-mecahkan roti. 
Mereka juga saling berbagi dengan apa yang mereka miliki. Semangat inilah yang 
mempersatukan mereka dan meneguhkan iman mereka. 

Semangat kebersamaan dan saling berbagi yang dimiliki jemaat perdana ini 
merupakan contoh yang baik bagi kita di zaman ini, yang menghidupi semangat 
individualisme. Orang lebih suka menyendiri dan sibuk dengan urusannya 
sendiri. Orang tidak mau urusan pribadinya diganggu oleh orang lain. Akibatnya 
orang menjadi tertutup dan kurang rela untuk berbagi dengan sesamanya yang 
lain. Semangat memecah-mecahkan roti yang menjadi semangat jemaat perdana 
menjadi semangat egois dan makan sendiri-sendiri. 

Kisah hidup jemaat perdana ini mengajak kita untuk kembali membentuk 
sebuah persekutuan iman. Hanya dalam persekutuan iman, orang akan saling 
memperhatikan dan saling berbagi. Orang tidak hanya saling membagi harta 
duniawi (=materi) melainkan juga harta duniawi yaitu pengalaman iman. Mari 
kita membentuk persekutuan iman ini mulai dari dalam keluarga kita, kemudian 
dalam lingkungan kita dan akhirnya di dalam paroki kita.

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Bagaimana upaya kita selama ini untuk membangun persekutuan iman 
dalam keluarga kita?

* Apakah kita selalu berupaya untuk saling membagikan pengalaman iman kita 
dengan orang lain?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
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hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita.

*  Bagi keluarga-keluarga Kristiani
Ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu bagi seluruh keluarga Kristiani, agar mereka 
semakin sadar untuk membangun kedekatan dengan-Mu. Marilah kita mohon…

*  Bagi keluarga-keluarga yang miskin dan menderita
Ya Bapa, berilah kekuatan kepada keluarga yang miskin dan menderita dan semoga 
Engkau juga menggerakkan hati banyak orang untuk membantu mereka. Marilah 
kita mohon… 

*  Bagi kita di sini
Ya Bapa, jadikanlah kami sebagai pewarta kabar suka cita-Mu. Semoga Engkau 
memberkati kami dalam menjalankan tugas kerasulan kami sehingga kehadiran 
kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Marilah kita mohon…

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami….

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Bapa yang Mahakasih, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami dengan 
kelemahlembutan. Bantulah kami untuk belajar memberi dengan ketulusan dan 
belajar pula kerendahan hati untuk melayani-Mu dengan penuh gembira. Demi 
Kristus Tuhan dan pengantara kami. 

 U  : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin
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Minggu 35

HIDUP DALAM ROH (GAL. 5:16-26)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin

2. doa Pemukaan
P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak) 
Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan ke hadirat-Mu atas apa 
yang ada pada kami saat ini. Semua yang ada adalah hasil buah Roh Kudus yang 
memimpin kami. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami terhindar dari keinginan 
daging. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama 
Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa.

 U : Amin. 

3. Bacaan: Gal. 5:16-26
 P : Bacaan diambil dari surat rasul Paulus kepada jemaat di Galatia 

 16Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 
17Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan 

dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak 

melakukan apa yang kamu kehendaki. 18Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin 

oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19Perbuatan daging telah nyata, 

yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 20penyembahan berhala, sihir, perseteruan, 

perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 2 

1kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan 

kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang 

demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. 22Tetapi buah Roh ialah: kasih, 

sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 23kelemahlembutan, 

penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24Barangsiapa menjadi milik 

Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 
25jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, 26dan janganlah kita 

gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah
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4. Renungan SingkaT
Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia untuk hidup menurut semangat 
Roh. Orang yang hidup menurut Roh akan dituntun atau dibimbing oleh Roh. 
Ia akan melakukan hal-hal yang baik. Paulus menjelaskan deretan perbuatan yang 
dituntun oleh Roh. Semuanya berhubungan dengan hal-hal yang menenangkan 
batin dan mendamaikan jiwa. Sebaliknya, semangat hidup daging atau duniawi itu 
amat berlawanan dengan keinginan Roh. Paulus pun menuliskan daftar panjang 
keinginan duniawi, seperti percabulan, hawa nafsu, perselisihan, kemabukan, 
pesta pora, dan sebagainya. Hal-hal ini membuat pribadi orang terpecah dan dia 
tidak akan berkembang dengan baik dalam hidupnya.

Tantangan paling besar yang dialami oleh manusia di zaman ini adalah mengatasi 
keinginan daging. Dunia sendiri menghadirkan banyak sekali konflik, peperangan, 
semangat hidup pesta pora, roh pemecah dan sebagainya. Manusia seakan-akan 
digempur dari berbagai arah oleh tantangan-tantangan ini. Kita tidak dapat 
menolak kehadiran berbagai tantangan ini. Kalau kita sudah menyadarinya sebagai 
tantangan, maka itu sudah merupakan awal untuk keluar dari situasi yang tidak 
menguntungkan ini. 

Rasul Paulus secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Kristus sendiri telah 
membuka jalan bagi kita untuk melawan tantangan-tantangan tersebut. Kita 
diminta untuk menyalibkan keinginan daging itu dengan berpaling kepada Roh. 
Untuk semakin memperkokoh kekuatan Roh berkarya dalam diri kita, maka kita 
mesti rajin berdoa dan melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Doa akan menguatkan 
iman dan mendekatkan orang kepada Tuhan. Tuhan akan membantu orang yang 
berharap kepada-Nya.

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Keinginan-keinginan daging manakah yang dominan dalam diri kita masing-
masing?

*  Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam melaksanakan keinginan 
Roh?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
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hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita.

*  Bagi para biarawan-biarawati. 
Ya Bapa, kuatkanlah iman mereka dalam menghidupi panggilan mereka. Utuslah 
Roh Kudus-Mu ke atas mereka sehingga mereka mampu menyadarkan umat 
untuk berjalan di jalan yang benar. Marilah kita mohon......

*  Bagi para kaum muda. 
Ya bapa, semoga mereka menjadi generasi-generasi penerus yang mengikuti 
keinginan Roh dan bukan keinginan daging semata. Bimbinglah dan tuntunlah 
mereka dalam setiap jalan yang mereka lakukan. Marilah kita mohon.....

*  Bagi kita sekalian. 
Ya Bapa, semoga kami sekalian membiarkan diri dituntun oleh Roh daripada oleh 
keinginan daging. Marilah kita mohon.....

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah Bapa yang Maha penyayang, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. 
Melalui Rasul Paulus, Engkau menyadarkan kami untuk mengikuti keinginan 
Roh. Bantulah kami agar selalu berjalan dan hidup dalam Roh. Demi Kristus 
Tuhan kami.

 U : Amin.

9. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus
 U  : Amin.
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Minggu 36

MeMBARUI DIRI TeRUS MeNeRUS (KOL. 3:5-17)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin

2. doa Pembuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa Yang Mahabaik, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau tak pernah 
meninggalkan kami meski kami ini orang berdosa. Kami seringkali menyakiti 
hati-Mu dengan segala dosa kami. Maka kami mohon kepada-Mu, berkenanlah 
hadir di dalam hati kami agar kami dengan rendah hati membuang segala 
perbuatan buruk kami dan menjadi manusia baru yang senantiasa terbuka dan 
siap mewartakan sabda-Mu di tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara 
kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang 
segala masa.

 U : Amin.

3. Bacaan: Kol. 3:5-17
 P : Bacaan diambil dari surat rasul Paulus kepada jemaat di Kolose

5Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, 

kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan 

penyembahan berhala, 6semuanya itu mendatangkan murka Allah (atas orang-orang 

durhaka). 7Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 
8Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan 

kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9jangan lagi kamu saling mendustai, karena 

kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya, 10dan telah mengenakan 

manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang 

benar menurut gambar Khaliknya; 11dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang 

Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang Barbar atau orang Skit, budak atau 

orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 12Karena itu, 

sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas 
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kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran. 13Sabarkanlah 

kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang 

seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni 

kamu, kamu perbuat jugalah demikian.14Dan di atas semuanya itu: kenakanlah kasih, 

sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15Hendaklah damai 

sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil 

menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. 16Hendaklah perkataan Kristus diam dengan 

segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar 

dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian 

dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17Dan segala 

sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu 

dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa Kita.

Demikianlah Sabda Tuhan

 U : Syukur kepada Allah.

4. Renungan SingkaT
Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk mematikan segala yang duniawi. Itu 
berarti, walaupun secara rohani jemaat Kolose sudah memiliki hidup yang baru, 
namun secara praktis mereka masih harus berjuang setiap hari untuk memelihara 
kehidupan baru itu. Mereka harus berusaha menepis kecenderungan untuk 
kembali kepada kehidupan yang lama. Hidup baru adalah pemberian Tuhan yang 
harus dipelihara dan dibarui secara berkelanjutan.

Rasul Paulus melihat pentingnya pembaharuan hidup bagi jemaat di Kolose. 
Setiap orang dituntut untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan 
manusia baru. Ini memerlukan sebuah proses pembaharuan yang terus menerus 
dengan membuang hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meski kita 
sudah seringkali terjebak dalam dosa-dosa duniawi, namun kita selalu diberikan 
kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kita 
sekalian diberikan kekuatan untuk melawan semua dosa-dosa duniawi ini dengan 
semangat belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan 
kesabaran.

Sebagai satu keluarga, kita diajak dengan penuh kerendahan hati melakukan 
pembaharuan hidup yang benar dalam Kristus seperti yang telah dijelaskan 
oleh Paulus terhadap jemaat di Kolose. Oleh karena itu, kita perlu proses dan 
penyerahan diri secara total kepada Allah untuk bisa merubah hidup kita, kita 
harus membuang segala hal dari dalam yang dapat menghalangi pembaharuan 
tersebut.
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5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

*  Melihat deretan hal-hal negatif yang diurutkan Paulus dalam bacaan di atas, 
apa yang perlu dimatikan dalam diri kita?

*  Hal-hal baik apa saja yang harus tetap kita pertahankan dan teruskan dalam 
hidup kita?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi Sri Paus, para Uskup, para Imam, dan Biarawan-biarawati,
Semoga Allah Maharahim menguatkan hati dan iman mereka sehingga mereka 
selalu dikuatkan dalam menjalani panggilan mereka sebagai seorang gembala yang 
baik dan setia serta selalu hadir di tengah-tengah umat. Marilah kita mohon…

*  Bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan,
Semoga Tuhan sebagai penunjuk jalan kebenaran dan hidup, menyadarkan mereka 
untuk menerima kehadiran-Mu di dalam hari mereka sebab Engkaulah satu-
satunya sumber keselamatan kekal. Marilah kita mohon…

*  Bagi kita sekalian yang hadir di sini,
Semoga Allah Mahabaik mencurahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita agar 
kita semakin rendah hati untuk mau berubah, membuang sikap-sikap buruk kita, 
dan menjadi manusia baru yang siap diutus mewartakan kebenaran di tengah 
sesama. Marilah kita mohon…

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 
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8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa Mahabaik, kami bersyukur karena Engkau telah menerima kami 
sebagai anak-anak-Mu meskipun kami ini orang berdosa. Curahkanlah kekuatan 
sabda-Mu agar kami mampu meninggalkan sikap-sikap buruk yang ada di dalam 
diri kami dan siap dipanggil serta diutus ke tengah-tengah dunia. Demi Kristus 
Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U  : Amin
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Minggu 37

BeKeRjA DAN BeRjUANG (2TeS. 3:1-15)

1. Tanda Salib
 P : Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
 U  : Amin

2. doa Pemuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah yang mahakuasa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam ibadat 
ini. Semoga dengan bantuan Roh-Mu yang Kudus, kami senantiasa diarahkan untuk 
tetap berpegang teguh pada Sabda-Mu dan hidup menurut Sabda-Mu itu. Kami 
mohon, teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami selalu akan Dikau sehingga kami 
boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara 
kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan 
Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: 2teS. 3:1-15
 P : Bacaan diambil dari surat kedua rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika

 1Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh 

kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, 2dan supaya 

kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang 

beroleh iman. 3Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara 

kamu terhadap yang jahat. 4Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami 

pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. 5Kiranya Tuhan tetap 

menujukan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. 6Tetapi kami 

berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu 

menjauhkan diri dari setiap dari setaip saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan 

yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. 7Sebab kamu sendiri tahu, 

bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara 

kamu, 8dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih 

payah siang malam, suapaya jangan menjadi beban bagi siapa pun di antara kamu. 
9Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri 
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kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. 10sebab, juga waktu kami berada di antara 

kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau berkerja, 

janganlah ia makan. 1 1Kami katakan ini karena kami dengar, bahwa ada orang yang tidak 

tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 
12Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, 

supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan 

makanannya sendiri. 13Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa 

yang baik. 14jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam 

surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu, 15tetapi 

jaganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegorlah dia sebagai saudara.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah

4. Renungan SingkaT
Paulus dalam suratnya kepada umat di Tesalonika menggambarkan situasi orang-
orang yang hidup dalam kemalasan, umat yang hidup berfoya-foya tanpa bekerja, 
berbuat seenaknya karena bagi mereka, hidup yang berarti hanya terjadi pada hari 
ini. Secara umum dapat dikatakan Paulus mau mengkritik orang-orang yang hidup 
dalam sikap hedonistik. Mereka hanya mementingkan kesenangan sesaat tanpa 
mau bekerja keras. Hal lain yang ditegaskan olah rasul Paulus adalah perlunya 
keseimbangan antara berdoa dan bekerja. “ Kami memberi peringatan ini 
kepadamu: jika seorang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Kami katakan ini 
karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, 
tetapi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami 
peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang 
melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri” (2Tes 
3:10-12). 

Santo Paulus menyadari bahwa jemaat di Tesalonika telah disesatkan dengan 
cara hidup yang hedonistik. Mereka tidak lagi giat bekerja, tetapi sibuk dengan 
hal yang tidak berguna. Melihat realitas ini Paulus berpesan, “…supaya mereka 
tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya 
sendiri” (2Tes 3:12). Bahaya sikap hedonistik semacam ini tidak hanya terjadi pada 
jemaat Tesalonika pada waktu itu. Bahaya sikap hedonistik ini terus menghantui 
manusia hingga sekarang ini. Banyak orang yang hidup dalam kemewahan dan 
hidup berfoya-foya. Mereka berpikir bahwa hidup hanya untuk hari ini karena hari 
esok mempunyai perkaranya sendiri. 
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Kehidupan yang baik sekarang atau masa depan diperoleh melalui ketekunan 
dalam bekerja. Kita semua harus bekerja menurut bidang kita masing-masing. 
Kehidupan yang baik sebagai anugerah Tuhan datang kepada kita hanya apabila 
kita dengan tekun bekerja dan bekerja sama dengan Tuhan. Hal itu tidak akan 
tercapai jika kita hanya untuk menikmati kesenangan sesaat tanpa memikirkan 
kehidupan hari esok. Untuk itu, hendaknya kita selalu menyadari dan menghayati 
peringatan serta nasihat Paulus ini, yaitu supaya kita semua tetap tenang dan tekun 
melakukan pekerjaan kita masing-masing, dan dengan demikan makan dari hasil 
jerih payah kita sendiri.

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah dalam keseharian, kita sungguh menjadi orang yang bekerja keras?
* Apakah kita setia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada 

kita masing-masing atau kita hanya hidup bermalas-malasan dan berfoya-foya ?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi jemaat Kristen dewasa ini
Semoga jemaat Kristen dewasa ini dimampukan agar tetap setia dalam pekerjaan 
mereka masing-masing dan tidak hidup dalam kenikmatan duniawi semata tetapi 
tetap mencari keunggulan hidup sebagai orang Kristen sejati. Marilah kita mohon 

*  Bagi mereka yang terjerumus dalam sikap hedonistik
Semoga dengan bantuan Roh Kudus mereka yang selama ini telah dibutakan oleh 
kesenangan sesaat mampu disadarkan kembali bahwa hidup bukan hanya untuk 
saat ini tetapi mereka juga hidup untuk kehidupan yang akan datang. Marilah kita 
mohon.
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*  Bagi keluarga kita
Semoga keluarga-keluarga Kristen menanamkan sikap optimis dan semangat kerja 
pada setiap anggota keluarganya agar mereka mampu menghadapi sikap-sikap 
hedonistik yang menjadi gaya hidup dalam dunia dewasa ini. Marilah kita mohon.

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah dan Bapa yang penuh kasih tanamkanlah dalam diri kami rasa untuk 
mencintai setiap pekerjaan kami. Baharuilah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu 
agar kami mampu membentengi diri kami sehingga tidak terpengaruh dengan 
sikap hedonistik yang hanya hidup bermalas-malasan dan mengejar kenikmatan 
hidup sesaat tetapi sebaliknya, kami semakin teguh untuk mencari arti hidup kami 
yang sejati demi kehidupan yang akan datang bersama Engkau. Sebab Engkaulah 
Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. 

 U : Amin.

9. Tanda Salib
 P  : Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
 U  : Amin
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Minggu 38

jANGAN MeNjADI HAMBA UANG (IBR. 13:1-7)

1. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U  : Amin 

2. doa Pembuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah, sabda-Mu selalu mengingatkan dan menasihati kami untuk tetap hidup 
dalam terang kasih persaudaraan. Atas dorongan Roh-Mu yang kudus, kami 
hamba-hamba-Mu datang dan berkumpul di tempat ini untuk menyerahkan akal 
budi, hati nurani dan seluruh tindakan nyata kami ke dalam dekapan tangan-Mu 
agar Engkau sudi membimbing kami seturut sabda dan kehendak-Mu dalam 
kehidupan kami sehari-hari. Kami haturkan permohonan kami ini kepada-Mu 
dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa 
bersama dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang 
segala masa. 

 U  : Amin.

3. Bacaan: IBr. 13:1-7
 P  : Bacaan dari surat kepada Orang Ibrani

 1 Peliharalah kasih persaudaraan! 2 jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada 

orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah 

menjamu malaikat-malaikat. 3 Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri 

juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan 

sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. 4 Hendaklah kamu 

semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat 

tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. 5 janganlah kamu 

menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena 

Allah telah berfirman: “Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-

kali tidak akan meninggalkan engkau.” 6 Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata: 

“Tuhan adalah Penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia 
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terhadap aku?” 7 Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan 

firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. 

Demikianlah sabda Tuhan,

U : Syukur kepada Allah.

4. Renungan SingkaT
Bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi merupakan bab atau bagian terakhir dari 
surat kepada orang-orang Ibrani. Bagian akhir itu ditutup dengan nasihat dan doa 
mohon keselamatan. Inti dari nasihat-nasihatnya adalah mengajak orang-orang 
Ibrani untuk memelihara kasih persaudaraan. Ajakan untuk menciptakan suasana 
penuh persaudaraan itu nampak dalam beberapa nasihat dan amanat yakni, 
pertama, memberi tumpangan kepada sesama, kedua, memperhatikan orang-
orang hukuman dan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, ketiga, 
menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan, keempat, hidup apa 
adanya dan tidak menjadi hamba atas uang, dan kelima, menjadikan Yesus sebagai 
teladan dalam hidup. Semua nasihat ini saling berkaitan atau bergantung satu sama 
lain dan inti ajakan itu ada pada nasihat yang keempat. Jika orang tidak bisa taat 
pada nasihat itu, maka semua nasihat yang lain pasti berat untuk dijalani. 

Dewasa ini, banyak orang yang telah menjadi hamba uang. Mereka selalu tidak 
puas dengan apa yang mereka miliki. Kelompok itu selalu berusaha untuk 
mengumpulkan uang dan harta sebanyak-banyaknya dan berbuat sesuka hati 
dengan kekayaan mereka itu. Mereka menjadikan uang sebagai ukuran dalam 
hidup. Dengan kesombongan akan kekayaan uang dan harta tersebut, mereka tidak 
peduli dengan sesama yang membutuhkan bantuan mereka. Dengan uang mereka 
memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenangnya. Dengan uang, mereka 
hidup berfoya-foya mencari kenikmatan duniawi, dan mereka menganggap diri 
sebagai orang yang bisa berbuat apa saja dengan uang itu. Gambaran situasi di atas 
akhirnya menjadi penghalang terciptanya situasi yang penuh kasih persaudaraan. 

Nasihat-nasihat kepada orang-orang Ibrani itu juga berlaku untuk kita semua 
yang hidup sekarang ini. Kita semua diajak untuk tidak menjadi hamba uang. 
Kita harus menanamkan dalam diri kita sikap penuh syukur dengan apa yang 
dimiliki. Uang bisa membantu kita namun jika kita salah memanfaatkannya maka 
uang akan menghancurkan hidup kita. Kita harus berani melawan keinginan 
untuk menjadikan uang sebagai ukuran hidup karena dengan itu kita tidak dapat 
menciptakan hidup yang penuh kasih dan persaudaraan dengan sesama kita.
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5. PeRTanyaan PeRmenungan 
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah hidup kita selama ini dikuasai oleh uang atau dengan kata lain kita 
sudah menjadi hamba atas uang?

* Apakah kita mampu melawan keinginan atau godaan untuk menjadi hamba 
atas uang dan menciptakan situasi penuh kasih dan persaudaraan dengan 
sesama kita?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita.

*  Bagi mereka yang saat ini masih menjadi hamba atas uang
Ya Bapa, sadarkanlah mereka akan situasi hidup mereka itu agar mereka berbalik 
ke jalan yang benar dan menjadikan Engkau sebagai teladan dalam hidup. Marilah 
kita mohon….

*  Bagi sesama kami yang berkekurangan dan menderita 
Ya Bapa, kuatkanlah sesama kami yang menderita dan terangilah hati nurani orang-
orang di sekitar mereka agar mampu mengulurkan tangan kasih dan pengharapan 
kepada mereka yang membutuhkan. Marilah kita mohon…

*  Bagi kita semua yang hadir di tempat ini
Ya Bapa, ampunilah kami jika saat ini kami menjadikan uang sebagai ukuran 
dalam hidup kami. Bantulah kami sekali lagi agar mampu berbalik ke jalan yang 
sebenarnya dan menghayati nasihat-nasihatMu. Marilah kita mohon….

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 
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8. doa PenuTuP
P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hadir dan menyapa kami dengan janji-
janji yang dapat kami jadikan bekal kekuatan dalam ziarah hidup kami. Kami 
mau menjadi hamba-hamba-Mu yang taat pada nasihat-nasihat-Mu ini. Semoga 
kami menjadi sadar bahwa Engkau selalu menyertai dan membantu kami dalam 
menghidupi nasehat-nasehat itu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang 
segala masa. 

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin
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Minggu 39

IMAN ITU MeSTI DIPeRLIHATKAN DALAM HIDUP (YAK. 2:14-26)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin 

2. doa Pembuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Tuhan yang mahamurah, kami bersyukur atas setiap rahmat yang yang Engkau 
limpahkan kepada kami masing-masing. Terima kasih pula untuk selalu menjagai 
dan melindungi kami. Pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman-Mu 
melalui surat dari Rasul Yakobus. Berilah kami pemahaman untuk menyadari 
bahwa iman kami kepada-Mu harus diungkapkan secara nyata dalam kehidupan 
harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa 
bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang 
segala masa.

 U : Amin.

3. Bacaan: YaK. 2:14-26 
 P : Bacaan diambil dari surat rasul Yakobus 

 14Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan, bahwa ia mempunyai 

iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 
15jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan 

sehari-hari, 16dan seorang dari antara kamu berkata: “Selamat jalan, kenakanlah kain 

panas dan makanlah sampai kenyang!”, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa 

yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? 17Demikian juga halnya dengan iman: 

jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati. 
18Tetapi mungkin ada orang berkata: “Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan”, 

aku akan menjawab dia: “Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku 

akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.” 19engkau percaya, 

bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik! Tetapi setan-setanpun juga percaya akan hal 

itu dan mereka gemetar. 20Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang, 

bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 2 1Bukankah Abraham, bapa 
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kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia mempersembahkan Ishak, 

anaknya, di atas mezbah? 22Kamu lihat, bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-

perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 23Dengan 

jalan demikian genaplah nas yang mengatakan: “Lalu percayalah Abraham kepada 

Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.” Karena 

itu Abraham disebut: “Sahabat Allah.” 24jadi kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan 

karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 25Dan bukankah 

demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika 

ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong 

mereka lolos melalui jalan yang lain? 26Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, 

demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah

4. Renungan SingkaT
Dalam Kartu Tanda Penduduk Indonesia (KTP) tertera agama pemegang KTP 
tersebut. Kita semua pasti menuliskan agama kita. Katolik, pengikut Kristus. 
Tulisan agama di KTP itu tidak bernilai apa-apa jika hidup harian kita tidak sesuai 
dengan iman dan ajaran agama Katolik. Rasul Yakobus menegaskan dengan amat 
jelas bahwa iman itu harus dinyatakan dalam perbuatan. Apa yang diungkapkan 
dari dalam hati itu harus pula dilakukan dalam kehidupan harian. Jika tidak, maka 
iman itu menjadi tidak berarti apa-apa. Rasul Yakobus mengatakan dengan amat 
gamblang bahwa iman tanpa perbuatan pada hakekatnya adalah mati. Ia tidak 
berguna. 

Dalam dunia zaman sekarang, kita temukan fenomena di mana orang menyatakan 
dirinya sebagai orang beriman namun segala tingkah lakunya bertolak belakang 
dengan imannya. Orang beragama namun dia melakukan korupsi. Orang 
menyatakan dirinya beriman, namun dia membenci dan membunuh sesamanya. 
Rasul Yakobus memberikan contoh yang amat cocok dengan situasi kita. “Jika 
seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan 
sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata: ‘Selamat jalan, kenakanlah kain 
panas dan makanlah sampai kenyang!’, tetapi ia tidak memberikan kepadanya 
apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu?” Orang menjadi tidak peduli 
dengan orang lain dan hanya memperhatikan diri sendiri. 

Rasul Yakobus mengajak kita sekalian untuk menyelaraskan iman kita dengan 
praktek hidup harian. Perlu ada keseimbangan antara keduanya. Jika tidak, 
maka identitas agama dan iman seseorang itu tidak mendapatkan arti apa-
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apa. Seseorang yang beriman dan menunjukkannya dalam hidup nyata akan 
membuat kepribadiannya berkualitas. Dia akan peduli dengan sesama dan tidak 
mementingkan dirinya sendiri. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah dalam kehidupan konkret kita sudah menunjukan sikap iman yang 
benar melalui cara hidup kita sebagai orang Katolik yang baik?

*  Pernahkah kita mempraktekan iman yang hidup itu dalam bentuk perbuatan-
perbuatan konkret di hadapan orang-orang kecil dan miskin?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi kesadaran umat Allah akan iman yang dimilikinya. 
Ya Bapa, baharuilah selalu iman umat-Mu dalam perjalanan hidup mereka sebagai 
anggota Gereja-Mu. Bantulah umat-Mu untuk menumbuhkembangkan iman 
mereka di tengah tantangan zaman. Marilah kita mohon….

*  Bagi orang-orang yang menderita dan terpinggirkan. 
Ya Bapa, perhatikanlah orang-orang yang terpinggirkan dan dilanda penderitaan. 
Sentuhlah hati orang-orang beriman di sekitar mereka, agar memberikan 
pertolongan dan bantuan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Marilah kita 
mohon….

*  Bagi diri kami sendiri. 
Bapa Mahapengasih, kami menyerahkan seluruh diri kami kepada-Mu. Bimbinglah 
kami dengan Roh-Mu yang Kudus, agar kami tidak hanya mengimani Engkau 
tanpa menghidupinya dalam kehidupan harian kami. Semoga iman kami menyata 
dalam hidup harian kami. Marilah kita mohon….
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(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah sumber iman dan kepercayaan kami, syukur dan pujian kami lambungkan 
kepada-Mu, atas bimbingan dan penyertaan yang Engkau curahkan bagi kami 
anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa iman yang kami miliki ini memberikan kami 
juga tanggung jawab besar untuk membantu sesama di sekitar kami. Bangunkanlah 
kesadaran kami tentang makna iman yang benar akan Engkau yaitu iman yang 
menuntut perbuatan konkret dalam realitas kehidupan bersama dengan orang-
orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan kami.

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin 
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Minggu 40

jAUHILAH KeCeMBURUAN DAN IRI HATI (Kej. 4:1-16)

1. Tanda Salib 
 P  : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 
 U  : Amin.

2. doa Pemuka
 P  : Marilah Berdoa (hening sejenak)

Allah Bapa yang maha kuasa dan kekal, Engkau telah memperkenankan kami untuk 
mengambil bagian dalam karya keselamatan-Mu. Kami mohon pandanglah dengan 
rela kami umat-Mu agar seluruh karya dan persembahan kami umat-Mu berkenan 
d ihadapan. Dengan perantaraan Kristus Putera-Mu, Tuhan dan pengentara kami 
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus 
Allah sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: Kej. 4:1-16
 P : Bacaan diambil dari kitab Kejadian

 1Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, isterinya, dan mengandunglah 

perempuan itu, lalu melahirkan Kain; maka kata perempuan itu: “Aku telah mendapat 

seorang anak laki-laki dengan pertolongan TUHAN.” 2Selanjutnya dilahirkannyalah 

Habel, adik Kain; dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. 
3Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil 

tanah itu kepada TUHAN sebagai korban persembahan; 4Habel juga mempersembahkan 

korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya; 

maka TUHAN mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, 5tetapi Kain dan 

korban persembahannya tidak diindahkan-Nya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan 

mukanya muram. 6Firman TUHAN kepada Kain: “Mengapa hatimu panas dan mukamu 

muram? 7Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau 

tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu; ia sangat menggoda engkau, 

tetapi engkau harus berkuasa atasnya.” 8Kata Kain kepada Habel, adiknya: “Marilah kita 

pergi ke padang.” Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya 
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itu, lalu membunuh dia. 9Firman TUHAN kepada Kain: “Di mana Habel, adikmu itu?” 

jawabnya: “Aku tidak tahu! Apakah aku penjaga adikku?” 10Firman-Nya: “Apakah yang 

telah kauperbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada-Ku dari tanah. 1 1Maka sekarang, 

terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk 

menerima darah adikmu itu dari tanganmu. 12Apabila engkau mengusahakan tanah itu, 

maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu; engkau menjadi 

seorang pelarian dan pengembara di bumi.” 13Kata Kain kepada TUHAN: “Hukumanku itu 

lebih besar dari pada yang dapat kutanggung. 14engkau menghalau aku sekarang dari 

tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapan-Mu, seorang pelarian dan pengembara 

di bumi; maka barangsiapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh 

aku.” 15Firman TUHAN kepadanya: “Sekali-kali tidak! Barangsiapa yang membunuh Kain 

akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat.” Kemudian TUHAN menaruh tanda pada 

Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barangsiapapun yang bertemu dengan dia. 16Lalu 

Kain pergi dari hadapan TUHAN dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur eden.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah.

4. Renungan SingkaT
Kain dan Habel adalah dua bersaudara. Semestinya Kain yang adalah kakak 
melindungi adiknya, Habel. Namun karena iri hati, maka Kain membunuh 
Habel. Kain hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketika Tuhan bertanya dimanakah 
adiknya, Kain menjawab, “aku tidak tahu! Apakah aku penjaga adikku?”

Kisah pembunuhan kedua bersaudara pada bacaan di atas menunjukkan keegoisan 
dan kecemburuan sosial yang luar biasa. Kain membunuh adiknya, Habel, karena 
ketidakpuasan atas penolakan Tuhan terhadap persembahannya. Atas dasar ini, ia 
menjadi marah dan geram, sehingga ia tidak mampu lagi untuk mengendalikan 
dirinya dan menyebabkan aksi nekat berpadu brutal terjadi. Peristiwa 
pembunuhan itu terjadi karena ia tidak lagi melihat saudaranya sebagai dirinya 
yang lain, melainkan sebagai lawan yang harus dicabut nyawanya.

Sikap egois dan cemburu itu masih nampak dan terjadi dalam situasi dan konteks 
kehidupan kita saat ini. Orang tidak lagi melihat sesama sebagai rekan yang 
memberi arti baginya, tetapi sebagai lawan yang selalu mengancamnya, sehingga 
hubungan dan relasinya dengan orang lain selalu diwarnai dengan kecurigaan dan 
iri hati. Kisah Kain dan Habel ini menggambarkan bagaimana kecemburuan dan 
iri hati dalam relasi dengan orang lain (sesama) bisa membawa akibat yang amat 
negatif. Kisah ini mengajak kita sekalian untuk bersikap hormat dan positif atas 
keberhasilan orang lain.
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5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah kita mencintai saudara dan saudari dalam keluarga kita?
* Apakah saya menjadi cemburu dan iri hati melihat keberhasilan orang lain?
* Apa yang bisa saya buat untuk menghilangkan kecemburuan dan iri hati 

dalam hati saya ketika melihat keberhasilan sesama?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan permenungan. Saat hening bisa pula diisi dengan lagu 
meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan shering dalam keluarga sesuai 
dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi mereka yang menjadi korban pembunuhan
Ya Bapa, selamatkan arwah orang-orang yang menjadi korban pembunuhan. 
Semoga amal dan bakti mereka dalam dunia ini mengantar mereka ke hadirat-Mu 
yang kudus dan kekal. Marilah kita mohon….

*  Bagi mereka yang tersingkirkan dari keluarga dan masyarakat
Ya Bapa, berilah penghiburan dan peneguhan bagi mereka yang tersingkirkan dari 
keluarga dan masyarakat agar mereka memperoleh kekuatan dan ketabahan dari 
kemurahan hati-Mu. Marilah kita mohon….

*  Bagi mereka yang diselimuti oleh rasa benci dan cemburu
Ya Bapa, luluhkanlah hati orang-orang yang diliputi dan diselimuti dengan 
kebencian dan cemburu agar semakin hari mereka menjadi semakin lembut dan 
dibebaskan dari sikap benci dan cemburu. Marilah kita mohon….

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 
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8. Doa PenutuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa dalam surga, kami telah Engkau segarkan dengan santapan sabda-Mu. 
Semoga apa yang kami renungkan dan kami timba dari kelimpahan sabda-Mu itu, 
dapat kami pakai menjadi pelita bagi jalan kami dan penuntun dalam kehidupan 
kami sehari-hari. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.

 U : Amin.

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
 U  : Amin.
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Minggu 41

SOLIDeR DeNGAN KAUM KeCIL (AM. 8:4-8)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pemuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah Bapa yang Maha bijaksana dan Maha adil, kami menghaturkan syukur 
selimpah-limpahnya ke hadirat-Mu untuk segala anugerah dan rahmat yang 
boleh kami terima dalam hidup kami. Melalui Yesus Putera-Mu, Engkau telah 
menunjukkan keberpihakan-Mu terhadap kaum miskin dan terpinggirkan. 
Berilah kami iman yang teguh dan semangat yang kuat untuk selalu menunjukkan 
cinta-Mu yang besar kepada sesama yang membutuhkan uluran tangan kasih-
Mu. Semoga kami dapat menjadi alat untuk menyampaikan kasih-Mu yang besar 
itu kepada mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan 
berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa.

 U : Amin.

3. Bacaan: am. 8:4-8
 P : Bacaan diambil dari kitab Amos 

4Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan 

orang sengsara di negeri ini 5dan berpikir: “Bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh 

menjual gandum dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu 

dengan mengecilkan efa, membesarkan syikal, berbuat curang dengan neraca palsu, 
6supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang 

kasut; dan menjual terigu rosokan?” 7TUHAN telah bersumpah demi kebanggaan Yakub: 

“Bahwasanya Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka! 
8Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? 

Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut 

seperti sungai Mesir?”

Demikianlah Sabda Tuhan.
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 U : Syukur kepada Allah.

4. Renungan SingkaT
Sekurang-kurangnya ada dua hal penting yang hendak disampaikan oleh Nabi Amos 
dalam tulisannya ini. Pertama, Amos menggambarkan realitas umat yang terjadi 
pada saat itu. Bahwasannya ada perlakuan yang tidak adil terhadap orang-orang 
miskin. Ia tidak menyebut secara tegas siapa ataupun orang golongan mana yang 
menginjak-injak orang miskin dan membinasakan orang yang sengsara. Namun, 
dalam penjelasan lanjutan dikatakan bahwa para penindas itu menjual gandum, 
berbuat curang dengan neraca palsu, membeli orang lemah karena uang dan orang 
miskin karena sepasang kasut, serta menjual terigu rongsokan. Dalam hal ini dapat 
disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya orang yang mampu berbuat demikian 
adalah orang yang pandai dan berkecukupan (golongan menengah ke atas). Kedua, 
Amos menjelaskan kecaman Tuhan atas realitas ketidakadilan yang terjadi pada 
orang miskin dan bersengsara. Tuhan tidak akan melupakan perbuatan mereka.

Dewasa ini pencarian akan keadilan merupakan hal yang rumit. Dengan kata 
lain, terdapat begitu banyak ketidakadilan dan kesenjangan sosial di tengah 
masyarakat. Banyak orang miskin ditindas oleh karena sistem yang tidak baik atau 
karena keserakahan orang tertentu. Di samping itu dunia modern membuat orang 
untuk cenderung menjadi pribadi yang individualis daripada alturis. Orang lebih 
cenderung mementingkan diri sendiri daripada memperhatikan tangisan dan 
teriakan orang lain di sekitarnya. Sikap mementingkan diri sendiri secara tidak 
langsung memperlebar jurang antara yang kuat dan yang lemah; yang kaya dan 
yang miskin. Orang yang kuat dan kaya akan selalu berusaha untuk mengumpulkan 
sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara sedangkan orang miskin dan 
lemah akan menjadi semakin terpuruk oleh situasi yang menekan mereka. 

Kecaman Tuhan atas realita minor sebagaimana dilukiskan oleh nabi Amos 
menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki manusia saling memanipulasi. 
Kecaman itu memiliki makna imperatif bahwa kita hendaknya bersikap solider 
terhadap sesama yang miskin dan bersengsara bukan menjadi penindas mereka. 
Solidaritas kita mesti tampak dalam sikap saling menghormati dan menghargai serta 
kesiapsediaan kita untuk menolong mereka yang bersengsara. Dalam perjumpaan 
kita dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita memanfaatkan 
semua anugerah yang kita terima untuk saling menolong. Berhadapan dengan 
arus zaman yang menghantar orang kepada sikap apatis dan individualistis yang 
tinggi kita diajak untuk berani melawan arus. Kita mesti selalu ingat akan kecaman 
Tuhan bahwa Ia tidak pernah melupakan perbuatan mereka yang keji dan tidak 
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adil terhadap sesamanya yang miskin dan lemah. Dengan demikian kita akan selalu 
berlaku adil dan memihak kaum mereka yang miskin dan lemah.

5. PeRTanyaan PeRmenungan 
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah kita menghormati dan menghargai kaum miskin dan terpinggirkan 
sebagai manusia yang sederajat dengan kita?

* Apa saja yang harus kita lakukan terhadap kaum miskin yang membutuhkan 
pertolongan kita?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan permenungan. Saat hening bisa pula diisi dengan lagu 
meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan sharing dalam keluarga sesuai 
dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi para pemimpin.
Semoga para pemimpin dapat senantiasa berlaku bijaksana dalam mengatur 
kebijakan-kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan kehidupan orang-
orang kecil dan terpinggirkan. Marilah kita mohon…

*  Bagi mereka yang berkecukupan. 
Semoga mereka yang hidup berkecukupan dapat membuka hati dan pikiran 
mereka untuk senantiasa berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Marilah 
kita mohon…

*  Bagi kita sekalian. 
Semoga kita dapat membagikan cinta dan kasih yang telah Tuhan anugerahkan bagi 
kita kepada sesama kita yang miskin dan terpinggirkan. Marilah kita mohon…

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 
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8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang Mahakuasa, Engkau telah menganugerahkan kepada kami kasih 
yang berlimpah. Kami mohon kepada-Mu, sertailah kami selalu dalam setiap 
langkah hidup kami agar apa yang pikirkan, katakan, atau lakukan senantiasa 
berkenan kepada-Mu. Bimbinglah kami untuk selalu berlaku bijaksana dalam 
hidup dan karya kami masing-masing. Semoga semangat solidaritas yang Engkau 
tunjukkan melalui Kristus Putera-Mu dapat hidup pula di dalamhati kami masing-
masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

 U : Amin.

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 42

BeRLAKU ADIL DAN PeNUH BeLAS KASIH (HAB. 2:9-11)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
 U : Amin.

2. doa Pembuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah yang agung, sumber segala keadilan dan belas kasih, kami bersyukur untuk 
segala rahmat yang masih kami nikmati, baik di medan karya kami masing-masing 
dan terlebih dalam kebersamaan kami sebagai satu keluarga. Bimbinglah kami 
dengan Roh-Mu, agar Firman yang Kau sampaikan kepada kami ini, sungguh-
sungguh kami dalami dan kami hayati dalam hidup sehari-hari, agar keadilan 
dan belas kasih sungguh nyata, tinggal tetap, dan berkembang di tengah-tengah 
kami. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putera-Mu, 
Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam 
persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

 U : Amin.

3. Bacaan: haB. 2:9-11
 P : Bacaan diambil dari kitab Habakuk

9Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk 

menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya 

dari genggaman malapetaka! 10engkau telah merancangkan cela ke atas rumahmu, 

ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa; dengan demikian engkau 

telah berdosa terhadap dirimu sendiri. 1 1Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok 

menjawabnya dari rangka rumah.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah 
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4. Renungan SingkaT
Teks yang telah kita baca dan dengarkan tadi merupakan penggalan dari 
keseluruhan teks yang berbicara tentang penghukuman atas para penindas. 
Melalui Nabi Habakuk, Tuhan menunjukkan ketegasan-Nya. Tuhan mengecam 
orang-orang yang berlaku tidak adil, yang tidak memiliki belas kasih terhadap 
sesama. Seruan ‘celakalah!’ amatlah cocok dialamatkan kepada mereka yang suka 
mengambil untung, penuh dusta, dan yang bersuka ria di atas penderitaan orang 
lain. Sekali lagi, celakalah, celakalah!

Dalam keseharian hidup kita, fakta-fakta ketidakadilan dan redupnya cahaya 
belas kasih dapat dengan mudah kita jumpai. Di mana-mana, orang berjuang 
mendapatkan keadilan. Di pasar-pasar tradisional, di ruang-ruang pengadilan, 
di jalan-jalan kota, keadilan masih selalu diteriakkan. Orang-orang kecil yang 
rumahnya digusur, anak-anak di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses 
pendidikan, ibu-ibu hamil yang tidak mendapat pelayanan kesehatan yang 
memadai, dan masih banyak lainnya. Bagi mereka semua, keadilan itu sesuatu 
yang tinggal tetap sebagai bayangan. Di samping itu, belas kasih digusur oleh 
egoisme para pejabat, bela rasa dikuasai oleh sikap koruptif yang kian membabi-
buta. Dunia kita hari ini, masih dipenuhi aneka persoalan yang disebabkan oleh 
tidak adanya keadilan dan belas kasih.

Melihat dan menyadari kenyataan hari ini, pesan Tuhan yang disampaikan melalui 
Nabi Habakuk dapat menjadi inspirasi bagi kita. Dunia akan menjadi damai, 
masyarakat kita akan menjadi sejahtera, khususnya keluarga kita akan selalu 
dipenuhi sukacita, apabila keadilan dan belas kasih mendapat tempat yang paling 
utama. Kita dipanggil untuk menjadi alat Tuhan dalam mewartakan keadilan dan 
belas kasih. Kita dapat memulainya dari dalam rumah kita, keluarga besar kita, 
sembari dengan penuh harapan, keadilan dan belas kasih akan memenuhi seluruh 
bumi. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah masing-masing kita cukup adil dan penuh belas kasih terhadap 
Tuhan, sesama, alam lingkungan, dan diri kita sendiri?

* Hal-hal nyata apa saja yang sudah kita lakukan? 
* Apa saja niat-niat kita bersama agar keadilan dan belas kasih tetap hidup di 

antara kita? Bagaimana kita mengusahakannya?
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6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi sesama kita yang tengah hidup tanpa keadilan dan jauh dari belas kasih. 
Ya Bapa, kurniakanlah hati yang tabah dan semangat yang selalu menyala ke dalam 
hati dan diri sesama kami yang malang. Semoga kuat kuasa-Mu menyata atas 
mereka sehingga kerinduan-kerinduan mereka dapat segera terpenuhi. Marilah 
kita mohon...

*  Bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab menjamin keadilan dan damai. 
Ya Bapa, gerakanlah nurani pihak-pihak yang bertanggung jawab menjamin 
keadilan dan cinta kasih, agar kedamaian hidup di bumi ini tidak dipermainkan 
sesuka hati. Marilah kita mohon...

*  Bagi kita sekalian. 
Ya Bapa, jadikanlah kami ini alat-Mu, alat untuk selalu siap dan penuh kegembiraan 
mewartakan keadilan dan belas kasih. Semoga sesama kami dapat menemukan 
keadilan dan damai melalui kehadiran kami. Marilah kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. doa PenuTuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah yang Mahakuasa, kami sadar, keadilan dan belas kasih masih sangat jauh 
dan belum sungguh-sungguh hidup di bumi ini. Kami masih sering lalai dan gagal 
mengusahakannya. Berilah kepada kami sebagai satu keluarga, rahmat-Mu, agar 
kami, dengan bantuan Firman yang telah kami renungkan, dapat menjadi alat 
untuk mewartakan keadilan dan damai. Pakailah kami, ya Allah, pakailah kami 
sebagai tangan-Mu. Demi Kristus, Tuhan, dan Pengantara kami. 

 U : Amin.
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9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
 U : Amin.
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Minggu 43

KeKUASAAN DAN KeBAIKAN (1RAj. 21:1-19)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin

2. doa Pemuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa dalam Surga, syukur kami haturkan ke hadirat-Mu untuk segala 
penyertaaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Saat ini kami 
mau mendengar dan merenungkan sabda-Mu melalui bacaan tentang kisah 
Nabot. Semoga kami memampukan diri untuk menghindarkan diri dari sikap 
penyalahgunaan akan kekuasaan yang dipercayakan atau diberikan kepada kami 
sehingga tidak mengorbankan kepentingan orang lain bahkan nyawa orang 
lain. Ajarkanlah kami untuk menggunakan kekuasaan yang kami miliki untuk 
membantu dan menolong sesama kami. Kami mohon ini demi Kristus, Tuhan dan 
pengantara kami yang hidup bersama dengan Dikau dalam pesekutuan dengan 
Roh Kudus kini dan sepanjang masa.

 U  : Amin.

3. Bacaan: 1raj. 21:1-19
 P : Bacaan diambil dari kitab pertama Raja-raja

 1Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yizreel, mempunyai kebun anggur di 

Yizreel, di samping istana Ahab, raja Samaria. 2Berkatalah Ahab kepada Nabot: “Berikanlah 

kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat 

rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik dari pada itu 

sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu 

dengan uang.” 3jawab Nabot kepada Ahab: “Kiranya TUHAN menghindarkan aku dari pada 

memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu!” 4Lalu masuklah Ahab ke dalam 

istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang 

Yizreel itu, kepadanya: “Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku.” 

Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau 

makan. 5Lalu datanglah Izebel, isterinya, dan berkata kepadanya: “Apa sebabnya hatimu 
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kesal, sehingga engkau tidak makan?” 6Lalu jawabnya kepadanya: “Sebab aku telah 

berkata kepada Nabot, orang Yizreel itu: Berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan 

bayaran uang atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu 

sebagai gantinya. Tetapi sahutnya: Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu.” 
7Kata Izebel, isterinya, kepadanya: “Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa 

raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira! Aku akan memberikan 

kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu.” 8Kemudian ia menulis surat atas nama 

Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan 

pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. 9Dalam surat itu ditulisnya demikian: 

“Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. 10Suruh 

jugalah dua orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap 

dia, dengan mengatakan: engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah 

dia ke luar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati.” 1 1Orang-orang sekotanya, 

yakni tua-tua dan pemuka-pemuka, yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang 

diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya 

kepada mereka. 12Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan 

di antara rakyat. 13Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk 

menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, 

katanya: “Nabot telah mengutuk Allah dan raja.” Sesudah itu mereka membawa dia ke 

luar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. 14Setelah itu mereka menyuruh 

orang kepada Izebel mengatakan: “Nabot sudah dilempari sampai mati.” 15Segera sesudah 

Izebel mendengar, bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada 

Ahab: “Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, menjadi milikmu, 

karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah 

tidak hidup lagi; ia sudah mati.” 16Segera sesudah Ahab mendengar, bahwa Nabot sudah 

mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, untuk mengambil 

kebun itu menjadi miliknya. 17Tetapi datanglah firman TUHAN kepada elia, orang Tisbe 

itu, bunyinya: 18“Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah 

pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. 19Katakanlah 

kepadanya, demikian: Beginilah firman TUHAN: engkau telah membunuh serta merampas 

juga! Katakan pula kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Di tempat anjing telah menjilat 

darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu.”

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah.

4. Renungan SingkaT
Bacaan yang diperdengarkan kepada kita hari ini menceritakan kisah Nabot yang 
dibunuh karena tidak memberikan tanahnya kepada Ahab. Kisah tragis ini bermula 
ketika Nabot tidak meluluskan permintaan Ahab untuk memberikan kebun 
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anggurnya kepada Ahab. Situasi ini yang membuat Ahab sedih dan tidak menerima. 
Melihat hal itu Izebel, istri Ahab dengan segala kelicikannya menyusun satu recana 
untuk membunuh Nabot. Rencananya berhasil. Nabot di bunuh oleh orangnya 
sendiri atas tuduhan yang tidak benar. Dengan kematian Nabot, kerakusan dan 
kehausan Ahab untuk memiliki kebun anggur Nabot terpenuhi.

Kisah ini menggambarkan bagaimana realitas yang terjadi saat ini di sekitar kita. 
Kekuasaan disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan tidak 
lagi dipandang sebagai sebuah tugas mulia yang harus dilakukan, tetapi dilihat 
sebagai ladang untuk mendapatkan begitu banyak keuntungan tanpa memikirkan 
nasib orang lain sehingga banyak orang yang menderita, hak-hak mereka dirampas 
begitu saja, dan sebagainya.

Dari kisah Nabot, kita dapat petik tentang kekuasaan. Kekuasaan tidak boleh dipakai 
sebagai alat untuk melumpuhkan orang lain. Kekuasaan yang dimiliki harus bisa 
memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun diri kita sendiri. 
Mata hati dan jiwa kita tidak boleh dibutakan oleh kekuasaan. Jadikanlah kekuasaan 
sebagai alat untuk membantu sesama dan menjadikan sesama lebih baik. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Dalam kehidupan sehari-hari apakah kita lebih bertindak seperti Nabot atau 
Izebel dan Ahab yang haus akan harta duniawi dengan menyalahgunakan 
kekuasaan yang kita terima?

* Sudahkah kita bertidak adil dengan teman dan sesama kita dalam kehidupan 
sehari-hari?

* Apa yang harus kita lakukan agar keadilan tetap terjaga dalam kehidupan kita?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 
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*  Bagi Gereja
Allah Bapa dalam surga, semoga Engkau tetap membimbing Gereja-Mu agar 
tetap berdiri kokoh dan semakin gigih untuk memperjuangkan keadilan di dalam 
kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon...

*  Bagi Para pemimpin bangsa
Allah Bapa dalam surga, kiranya Engkau menanamkan sikap cinta akan keadilan dan 
jauhkanlah mereka dari segala sikap penyalahgunaan kekuasaan serta bimbinglah 
mereka selalu agar mereka mampu menjalankan tugas dengan adil dan bijaksana. 
Marilah kita mohon...

*  Bagi Orang muda
Allah Bapa dalam surga, tanamkanlah sikap cinta keadilan bagi generasi muda saat 
ini. Agar mereka kelak mampu menjadi pemimpin yang adil, arif, dan bijaksana. 
Marilah kita mohon... 

*  Bagi kita yang berkumpul di tempat ini
Allah Bapa dalam surga, semoga kami bisa meneladani sikap Nabot yang 
mempertahankan apa yang menjadi hak kami dan jauhkanlah kami dari segala 
sikap rakus dan penyalahgunaan akan kekuasaan yang diberikan kepada kami. 
Marilah kita mohon... 

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. doa PenuTuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa kami di surga, kami telah Engkau persatukan dalam cinta-Mu dalam 
ibadat ini. Kami mohon agar persatuan kami ini semakin erat dan mesra, sehingga 
menghasilkan buah iman dan cinta dalam keluarga maupun masyarakat kami. 
Demi Kristus pengantara kami.

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U  : Amin
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Minggu 44

MeMBAWA KeBAHAGIAAN BAGI SeSAMA (MAT. 5:1-12)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
 U  : Amin.

2. doa Pemuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami, Engkau datang ke dunia untuk menebus dosa-
dosa kami dan mengajarkan kepada kami bagaimana harus mencintai sesama kami. 
Kami semua yang berkumpul di sini yakin dan percaya kalau hukum cinta kasih yang 
Engkau ajarkan adalah kunci untuk hidup bahagia. Sertailah kami selalu dengan Roh 
Kudus-Mu agar kami selalu mengamalkan cinta kasih kepada sesama dalam situasi 
dan kondisi apa pun di tengah-tengah keluarga dan lingkungan hidup kami. Sebab 
Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan 
Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: mat. 5:1-12
 P : Bacaan diambil dari Injil Matius

 1Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit dan setelah Ia duduk, 

datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya. 2Maka Yesuspun mulai berbicara dan mengajar 

mereka, kata-Nya: 3“Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah 

yang empunya Kerajaan Sorga. 4Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka 

akan dihibur. 5Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki 

bumi. 6Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan 

dipuaskan. 7Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh 

kemurahan. 8Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 
9Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak 

Allah. 10Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang 

empunya Kerajaan Sorga. 1 1Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya 
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dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12Bersukacita dan bergembiralah, karena 

upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.”

Demikianlah Injil Tuhan

 U : Terpujilah Kristus

4. Renungan SingkaT
Kotbah di bukit adalah salah satu kotbah Yesus yang terkenal hingga kini. Konon sabda 
bahagia yang Yesus wartakan itu juga sangat disenangi oleh Mahatma Gandhi, tokoh 
spiritual masyarakat India. Yang menarik dari kotbah Yesus ini adalah keberpihakannya 
kepada masyarakat miskin, kecil dan tertindas. “Berbahagialah orang yang miskin 
di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.” Di tengah-
tengah hegemoni kekuasaan Romawi dan agama yang merendahkan martabat 
kaum miskin secara sosial dan ekonomi, Yesus, dengan Sabda bahagia-Nya, mampu 
menjungkirbalikan nilai-nilai yang dianggap mapan, tetapi sungguh menindas yang 
lemah saat itu. Di dalam sabda bahagia ini, Kerajaan Surga adalah milik orang-
orang kecil dan tertindas dan bukan milik para penguasa pemerintahan yang tamak 
dan ahli-ahli agama yang serakah. “Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab 
kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.” Sabda bahagia semakin menegaskan inti 
keberpihakan Yesus kepada orang-orang miskin dan tertindas oleh karena sistem 
struktural pemerintahan dan agama yang tidak adil.

Sabda bahagia menjadi sangat relevan dan sesuai dengan konteks hidup masyarakat 
kita sekarang. Dunia yang semakin maju dan modern pada sisinya yang negatif 
membawa manusia terjebak dalam bahaya mengejar keuntungan pribadi dan tak 
peduli dengan sesama di sekitar. Sebanding dengan zaman di mana Yesus hidup, 
banyak masyarakat di sekitar kita yang hidup dalam kemiskinan akibat struktur 
yang tidak adil, ditindas karena tak memiliki uang, dan dikucilkan dari lingkungan 
sosial akibat keterbatasan fisik dan mental. Sesama hanya dilihat dari sudut 
pandang untung dan ruginya bagi pribadi kita.

Sabda bahagia menunjukkan kepada orang-orang Kristen bagaimana hidup 
bahagia yang sebenarnya. Tidak ada kebahagiaan diri tanpa ada kebahagiaan 
sesama di sekitar kita. Sebagai orang Kristen keberpihakan kita kepada orang-
orang miskin, kecil dan tak berdaya adalah bagian dari cara kita mengamalkan 
ajaran Yesus. Dengan berpihak kepada mereka, kita turut membahagiakan sesama. 
“Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-
anak Allah.” Dengan membahagiakan sesama kita juga telah mengamalkan ajaran 
cinta kasih Yesus yang menjadi inti dan kekhasan orang-orang Kristen.
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5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Sudahkah kita berupaya membahagiakan sesama kita yang miskin dan 
tertindas?

* Apakah kehadiran kita di tengah-tengah keluarga dan masyarakat membawa 
kebahagiaan bagi mereka ataukah justru membawa kebencian?

* Apa saja bentuk-bentuk aksi nyata yang telah kita lakukan baik secara pribadi 
maupun secara bersama selama ini untuk membantu sesama yang menderita?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah Tuhan kita.

*  Bagi orang-orang miskin dan tertindas yang ada di sekitar kita.
Ya Tuhan, bantulah semua mereka yang miskin dan tertindas agar melalui tangan 
kasih-Mu yang Engkau salurkan lewat sesama, mereka dapat keluar dari situasi-
situasi ketidakadilan dan ketertindasan. Marilah kita mohon….

*  Bagi kita semua sekeluarga.
Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar selalu peduli terhadap sesama yang 
ada di sekitar, khususnya mereka yang nasibnya kurang beruntung. Marilah kita 
mohon….

*  Bagi para pemimpin pemerintahan dan pemimpin agama.
Ya Tuhan, bukalah mata hati para pemimpin pemerintahan dan pemimpin agama agar 
selalu berpihak kepada orang-orang yang miskin dan tertindas dalam setiap kebijakan 
mereka dan selalu menegakan keadilan bagi sesama. Marilah kita mohon….

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 
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8. Doa PenutuP
P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang maha baik, puji syukur kami haturkan kepada-Mu karena Engkau 
telah melindungi keluarga kami hingga hari ini. Kami bersyukur atas sabda 
bahagia yang Engkau ajarkan kepada kami. Utuslah kami dengan Roh Kudus-Mu 
agar dalam hidup setiap hari kami dapat mencintai sesama seperti kami mencintai 
diri kami sendiri. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami.

 U : Amin.

9. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
 U : Amin.
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Minggu 45

IMAN DAN SeDeKAH BAGI ORANG MISKIN (MAT. 6:1-4 )

1. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U  : Amin

2. doa Pemuka
P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Tuhan Yesus dan Guru kami, ketuklah pintu hati kami agar dapat memberi 
arti bagi sesama yang membutuhkan bantuan. Tunjukanlah kepada umat-Mu roh 
kebijaksanaan dan belaskasihan sehingga mampu memberikan terang dan cahaya 
kehidupan bagi sesama yang lemah dan yang tak berdaya. Berikanlah hati yang 
tulus kepada kami dalam membantu sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan 
pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan 
Roh Kudus kini dan sepanjang masa.

 U : Amin.

3. Bacaan: mat. 6:1-4
 P : Bacaan diambil dari Injil Matius

 1“Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat 

mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. 2jadi 

apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang 

dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka 

dipuji orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 
3Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang 

diperbuat tangan kananmu. 4Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, 

maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.”

Demikianlah Injil Tuhan.

 U : Terpujilah Kristus
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4. Renungan SingkaT
Yesus selalu mengajarkan hukum cinta kasih. Salah satu perwujudannya adalah 
saling memperhatikan dan berbagi dengan sesama. Memberi dengan cinta 
dan kerendahan hati menjadi perwujudan nyata dari hukum cinta kasih. Allah 
menegaskan bahwa, “Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan 
kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.” Jika kita berbuat baik kepada sesama, 
kita tidak perlu memamerkannya supaya diketahui dan dipuji banyak orang. 
Perbuatan baik itu harus dilakukan dengan penuh cinta yang menjadi identitas 
kita sebagai umat beriman. 

Dewasa ini banyak orang berupaya untuk menunjukkan kepada dunia apa yang 
sedang dilakukannya. Postingan-postingan dalam media sosial atau update status 
pada jejaring sosial menjadi gaya hidup yang biasa. Orang memperlihatkan kepada 
siapa saja apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Hal ini pada dasarnya baik dan 
bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, terutama hal-hal 
yang baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah orang secara langsung maupun 
tidak langsung memamerkan perbuatan-perbuatannya. Ada kebutuhan untuk 
dipuji atau diketahui oleh banyak orang atas perbuatan baik yang dilakukannya. 

Yesus melarang orang untuk memamerkan pelaksanaan kewajiban agamanya. 
Kelihatannya, apa yang dikatakan Yesus ini bertentangan dengan semangat dunia 
modern sekarang. Namun, Yesus sebenarnya menekankan bahwa niat utama 
pelaksanaan kewajiban agama seperti pemberian sedekah, hendaknya tidak 
dilandasi oleh keinginan atau kebutuhan untuk dipuji. Jika ini yang terjadi, maka 
orang tersebut sebenarnya tidak memiliki agama karena yang dibuatnya hanyalah 
tindakan biasa yang tidak keluar dari imannya. Kita bisa melakukan postingan 
atas perbuatan kita namun yang paling penting adalah kita tidak memanipulasi 
tindakan baik kita hanya untuk dipuji oleh orang lain. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Sudahkah kita menjadi saksi bagi Allah dalam meneruskan karya belaskasih-
Nya kepada mereka yang lemah? 

* Pernahkah kita melakukan hal-hal yang baik dengan tulus hati dan penuh 
cinta?

* Sungguhkah kita memberi sedekah kepada orang lemah dengan tulus hati 
ataukah kita melakukannya karena terpaksa?
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6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi mereka yang menderita dan miskin
Ya Bapa, yakinkanlah mereka bahwa Engkau selalu menyertai mereka dan Engkau 
berjalan di samping mereka dan menopang mereka ketika mereka tidak berdaya. 
Marilah kita mohon...

*  Bagi kaum terpinggirkan atau yang disingkirkan
Ya Bapa, semoga kehadiran mereka dapat menggerakkan hati kami untuk saling 
menolong dengan memberi sedekah dengan tulus dan sepenuh hati. Marilah kita 
mohon...

*  Bagi kita sekalian
Ya Bapa, semoga kami dapat menjadikan hidup kami dengan seluruh aktivitas 
kami sebagai tempat yang terbuka bagi mereka yang lemah. Marilah kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang mahapemurah, puji syukur kami haturkan ke hadirat-Mu, atas 
cinta-Mu yang mulia. Engkau telah berpesan kepada kami untuk mencintai 
sesama dengan tulus hati. Kami mohon kepada-Mu, lindungilah umat kesayangan-
Mu khususnya mereka yang tak berdaya dan yang selalu diasingkan. Berilah 
kekuatan dan kesabaran kepada mereka, agar tidak putus asa dalam menghadapi 
penderitaan yang mereka alami. Kuatkanlah mereka agar tidak berpaling dari 
pada-Mu, melainkan selalu percaya bahwa Engkau tetap menyertai mereka. Demi 
Kristus Tuhan kami. 
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 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P  : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U  : Amin

 



184 L e m b a g a  B i b l i k a  I n d o n e s i a

Minggu 46

SALING MeMPeRHATIKAN (LUK. 16:19-31)

1. Tanda Salib 
 P : Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
 U : Amin

2. doa Pemuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa sumber kebaikan dan cinta, kami bersyukur dan berterima kasih 
kepada-Mu atas segala rahmat dan berkat yang boleh kami alami sepanjang 
kehidupan kami. Kami mengakui bahwa karena cinta dan kebaikan-Mu, Engkau 
mengutus Putera-Mu untuk menjadi penolong dan penyelamat bagi kami. Kami 
mohon, kiranya Engkau membantu kami yang berkumpul di tempat ini agar 
mampu meneladani Putera-Mu, dengan saling menolong dan memperhatikan 
satu sama lain dalam kehidupan bersama. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara 
kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan 
Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

 U : Amin. 

3. Bacaan: luK. 16:19-31 
 P : Bacaan diambil dari Injil Lukas

 19“Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap 

hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, 

badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, 2 1dan ingin 

menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan 

anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22Kemudian matilah orang miskin itu, lalu 

dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23Orang kaya itu juga mati, lalu 

dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia memandang ke atas, 

dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24Lalu ia berseru, 

katanya: Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan 

ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam 

nyala api ini. 25Tetapi Abraham berkata: Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima 

segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia 
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mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26Selain dari pada itu di antara kami 

dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi 

dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat 

menyeberang. 27Kata orang itu: Kalau demikian, aku minta kepadamu, bapa, supaya 

engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, 28sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya 

ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak 

ke dalam tempat penderitaan ini. 29Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian 

Musa dan para nabi; baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 30jawab orang itu: 

Tidak, bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati 

kepada mereka, mereka akan bertobat. 3 1Kata Abraham kepadanya: jika mereka tidak 

mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, 

sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.” 

Demikianlah Injil Tuhan

 U : Terpujilah Kristus

4. Renungan SingkaT
Teks bacaan yang diangkat pada kesempatan ini memberikan sebuah gambaran 
tentang kesenjangan sosial dalam masyarakat Yahudi. Melalui teks ini dapat 
diketahui bahwa perbedaan dan jarak antara yang kaya dan yang miskin telah ada 
sejak zaman Yesus dan hal ini juga masih ada hingga saat ini.

Penginjil Lukas menyajikan dua model deskripsi yang berbeda atas masing-masing 
tokoh, Lazarus sebagai sosok miskin dan orang kaya, yang tidak disebutkan 
namanya. Tentang Lazarus, penginjil tidak hanya memberikan informasi bahwa ia 
adalah seorang yang sangat miskin, tetapi juga memiliki borok yang dijilati anjing. 
Orang kaya dideskripsikan dengan segala kemewahannya yang tak tertandingi. 
Dari dua deskripsi ini terlihat adanya kesenjangan yang sangat besar antara kaya 
dan miskin, di mana orang kaya memperlakukan sesamanya yang miskin, layaknya 
seekor anjing yang sedang menanti makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. 
Di sini, martabat Lazarus disamakan dengan seekor anjing. 

Dalam kehidupan sehari-hari kesenjangan antara kaya dan miskin merupakan 
realitas yang lumrah dijumpai dalam masyarakat. Banyak orang yang sedang 
membutuhkan pertolongan dan perhatian dari kita pada saat ini. Banyak orang 
yang hidup serba kekurangan baik makanan maupun kebutuhan lainnya seperti 
pengemis, gelandangan, orang sakit, dan lain sebagainya. Namun, pada sisi lain, 
kita juga turut menjumpai segelintir orang yang tergolong kaya yang tidak perlu 
dengan orang miskin sehingga kesenjangan makin melebar. Maka, kita diminta 
untuk saling memperhatikan dan peduli dalam hidup bersama.
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5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah saya tahu dan sadar bahwa di sekitar saya ada banyak orang yang 
menjadi korban kesenjangan sosial, yang sedang membutuhkan perhatian 
dan pertolongan dari saya?

* Berhadapan dengan realitas kesenjangan sosial yang ada, apakah saya 
termasuk dalam kelompok orang yang menentang kesenjangan atau justru 
memberi penegasan dan mendukung terjaganya kesenjangan tersebut?

* Sejauh mana saya telah memberikan perhatian dan pertolongan kepada 
mereka yang membutuhkannya?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan permenungan. Saat hening bisa pula diisi dengan lagu 
meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi orang-orang kaya dan para pemimpin masyarakat
Allah Bapa dalam Surga, sadarkanlah semua orang yang merasa diri hidup 
berkecukupan bahwa semua yang mereka miliki merupakan pemberian-Mu yang 
juga harus dibagi kepada sesama. Kami berdoa juga bagi para pemimpin kami, 
bimbinglah mereka agar boleh memperjuangkan nasib orang-orang kecil dan 
tertindas menuju ke arah yang lebih baik. Marilah kita mohon... 

*  Bagi orang-orang miskin, sakit, dan yang tertindas
Allah Bapa kami, kuatkanlah semua orang yang saat ini sedang hidup dalam 
penderitaan. Bantulah mereka agar mereka selalu tabah menghadapi tantangan 
hidup ini, berilah mereka kesehatan jasmani dan rohani agar suatu hari kelak 
mereka boleh menemukan penolong yang sejati sebagaimana yang ditunjukkan 
oleh Putera-Mu sendiri. Marilah kita mohon...

*  Bagi kita semua yang hadir di sini
Allah Bapa sumber kebaikan, kepada kami telah Engkau berikan tugas untuk saling 
memperhatikan satu sama lain dalam kehidupan bersama. Engkau sendiri telah 
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menunjukkan kepada kami melalui kisah Lazarus dan orang kaya, bahwa Engkau 
tidak mengenal kesenjangan, melainkan menghendaki persamaan. Bantulah kami, 
agar kami senantiasa sadar dan mampu menghayati tugas yang telah Engkau 
berikan ini. Marilah kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Tritunggal Mahakudus, Bapa, Putera dan Roh Kudus, sumber segala kebaikan 
dan kerahiman. Engkau telah memberi kami kesempatan untuk berkarya dan 
memuji nama-Mu. Kami mohon, semoga Engkau sendirilah yang menjadi terang 
dan pembimbing kami dalam membangun persatuan dan persaudaraan dalam diri 
kami, khususnya dalam usaha mengatasi kesenjangan sosial yang saat ini sedang 
menguasai kehidupan sosial kami. Jadikanlah kami penolong dan pemerhati 
bagi sesama kami yang menjadi korban kesenjangan sosial. Kami memuji dan 
memuliakan nama-Mu, ya Allah Tritunggal Mahakudus, Bapa, Putera dan Roh 
Kudus, kini dan sepanjang segala masa.

 U : Amin. 

9. Tanda Salib
 P : Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
 U : Amin
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Minggu 47

HIDUP DALAM KeSeTARAAN (LUK. 20:45-47)

1. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
 U  : Amin.

2. doa Pemuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Yesus Yang Maha Bijaksana, Engkau telah menginspirasi kami dengan sikap dan 
perbuatan-perbuatan-Mu. Engkau sendiri menghendaki agar kami selalu waspada 
tehadap berbagai situasi. Kini kami berkumpul di sini untuk merenungkan Sabda-
Mu, terutama yang berhubungan dengan relasi di antara kami. Kami mohon, 
hadirlah bersama kami dan utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami 
Sabda-Mu dan mengamalkannya dalam hidup kami setiap hari. Sebab Engkaulah 
Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam 
persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. 

 U : Amin. 

3. Bacaan: luK. 20:45-47
 P : Bacaan diambil dari Injil Lukas 

45Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: 
46“Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang 

dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di 

rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, 47yang menelan rumah janda-

janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu 

pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.”

Demikianlah Injil Tuhan

 U : Terpujilah Kristus

4. Renungan SingkaT
Bacaan suci yang telah kita dengar melukiskan tentang sikap Yesus terhadap ahli-
ahli Taurat yang dianggap keterlaluan dan tak terpuji. Yesus melihat bahwa ahli-
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ahli Taurat itu suka menerima penghormatan, suka duduk di tempat paling depan 
di rumah ibadat, suka mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang, dan 
sebagainya. Bahkan mereka memperdayakan orang-orang kecil yang terwakili 
dalam ungkapan, “menelan rumah janda-janda”. Yesus mengecam keras sikap dan 
perilaku hidup ahli-ahli Taurat ini. Bagi Yesus, sikap dan perilaku seperti ini tidak 
patut ditiru karena memunculkan kesenjangan sosial antara penguasa dan orang-
orang kecil. Oleh karena itu, Yesus memasang awasan demikian, “waspadalah!”. 
Kata ini sebenarnya sama maknanya dengan kata hati-hati, berjaga-jaga, atau awas, 
yakni supaya orang lebih teliti atau kritis dalam memberikan penilaian. Alarm yang 
dipasang Yesus ini bermaksud supaya para murid tidak tertipu dengan tampilan 
ahli-ahli Taurat tersebut. Lebih dari itu, mereka tidak boleh meniru penampilan 
dan sikap ahli-ahli Taurat tersebut, sebab bagi Yesus, sikap dan tindakan seperti itu 
akan mendapatkan hukuman yang berat.

Amanat Yesus ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi para murid di zaman-
Nya saja. Amanat ini masih amat relevan dengan situasi kita di zaman modern 
ini, zaman yang penuh dengan persaingan ini. Kita sering menyaksikan berbagai 
macam kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat kita. Orang-orang 
kecil menjadi lahan penindasan orang-orang yang memiliki kuasa. Mereka yang 
berkuasa sering menuntut (penghormatan, ketaatan, dll.) yang lebih dari orang-
orang kecil. Yesus sungguh tidak menghendaki perilaku demikian. Oleh karena 
itu, Yesus menyerukan agar kita tidak meniru sikap dan perilaku demikian, sebab 
di hadapan Tuhan kita sama derajatnya. Tidak ada yang lebih daripada yang lain. 
Kita hendaknya saling memperhatikan dan saling melengkapi, bukannya saling 
menekan dan mencari keuntungan dari yang lain. 

Melihat posisi kita di zaman ini memang agak sulit rasanya untuk mewujudkan 
kesetaraan ini. Akan tetapi bila kita bergantung dan percaya pada karya Tuhan 
maka tidak mungkin bahwa hal tersebut akan terwujud. Mungkin kita bisa 
memulainya dengan jangkauan yang terbatas dulu yakni dari keluarga kita sendiri. 
Jika kita sudah berhasil menciptakan kesetaraan dan kebersamaan dalam keluarga 
kita maka kita bisa menyebarkan kasih itu kepada sesama kita yang lain. Kita yakin 
bahwa dalam dan bersama Tuhan, kita bisa.

5. PeRTanyaan PeRmenungan 
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

*  Bagaimana anda melihat kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat 
di zaman ini?
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* Sejauh mana anda menciptakan kesetaraan dalam keluarga anda dan orang-
orang lain di sekitar anda dan dalam relasi sosial anda?

* Bangaimana usaha anda mengatasi kesenjangan sosial yang anda jumpai 
dalam keluarga dan dalam setiap relasi sosial anda?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan permenungan. Saat hening bisa pula diisi dengan lagu 
meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi para penguasa
Semoga mereka tidak bersikap dan bertindak semena-mena terhadap masyarakat 
kecil. Marilah kita mohon…

*  Bagi seluruh kelurga beriman
Semoga dalam kehidupannya, mereka senantiasa mengusahakan kesetaraan antar 
anggota keluarga dan juga dengan orang-orang lain. Marilah kita mohon…

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P  : Marilah Berdoa (hening sejenak)

Allah Bapa Yang mahapemurah, kami bersyukur atas berkat berlimpah yang kami 
terima dalam pertemuan kami ini. Engkau telah berpesan kepada kami untuk 
menghargai sesama kami dan berusaha untuk tidak menciptakan kesenjangan 
sosial dalam kehidupan kami. Maka kami mohon bantuan-Mu agar Sabda-Mu ini 
dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi KristusTuhan kami.

 U  : Amin.

9. Tanda Salib
 P  : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 
 U  : Amin.
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Minggu 48

SOLIDARITAS DAN SALING MeNOLONG (KIS. 4:32-37)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus
 U : Amin

2. doa Pemuka
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa Maharahim, kami bersyukur atas rahmat cinta-Mu bagi kami yang tak 
pernah berkesudahan. Engkau menghimpun kami dari berbagai penjuru ke dalam 
persekutuan Gereja Kudus, dengan Kristus sebagai kepalanya. Bersama Dia pula, 
kami belajar untuk membina cinta kasih satu sama lain sebagai wujud nyata iman 
sehingga makin kokohlah Kerajaan-Mu di muka bumi. Kami mohon, bantulah 
kami supaya selalu mampu mengamalkan iman kami dalam hidup sehari-hari 
dan supaya kami sanggup mewartakan karya penyelamatan-Mu kepada sesama 
kami, terutama mereka yang miskin dan menderita. Demi Kristus, Tuhan dan 
Pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Dikau, dalam persekutuan 
dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

 U : Amin

3. Bacaan: KIS. 4:32-37
 P : Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul

32Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak 

seorangpun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, 

tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 33Dan dengan kuasa yang 

besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka 

semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. 34Sebab tidak ada seorangpun 

yang berkekurangan di antara mereka; karena semua orang yang mempunyai tanah atau 

rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa 35dan mereka 

letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan 

keperluannya. 36Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, 

artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. 37Ia menjual ladang, miliknya, lalu 

membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. 



192 L e m b a g a  B i b l i k a  I n d o n e s i a

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah

4. Renungan SingkaT
Setelah peristiwa Pentakosta, para rasul semakin berani mewartakan Injil atas 
nama Yesus Kristus. Pewartaan tersebut berbuah manis dengan semakin banyaknya 
jumlah orang yang percaya. Kisah Para Rasul memberi kesaksian, “...Adapun 
kumpulan orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorangpun 
yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi 
segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama...” (Kis. 4:32). Rupanya sikap 
percaya kepada Kristus, seperti yang diwartakan para rasul, telah menanamkan 
rasa persatuan yang kokoh di antara orang-orang percaya. Setiap orang tidak lagi 
memandang sesamanya sebagai ‘yang lain’ melainkan sebagai ‘saudara’, bahkan 
sebagai ‘bagian integral’ dari dirinya sendiri. Sikap batin ini kemudian mendorong 
lahirnya tanggung jawab sosial yang melampaui sekat perbedaan dan segala 
macam aturan atau keyakinan individu dalam diri masing-masing orang. Mereka 
merasa senasib sepenanggungan satu dengan yang lain, saling berbagi, dan saling 
menolong karena yakin bahwa mereka sehati dan sejiwa dalam Kristus. 

Di sekitar kita, banyak orang yang miskin dan menderita. Mereka ini bisa saja 
miskin akibat minimnya sumber daya manusia, dimiskinkan oleh sistem sosial yang 
tidak adil, atau juga miskin penghayatan iman akibat dihimpit aneka tawaran dunia. 
Tidak jarang kita menemukan betapa lebar kesenjangan sosial antara ‘yang miskin’ 
dengan ‘yang kaya’, antara ‘yang menderita’ dan ‘yang berbahagia’, atau antara 
‘yang kurang beriman’ dengan ‘yang beriman teguh’. Kesenjangan ini kemudian 
diperparah lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
sekalipun banyak membantu, tapi juga kian memenjarakan manusia dalam ruang-
ruang privat sehingga mereka, di satu sisi sibuk dengan urusan masing-masing, 
sementara di sisi lain kehilangan waktu berharga untuk menyadari kehadiran sesama 
yang membutuhkan uluran tangan. Ironis sekali bila kita selaku orang-orang Kristen 
yang telah menerima kabar sukacita Injil Yesus Kristus, justru menjadi orang-orang 
yang sering menutup diri terhadap jeritan sesama yang membutuhkan pertolongan.

Cara hidup jemaat perdana ‘yang menganggap segala sesuatu adalah milik 
bersama’ merupakan cara hidup alternatif yang dapat kita terapkan di tengah arus 
berpikir dunia yang sarat individualisme saat ini. Seorang beriman yang solider 
tentu lebih peka terhadap kebutuhan sesamanya walaupun ia sendiri hanya mampu 
memberi pertolongan kecil atau bahkan tidak memiliki apa-apa sama sekali untuk 
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dibagikan. Solidaritas yang dimilikinya itu mendorong dia untuk menolong serta 
berjuang bersama orang lain untuk membebaskan diri dari belenggu kemiskinan 
dan penderitaan. Tapi tetap perlu diingat bahwa rasa solidaritas itu hendaknya 
lahir dari kualitas iman yang sejati akan Kristus, sang Guru dan teladan kita. 
Hal ini penting sebab bukan kita sendiri, melainkan Kristuslah yang harus selalu 
menjadi sumber inspirasi dan kekuatan utama demi karya pewartaan ini. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan 
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Sebagai pengikut Kristus, apakah saya memiliki rasa solidaritas dengan 
sesama saya yang miskin dan menderita?

* Apakah karya pelayanan saya bagi mereka yang miskin dan menderita 
sungguh-sungguh bersumber dari semangat hidup Kristus sendiri?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7.  doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi orang-orang yang miskin dan menderita.
Ya Bapa, di sekitar kami ada banyak orang yang miskin dan menderita akibat 
berbagai macam persoalan. Berilah mereka ketabahan agar tetap mengandalkan 
Dikau dalam segala macam tantangan dan keyakinan agar mampu keluar dari 
belenggu yang membuat mereka miskin dan menderita. Marilah kita mohon…

*  Bagi para pegiat di bidang kemanusiaan.
Ya Tuhan, Engkau memilih dan mengutus dari antara kami orang-orang yang 
memiliki kepedulian yang tinggi kepada sesama, terlebih yang miskin dan 
menderita. Teguhkanlah hati mereka agar tetap berkanjang dalam aneka tantangan. 
Bantulah juga mereka untuk selalu mengandalkan Engkau, bukan diri mereka 
sendiri, dalam melaksanakan tugas luhur ini. Marilah kita mohon…
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*  Bagi kita sekalian.
Ya Allah, Bapa Mahabaik, berilah kami hati yang peka untuk merasakan kemiskinan 
dan penderitaan sesama di sekitar kami. Karuniakanlah kami juga keberanian 
untuk keluar dari diri sendiri dan berbuat sesuatu bagi sesama kami. Marilah kita 
mohon…

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P  : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Sumber Cinta Kasih Abadi, kami berterima kasih atas cinta kasih-Mu 
yang amat besar itu. Demi menebus kami, Engkau mengaruniakan Putra-Mu 
yang tunggal, Yesus Kristus, untuk membebaskan kami dari belenggu dosa dan 
kematian. Mampukanlah kami agar selalu siap sedia menyadari kesulitan dan 
tantangan yang dihadapi sesama di sekitar kami. Berilah kami selalu kehendak 
yang kuat serta cinta yang ikhlas supaya sanggup melaksanakan karya pewartaan 
di tengah dunia seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengatara kami.

 U : Amin

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus
 U : Amin
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Minggu 49

BeRBAGI PeRHATIAN DeNGAN YANG LeMAH (RM. 15:1-13)

1. Tanda Salib
 P : Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U : Amin.

 2. doa Pemuka

 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)
Allah Bapa Maharahim, Engkau telah menunjukkan cinta-Mu kepada kami 
manusia yang lemah dengan mengutus Putera-Mu ke dunia. Ia datang untuk 
menyelamatkan kami dari segala perhambaan dosa. Melalui sabda dan tindakan-
Nya, Ia mengajarkan kami untuk selalu memberi perhatian yang tulus kepada 
sesama yang lemah dan yang menderita. Semoga dengan bantuan-Mu kami dapat 
mengamalkan bakti kasih kepada orang-orang lemah dan tak berdaya yang ada di 
sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa 
bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang 
segala masa.

 U  : Amin 

3. Bacaan: rm. 15:1-13
 P : Bacaan diambil dari surat rasul Paulus kepada jemaat di Roma

 1Kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita 

mencari kesenangan kita sendiri. 2Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan 

sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. 3Karena Kristus juga tidak 

mencari kesenangan-Nya sendiri, tetapi seperti ada tertulis: “Kata-kata cercaan mereka, 

yang mencerca engkau, telah mengenai aku.” 4Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, 

telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada 

pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari Kitab Suci. 5Semoga Allah, yang 

adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, 

sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, 6sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu 

memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. 7Sebab itu terimalah satu akan 

yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk kemuliaan Allah. 8Yang 

aku maksudkan ialah, bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan 
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orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikan-Nya kepada nenek 

moyang kita, 9dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan 

Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis: “Sebab itu aku akan memuliakan engkau 

di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu.” 10Dan selanjutnya: 

“Bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya.” 1 1Dan lagi: “Pujilah Tuhan, 

hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia.” 12Dan 

selanjutnya kata Yesaya: “Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit 

untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepada-Nyalah bangsa-bangsa akan menaruh 

harapan.” 13Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala 

sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu 

berlimpah-limpah dalam pengharapan. 

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah.

4. Renungan SingkaT
Paulus mengajak jemaat di Roma membuka mata dan hati untuk saling 
memperhatikan satu sama lain dan menaruh kepedulian terhadap penderitaan 
yang dialami oleh sesama. Mereka diajak untuk tidak hidup sendiri-sendiri 
melainkan harus membangun relasi dengan sesama. Dalam ada bersama dengan 
yang lain ini, yang kuat wajib memperhatikan yang lemah. Semua diajak untuk 
menerima satu sama lain sama seperti Kristus telah menerima mereka. Model 
hidup seperti ini akan memangkas kesenjangan sosial dalam masyarakat dan dapat 
menciptakan sebuah atmosfir kehidupan yang harmonis.

Kehidupan manusia dewasa ini, acapkali diselimuti oleh sikap acuh tak acuh 
terhadap sesama, ada sikap egoisme yang amat kental. Sikap acuh tak acuh dan 
egoisme tersebut terlihat dengan jelas lewat perilaku hidup yang hanya selalu 
memperhatikan dan mengutamakan diri sendiri dan keluarga. Tentang hal 
ini, fakta secara jelas memperlihatkan ratusan orang menderita karena tidak 
mendapat belas kasihan dari sesamanya. Sebut saja, para korban human trafficking 
yang sedang mengharapkan pertolongan dari pihak pemerintah atau lembaga 
terkait. Para pengemis yang lapar yang sedang mengharapkan curahan kasih dari 
siapa saja yang menatapnya. Singkatnya ada banyak orang lemah dan yang tak 
berdaya yang semestinya diberi perhatian dan cinta yang tulus, namun de facto 
mereka seringkali diabaikan. Inilah realitas minus yang secara dominan mewarnai 
kehidupan manusia dewasa ini, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat 
maupun dalam kehidupan berbangsa.
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Ajakan Santo Paulus dalam bacaan di atas, sesungguhnya memiliki relevansi 
yang aktual dengan situasi manusia dewasa ini. Di tengah situasi kehidupan yang 
kental dengan sikap acuh tak acuh dan sikap egoisme atau individual yang tinggi, 
Paulus kembali mengingatkan kita semua, khsususnya keluarga kristiani untuk 
membangun suatu sikap hidup yang baru yakni pola hidup yang diwarnai dengan 
adanya kepedulian terhadap sesama. Dengan jelas Paulus menyampaikan bahwa 
hendaknya yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan 
jangan hanya mencari kesenangan diri sendiri. Ajakan Paulus yang sarat makna ini 
menjadi batu pijakan bagi keluarga dan umat kristiani untuk lebih peka dengan 
penderitaan dan kekurangan yang dialami oleh sesama. Hanya dengan langkah 
seperti ini kita secara perlahan-lahan menghapus beragam pengalaman pahit yang 
dialami oleh sesama di sekitar kita dan merangkul mereka untuk masuk dalam 
situasi hidup yang dibingkai oleh rasa persaudaraan dan cinta kasih yang tulus. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan 
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Sudahkah kita meninggalkan sikap egois di dalam diri dan membangun 
komitmen untuk menjadi pribadi yang peduli dengan kekurangan yang 
dialami oleh sesama?

* Sejauh mana kita turut ambil bagian dalam menanggung penderitaan dan 
kekurangan yang dialami oleh sesama yang ada di sekitar kita?

* Apa motivasi utama kita dalam membantu sesama yang berkekurangan? 
Ingin dipuji? Ingin dilihat orang? Ataukah sungguh karena cinta?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga sesuai dengan pertanyaan permenungan.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 
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*  Bagi para pemimpin bangsa-bangsa.
Ya Bapa, ketuklah pintu hati dan budi mereka agar lebih peka dalam melihat 
penderitaan yang dialami oleh segenap rakyat miskin dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Marilah kita mohon....

*  Bagi para pejuang kemanusiaan.
Ya Bapa, curahkanlah daya Ilahi atas diri mereka untuk selalu senantiasa tetap 
semangat dalam memberantas berbagai bentuk praktik ketidakadilan dan 
penindasan di muka bumi ini. Marilah kita mohon...

*  Bagi kita sekalian yang hadir di sini.
Ya Bapa, semoga dalam kehidupan sehari-hari kami dapat mengamalkan cinta 
kasih Kristus kepada sesama yang ada di sekitar kami. Marilah kita mohon.... 

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang Mahamurah, dalam segala hal Engkau telah mengurniakan semua 
yang terbaik kepada kami. Semoga dengan bantuan-Mu, kami pun dapat belajar 
dari kemurahan-Mu untuk rela membatu sesama yang berkekurangan. Demi 
Kristus Tuhan Kami.

 U  : Amin 

9. Tanda Salib
 P : Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U  : Amin
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Minggu 50

PeRSATUAN DAN SALING MeMPeRHATIKAN (1KOR 11:17-34)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin

2. doa Pemuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Tuhan Yesus Kristus, melalui Santo Paulus, Engkau menentang segala 
perpecahan. Engkau menghendaki agar kami semua bersatu sebagai satu tubuh 
dalam iman akan Dikau. Kami menyadari kami seringkali memisahkan diri kami 
dari sesama sehingga Gereja-Mu menjadi terpecah-pecah. Datanglah ya Tuhan, 
penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami semua bersatu sebagai 
satu tubuh mistik Gereja yang selalu mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya 
Kepala Gereja. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan 
meraja bersama Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala 
masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: 1Kor 11:17-34
P : Bacaan diambil dari surat pertama rasul Paulus kepada jemaat di Korintus 

 17Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab 

pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan 

keburukan. 18Sebab pertama-tama aku mendengar, bahwa apabila kamu berkumpul 

sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. 
19Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara 

kamu yang tahan uji. 20Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk 

makan perjamuan Tuhan. 2 1Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu 

makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. 22Apakah 

kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu 

menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-

apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak 
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memuji. 23Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu 

bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti 24dan sesudah itu 

Ia mengucap syukur atasnya; Ia memecah-mecahkannya dan berkata: “Inilah tubuh-Ku, 

yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku!” 25Demikian 

juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: “Cawan ini adalah perjanjian 

baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, 

menjadi peringatan akan Aku!” 26Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan 

ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 27jadi barangsiapa dengan 

cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh 

dan darah Tuhan. 28Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru 

sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29Karena barangsiapa makan dan 

minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 30Sebab 

itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. 3 1Kalau 

kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. 32Tetapi kalau kita menerima 

hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan 

dunia. 33Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah 

olehmu seorang akan yang lain. 34Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu 

di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan 

kuatur, kalau aku datang. 

DemikianlahSabdaTuhan.

 U : Syukurkepada Allah.

4. Renungan SingkaT
Dalam bacaan di atas, Paulus mengatakan bahwa dia tidak memuji jemaat yang 
berkumpul bersama untuk merayakan perjamuan Tuhan, karena perkumpulan 
mereka tidak mendatangkan kebaikan, melainkan keburukan. Keburukan yang 
dimaksudkan adalah perpecahan atau pemisahan. Paulus mengamati bahwa setiap 
kali jemaat di Korintus berkumpul untuk merayakan perjamuan Tuhan, terjadi 
pengkotak-kotakkan sehingga perjamuan tersebut tidak layak disebut perjamuan 
Tuhan. Orang kaya berkumpul sendiri dan menyantap makanan mereka sendiri, 
terpisah dari orang-orang sederhana. Perjamuan itu layak disebut sebagai 
perjamuan masing-masing kelompok karena tidak mempersatukan. Hal yang 
dikehendaki Paulus adalah perjamuan Tuhan yang sejati, yakni perjamuan yang 
mempersatukan semua orang. Paulus mengecam sikap memisah-misahkan dan 
berharap agar semua jemaat Korintus menjadi satu dalam iman akan Kristus.

Sikap yang ditunjukkan oleh jemaat Korintus juga sering terjadi dalam kehidupan 
harian kita sebagai anggota Gereja. Kita sering merayakan bersama perjamuan 
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Tuhan dan menerima komuni (Tubuh dan Darah Kristus), namun penghayatannya 
masih jauh dari harapan. Dalam kehidupan sosial, kita sering membedakan satu 
dengan yang lain: kaya dan miskin, kuat dan lemah, tuan dan hamba, dan sebagainya. 
Kita cenderung apatis terhadap orang lain dan segala keadaannya. Segala sesuatu 
yang dilakukan, dilakukan untuk diri sendiri dengan egoisme sebagai semangat 
dasarnya. Cinta kasih sebagai dasar kehidupan sosial sering diabaikan.

Sesungguhnya, kecaman Paulus di atas ditujukan juga kepada kita yang hidup 
di zaman ini. Kita semua diharapkan tidak mengkotak-kotakkan diri kita dalam 
kehidupan sosial. Perjamuan Tuhan dalam Ekaristi harus membawa kita kepada 
persatuan antar kita dan persatuan dengan Allah. Dalam perjamuan Ekaristi 
itu, ada saat di mana kita menerima Komuni (Tubuh dan Darah Kristus). Kata 
Komuni sendiri sudah bermakna persatuan. Komuni berasal dari kata Latin 
communio yang berarti “berbagi bersama”. Berbagi bersama mengandaikan 
adanya kebersamaan dan persatuan. Kita semua yang merayakan perjamuan Tuhan 
dan menerima komuni itu dipersatukan dalam iman akan Kristus. Selain itu, 
iman kita adalah iman akan Allah Tritunggal, Allah Persekutuan. Persekutuan itu 
didasarkan pada cinta. Perayaan perjamuan Tuhan yang berpuncak pada santapan 
Tubuh dan Darah Kristus dan iman akan Allah Persekutuan itu harus dihayati 
dalam kehidupan sosial setiap hari. Orang lain adalah sesama kita, dan kita adalah 
sesama bagi orang lain. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita semua harus 
hidup sebagai communio, saling berbagi atas dasar cinta Allah Tritunggal tanpa 
membeda-bedakan satu sama lain.

5. PeRTanyaan PeRmenungan 
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah kita memiliki semangat persatuan ataukah kita malah sering menjadi 
provokator dan orang yang memunculkan banyak masalah dalam masyarakat?

* Apa yang sering kita lakukan sebagai perwujudan dari semangat persatuan 
dan kerelaan saling berbagi?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan permenungan. Saat hening bisa pula diisi dengan lagu 
meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan sharing dalam keluarga.
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7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi mereka yang apatis dan egois
Ya Bapa, sadarkanlah mereka bahwa mereka diciptakan untuk orang lain, dan 
bahwa apa yang ada pada mereka adalah milik-Mu, sehingga mereka mampu 
memperhatikan orang-orang sekitar yang membutuhkan bantuan mereka. 
Marilah kita mohon...

*  Bagi mereka yang berkekurangan
Ya Bapa, sadarkanlah mereka bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan 
mereka berjalan sendirian karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai dan 
yang akan menganugerahkan kelimpahan kepada mereka. Marilah kita mohon...

*  Bagi kita sekalian
Ya Bapa, semoga kami semua semakin hari semakin bersatu dan saling mencintai 
sebagai satu keluarga dalam nama-Mu. Marilah kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami….

8. Doa PenutuP
P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang mahacinta, kami bersyukur kepada-Mu, karena pada kesempatan 
yang berahmat ini Engkau menyadarkan kami bahwa kami semua adalah satu. 
Kami ingin menjadikan diri kami sebagai sesama bagi orang lain dan menjadikan 
hidup kami sebagai penolong bagi mereka. Kami mohon, mampukanlah kami 
untuk meninggalkan sikap apatis dan egois kami. Demi KristusTuhan kami.

 U : Amin.

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus.
 U  : Amin
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BeRTOLONG-TOLONGLAH….! (GAL. 6:1-10)

1. Tanda Salib.
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra, Dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pemuka.
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Allah, Bapa kami yang maharahim, Engkau menghendaki agar kami hidup rukun 
bersatu seorang dengan yang lain. Karena kelemahan, kami sering jatuh. Namun 
tiada bosan-bosannya Engkau memberi kami bimbingan, tuntunan dan kekuatan 
agar kami senantiasa kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. 
Kami bersyukur atas kasih yang telah Engkau curahkan kepada kami, dengan 
pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan 
Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: Gal. 6:1-10
 P : Bacaan diambil dari surat rasul Paulus kepada jemaat di Galatia

 1Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka 

kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah 

lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. 
2Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum 

Kristus. 3Sebab kalau seorang menyangka, bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak 

berarti, ia menipu dirinya sendiri. 4Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri; 

maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang 

lain. 5Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. 6Dan baiklah dia, 

yang menerima pengajaran dan Firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya 

dengan orang yang memberikan pengajaran itu. 7jangan sesat! Allah tidak membiarkan 

diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. 8Sebab 

barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, 

tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam Roh itu. 
9janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita 
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akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. 10Karena itu, selama masih ada kesempatan 

bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-

kawan kita seiman.

Demikianlah Sabda Tuhan

 U : Syukur kepada Allah

4. Renungan SingkaT.
Dalam perikop ini, Rasul Paulus tidak menginginkan orang bermegah atas 
kejatuhan orang lain. Justru orang yang tidak jatuh karena rohaninya kuat harus 
mampu menunjukan sikap kristiani yaitu sikap yang penuh kasih terhadap orang 
yang jatuh. Sikap kristiani ini terungkap dalam beberapa cara berikut. Pertama, 
ia tidak akan menghakimi saudaranya yang sedang jatuh, sebaliknya ia akan 
mengampuni dan membantunya untuk bangkit kembali. Kedua, ia menyadari diri 
bahwa ia juga adalah manusia yang lemah dan bisa jatuh. Ketiga, ia tidak menilai 
diri dengan memakai standar manusia melainkan standar Firman Tuhan. Keempat, 
ia akan rendah hati menerima teguran Firman karena kesalahannya dan bersikap 
hormat kepada yang menegurnya dengan kasih. Paulus juga terus mendorong 
supaya orang yang jatuh cepat bertobat karena Allah tidak dapat dipermainkan. 
Pada akhirnya, Paulus juga menasihati jemaat Galatia agar terus menerus 
mewujudkan karakter ilahi mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan 
menjadi berkat untuk semua orang.

Saling membantu dan menolong merupakan sikap dasar yang harus dimiliki oleh 
anak-anak Tuhan. Tindakan menolong tersebut tentu saja tidak diikuti dengan 
motif mencari keuntungan atau pujian bagi diri sendiri, tetapi karena statusnya 
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sikap ini mencerminkan keunikan 
orang Kristen yang mencontohi Tuhan yang senantiasa menolong umat-Nya. 
Orang yang beriman harus melaksanakan perintah Tuhan untuk saling menolong 
menanggung beban hidup.

Ketika kita menasihati atau menolong orang lain, sebenarnya kita sedang 
menasihati dan menolong diri sendiri sebab dengan menasihati atau menolong 
orang lain, kita menyadari bahwa kita juga membutuhkan nasihat dan pertolongan 
dari pihak lain. Dengan sikap demikian, kita tidak akan pernah membanggakan diri 
karena kelemahan orang lain, sebaliknya kita akan hidup saling tolong menolong 
dalam menanggung beban kita. Mari, apa pun dan bagaimana pun kehidupan kita, 
kita diajak untuk jangan berhenti berbuat baik kepada semua orang.
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5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah kita selalu tegar dan terus berbuat baik walaupun kita merasa bahwa 
kita tidak dihargai?

* Apa tindakan nyata yang merupakan wujud perbuatan baik kita kepada 
sesama?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok atau bisa juga diisi dengan 
shering dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

* Bagi pemimpin bangsa dan negara kita
Semoga para pemimpin bangsa dan negara kita semakin menyadari tugas dan 
tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat sehingga terwujudlah damai, 
keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran di tanah air kita. Marilah kita mohon...

* Bagi Gereja yang sedang berziarah di dunia ini 
Semoga kita, Gereja yang sedang mengembara di dunia ini, selalu hidup rukun dan 
damai, saling tolong menolong di mana pun kita berada tanpa mempertimbangkan 
latar belakang kita. Marilah kita mohon...

* Bagi hidup kita pada masa-masa yang akan datang
Semoga pada masa-masa yang akan datang, semangat hidup kita semakin 
berkembang, terutama dalam usaha kita untuk meningkatkan iman dan melayani 
sesama. Marilah kita mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus 
kepada kita. Bapa kami…. 
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8. doa PenuTuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang mahapengampun, Engkau telah memberikan 
kemerdekaan kepada kami untuk mengolah hidup kami sehingga kami mampu 
saling menolong sesama yang jatuh ke dalam dosa. Semoga kepercayaan ini tidak 
kami salah gunakan untuk kesenangan sesaat, tetapi dapat kami manfaatkan 
sebaik-baiknya demi perkembangan iman kami. Karena hanya Engkaulah yang 
pantas dimuliakan bersama Kristus Putra-Mu, yang bersatu dalam Roh Kudus, 
hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.

 U : Amin.

9. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.
 U : Amin
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PeDULI PADA PeWARTAAN SABDA TUHAN (FIL. 4:10-20)

1. Tanda Salib
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.

2. doa Pembuka
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Ya Yesus, Tuhan dan Guru kami, lewat Rasul Paulus, Engkau mengajarkan kepada 
kami untuk semakin peduli dan perhatian kepada kegiatan penyebaran injil serta 
ikut membantu para imam-Mu dan sesama kami yang berkesusahan. Kami yang 
berkumpul di sini adalah umat-Mu yang siap untuk bekerja sama dan bahu-
membahu menyebarkan injil-Mu. Berkenanlah hadir di tengah kami dan penuhilah 
hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan untuk turut 
aktif mewartakan Firman-Mu di lingkungan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan 
dan Pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa, dalam persekutuan 
dengan Roh Kudus, sepanjang segala masa. 

 U : Amin.

3. Bacaan: FIl. 4:10-20
 P : Bacaan diambil dari surat rasul Paulus kepada jemaat di Filipi

 10Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu 

bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada 

kesempatan bagimu. 1 1Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah 

belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12Aku tahu apa itu kekurangan dan 

aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada 

sesuatu yang merupakan rahasia bagiku; baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal 

kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13Segala perkara 

dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 14Namun baik juga 

perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. 15Kamu sendiri 

tahu juga, hai orang-orang Filipi; pada waktu aku baru mulai mengabarkan injil, ketika 

aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan 

hutang dan piutang dengan aku selain dari pada kamu. 16Karena di Tesalonika pun kamu 
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telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. 17Tetapi yang kuutamakan bukanlah 

pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. 18Kini 

aku telah menerima semua yang perluh dari padamu, malahan lebih dari pada itu. 

Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari epafroditus, suatu 

persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. 
19Allahku akan memenuhi segala keperluhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya 

dalam Kristus Yesus. 20Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya! Amin.

Demikianlah Sabda Tuhan.

 U : Syukur kepada Allah

4. Renungan SingkaT
Dalam bagian terakhir ini Paulus berterima kasih kepada jemaat atas bantuan 
keuangan yang mereka kirim melalui Epafroditus. Tidak hanya sekali mereka 
memberi bantuan. Mereka telah membantunya selama awal-awal misinya di 
Yunani utara (4:15). Kini mereka lagi-lagi membantunya ketika mendekam di 
penjara. Bantuan itu memperlihatkan perhatian mereka yang begitu besar bagi 
dirinya dan karya misinya. Maka, Paulus bersuka cita dalam Tuhan karena jemaat 
Filipi lagi-lagi mengungkapan perhatian dan cinta mereka ketika ia berada di 
penjara. Mereka mengungkapkan perhatian dan cinta dalam bentuk mengirimkan 
sumbangan dana. Namun, suka citanya di sini tidak boleh disalahpahami. Ia tidak 
bersuka cita pertama-tama karena sumbangan yang mereka berikan sehingga bisa 
memenuhi kebutuhan hidup dan karya misinya, tetapi karena sumbangan yang 
mereka berikan mengungkapkan cinta dan perhatian mereka bagi diri dan karya 
misinya. 

Semangat individualisme sangat kuat dalam kehidupan modern saat ini. Banyak 
orang Kristen saat ini mulai kurang memperhatikan keadaan sesamanya. Rasa 
kepedulian dan perhatian akan sesama sudah mulai surut. Orang mulai bersikap 
egois dan apatis. Sikap egois dan apatis ini juga berkembang dalam perhatian dan 
keaktifan umat Kristen dalam kegiatan penyebaran injil dan ajaran Kristus. Banyak 
umat kristiani zaman modern ini yang mulai kurang memberikan perhatian dan 
kepeduliannya pada kegiatan-kegiatan gereja dan kehidupan para imam Kristus.

Tugas pewartaan Firman Tuhan bukanlah monopoli kaum klerus, tetapi semua kita 
yang telah dibaptis. Kita diutus ke tengah kehidupan kita masing-masing. Pesan 
Paulus di atas juga mau mengajarkan kepada kita soal perhatian dan kepedulian 
terhadap kegiatan penyebaran injil dan para utusan-Nya. Pesan ini mengajak kita 
untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja baik di paroki, di stasi dan lingkungan 
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maupun di basis, seperti kegiatan doa bersama dan kegiatan lainnya. Kita juga 
diajak untuk memperhatikan dan peduli terhadap kehidupan para imam-Nya serta 
membantu mereka dalam segala kegiatan penyebaran injilnya. 

5. PeRTanyaan PeRmenungan
Setelah kita meresapi bacaan dan renungan singkat tadi, maka pertanyaan 
permenungan untuk kita adalah:

* Apakah kita menjadi orang yang biasanya peduli dan perhatian kepada 
kegiatan penyebaran Sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari?

* Apa saja yang harus kita lakukan agar dapat menjadi orang yang peduli dan 
perhatian kepada pewartaan Sabda?

6. PengendaPan
Momen pengendapan dipakai untuk meresapi Sabda Tuhan dan merefleksikan 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan permenungan. Saat 
hening bisa pula diisi dengan lagu meditatif yang cocok. Atau bisa juga diisi dengan 
sharing dalam keluarga.

7. doa PeRmohonan
 P : Marilah, sebagai satu keluarga, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita 
kepada Allah, Tuhan kita. 

*  Bagi umat kristiani zaman modern ini
Ya Bapa, yakinkanlah mereka bahwa Engkau selalu menyertai mereka, berjalan 
di samping mereka dan menopang mereka ketika mereka jatuh. Marilah kita 
mohon...

*  Bagi para imam
Ya Bapa, sudilah menguatkan mereka dalam kegiatan penyebaran injil-Mu dan 
dampingilah mereka juga agar selalu berjalan di jalan-Mu. Sadarkan juga para 
umat-Mu agar sudi memberikan perhatian dan kepedulian mereka kepada para 
imam mereka. Marilah kita mohon...

*  Bagi kita sekalian
Ya Bapa, semoga kami dapat menjadikan hidup kami dan seluruh aktivitas kami 
sebagai tempat penyemaian benih Sabda-Mu. Semoga kami pun semakin peduli 
akan kegiatan pewartaan injil-Mu dan peduli kepada sesama kami, agar kami 
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dapat bersama-sama dan bahu-membahu dalam menyebarkan injil. Marilah kita 
mohon...

(bisa disebutkan juga intensi keluarga)

 P : Kita satukan seluruh doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan 
Kristus kepada kita. Bapa kami…. 

8. Doa PenutuP
 P : Marilah kita berdoa, (hening sejenak)

Allah Bapa yang mahapemurah, dengan ibadat ini, kami bersatu dengan Kristus, 
Putera-Mu, dan dengan sesama. Kami mohon agar persatuan kami semakin 
erat dan mesra, sehingga menghasilkan buah iman dan cinta kasih dalam tugas 
perutusan kami masing-masing. Bantulah kami agar semakin peduli kepada 
kegiatan penyebaran injil-Mu dan para imam-Mu serta membantu sesama kami. 
Demi Kristus pengantara kami. 

 U : Amin.

9. Tanda Salib 
 P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
 U : Amin.


