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POKOK DOA  

Tuhan Allah Bapa, Sumber berkat setiap hari... 
Bersama dengan puji dan Mitraning Saben Ari Marsudi Ati, 

dan semua umatMu. 
Kami persembahkan doa dan karya, 
semua keadaan susah dan senang 

yang mengiringi hari-hari kami, kepadaMu ya Bapa. 
 

Bersama jemaat kudusMu, Gereja-Gereja Kristen Jawa, 
kami haturkan niat dan tekad. 

Mewujudkan persektuan hidup 
sebagai keluarga Allah yang berkelimpahan 

 
Kami mohon.... 

Memasuki Bulan Keluarga tahun 2020, 
di bulan Oktober ini. 

Kiranya Tuhan selalu memberkati 
dan menuntun setiap keluarga Tuhan 

dalam karya-karya mereka demi kemuliaan namaMu. 
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Kamis, 1 Oktober 2020   Minggu Biasa XXVI  

Yeremia 2:14-22; Mazmur 80:7-15; Matius 18:1-5 

 

Seperti Anak Kecil 
lalu berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak 

bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke 

dalam Kerajaan Sorga.  

(Matius 18:3) 
 
Siapa oranya yang suka disebut masih seperti anak kecil. Setiap orang pasti 
tidak suka disebut demikian. Mantan Presiden Gus Dur (Alm.) pernah menyebut 
bahwa para anggota DPR saat itu seperti anak-anak TK. Paraanggoa DPR 
waktu itu merasa sakit hati dan kalang kabut. Dan perkataan ini menjadi 
pergunjingan yang berkepanjangan.  
 
Namun demikian, dalam bacaan injil hari ini Tuhan Yesus justru berkenan 
mengunggulkan keberadaan anak-anak. Keberadaan dan kebiasaan anak-
anak diperhadapkan dengan keberadaan orang dewasa. Justru orang yang 
memiliki kebiasaan seperti anaklah yang bisa masuk ke dalam kerajaan 
sorga. Anak itu biasanya selalu taat dan bergantung kepada orang tuanya. 
Hidupnya hanya mengandalkan orang tua mereka. Orang yang dapat masuk 
ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang taat dan mengandalkan Tuhan 
saja dalam segenap hidupnya. Selanjutnya, anak juga memiliki kebiasaan 
mudah memberi dan meminta ampun kepada teman-temannya. Maka, 
orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga adalah juga orang yang 
dengan penuh kesadaran sendiri mau bertobat dihadirat Tuhan Allah.  
 
Bagi setiap orang percaya sampai dengan saat ini, paling tidak dua hal yang 
menjadi kebiasaan anak-anak inilah yang masih sulit dilakukan. Semestinya 
setiap orang mau berserah kepada Allah atas pekerjaan yang mereka miliki. 
Namun kenyataanya, justru mereka sangat bergantung dan mengandalkan 
pekerjaan mereka bukan kepada Tuhan. Demikian pula dengan pertobatan, 
sepertinya banyak orang yang menganggap bahwa bertobat itu menunjukkan 
ketidakpercayaan diri seseorang, sehingga ia tidak pernah mencapai kesuksesan. 
Itu semua jauh dari apa yang dikehendaki Tuha. Oleh karena itu, marilah 
kita pergunakan kebiasaan anak-anak kecil, untuk selalu mau bergantung 
kepada tUhan Allah dan selalu mau bertobat kepadaNya. |*IPT  
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Jumat, 2 Oktober 2020   Minggu Biasa XXVI  
Yeremia 2:23-37; Mazmur 80:7-15; Matius 18:1-5,10 

 

Allah Itu Subyek Atau Obyek 
Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman TUHAN! Sudahkah Aku 

menjadi padang gurun bagi Israel atau tanah yang gelap gulita? Maka 
mengapa umat-Ku berkata: Kami sudah bebas, 

 kami tidak lagi mau datang kepada-Mu?  
(Yeremia 2:31) 

 

Judul renungan saat ini semoga tidak menimbulkan cibiran. Karena sudah 
jelas bahwa semua manusia setuju bahwa Tuhan Allah itu bukanlah obyek, 
tetapi Subyek di dalam kehidupan manusia. Teori dan pemahamannya 
memang demikian adanya. Kita semua percaya bahwa Tuhan Allah-lah yang 
menciptakan alam raya dan seisinya. Dia-lah juga yang menata dan menguasai 
dunia ini. Semua yang terjadi di dunia ini selalu menjadi perhatianNya. Jelas 
jika Tuhan Allah adalah Subyek. Namun bagamana dengan kenyataan praktis 
yang terjadi dalam kehidupan ini? Tuhan Allah sering hanya sering dianggap 
sebagai yang dikenai predikat. Dalam kehidupan kita, Allah sering hanya kita 
jadikan obyek semata. Seakan Ia, kita “gunakan” saat kita membutuhkannya. 
Saat kita meminta pertolongan, mengaduh, meminta berkat, menjadi tempat 
pertama saat kita merasa tak punya apa-apa dan saat terdesak oleh himpitan 
kehidupan. Da saat seperti itula manusia baru teringat akan Tuhan. Inilah yang 
sebenarnya jikalau dalam hidup ini kita menganggap Tuhan sebagai obyek, 
bukan subyek.  
 

Demikian yang terjadi dalam pengalaman hidup bangsa Israel kala itu. Di saat 
bangsa ini hidup dalam kelimpahan , bangsa Israel berpaling dan meninggalkan 
Tuhan Allah. Bangsa ini merasa dapat menghidupi sendiri bangsanya dengan 
berbagai daya yang dimilikinya. Mereka merasa merdeka, termasuk merdeka 
dari kekuasaan Allah, yang mereka rasakan seringkali sebagai beban hidup 
mereka. Namun disaat bangsa ini harus menghadapi bahaya dan tantangan 
yang berat, barulah bangsa ini mengingat dan kembali kepada Tuhan Allah 
dengan berbagai keluh kesahnya.  
 

Tuhan Allah kok hanya ditaati dan dihormati saat dibutuhkan. Sebagai pengikut 
Tuhan yang setia, marilah kita selalu takut dan hormat kepadaNya dalam 
seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga Ia senantiasa kita tempatkan sebagai 
subyek dalam hidup ini. |*IPT  
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Sabtu, 3 Oktober 2020   Minggu Biasa XXVI  

Yeremia 6:1-10; Mazmur 80:7-15; Lukas 10:13-16 

 

Mendengarkan Tidak Hanya Mendengar 
Barangsiapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku; dan 

barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku; dan barangsiapa menolak 

Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku."  

(Lukas 10:16) 
 
Bebal dan gagal paham sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Salah satu 
sikap hidup manusia yang kurang menyenangkan adalah jika sudah berulang kali 
diberi tahu dan diingatkan tetapi tidak mau mendengarkan serta memperhatikan.  
 
Demikian yang terjadi dengan kota Khorazim dan Betsaida yang dikatakan 
celaka. Kedua kota ini tidak seperti kota lainnya. Sudah berulang kali diberikan 
tanda-tanda, namun tidak mau bertobat. Oleh karena itu, kota Khorazim 
dan Betsaida akan menuju kehancuran karena tidak mau mendengarkan 
Kehendak Tuhan. Demikian juga, kota Kapernaum yang kelihatannya menjadi 
tempat tinggal orang-orang saleh, ternyata juga dikutuk oleh Tuhan Yesus. 
Orang-orang di situ ternyata tidak pernah mendengarkan kehendak Tuhan. 
Orang -orang di kapernaum hany mencari keuntungan dan ketenaran bagi 
diri mereka sendiri. Orang-orang ini melakukan kebaikan hanya untuk 
mencari pujian dari orang lain, bukan dalam kerangka mendengarkan dan 
memperhatikan kehendak Tuhan. Jika yang dikerjakan berdasarkan kehendak 
Tuhan, maka nama Tuhanlah yang dipermuliakan, karena kehendakNya-lah 
yang disaksikan. Namun dalam hal ini, mereka justru hanya mempersaksikan 
kebaikan diri mereka sendiri. Maka kapernaum juga tidak akan menemukan 
kemuliaan, tetapi kerusakan. 
 
Mendengarkan kehendak Tuhan, berbeda dengan hanya mendengar kehendakNya. 
Mendengarkan itu lebih dari mendengar. Mendengarkan berarti juga termasuk 
didalamnya memperhatikan dan melakukan dalam kehidupan. Dan semua 
itu dilakukan hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita mendengarkan 
kehendakNya, sehingga hidup ini hanya diwanai oleh kehendak Allah.  |*IPT  
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Minggu, 4 Oktober 2020   Minggu Biasa XXVII  

Keluaran 20:1-4,7-9,12-20; mazmur 19; Filipi 3:4b-14; Matius 21:33-46 

 

Menerima Dan Fokus Pada Tuhan 
Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar 

perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti, bahwa merekalah 

yang dimaksudkan-Nya.  

(Matius 21:45) 
 
Tuhan Allah telah mengerjakan apa saja yan terbaik untuk kehidupan manusia. 
Namun sayang, tanggapan manusia justru seringkali membuat sedih hati 
Allah. Manusia lebih nyaman dengan hidup di dalam dosa dan merasa dapat 
mengupayakan hidupnya sendiri sehingga tidak memerlukan Allah lagi. 
Walaupun Tuhan Allah telah menawakan pertobatan dan pengampunan 
dengan menggerakan hati para umat, namun kenyataannya setiap orang 
tetap tidak mau menata diri dan bertobat. Demikian keberadaanmanusia 
yang terjerat oleh kesombongan diri.  
 
Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang mengerjakan 
kebun anggur. Perumpamaan ini menggambarkan tentang kehadiran Yesus 
sebagai ahli waris yang memiliki kebun tersebut, tetapi ditola oleh para pekerja 
kebun anggur itu. Para pekerja kebun anggur itu telah menjadi sombong, 
merasa dapat mengolah kebun itu sendiri. Dan selanjutnya mereka menjadi 
serakah, ingin menguasai kebun itu dan tak mengindahkan Sang empunya 
kebun. Ahli waris yang diutus menanyakan tentang hasil dan keberadaan 
kebun itu justru ditangkap dan dibuang. Hal ini juga diperumpamakan 
seperti tukang-tukang bangunan yang membuang batu, tetapi batu itu yang 
dibuang itu jstru menjadi batu penjuru. Para pekerja kebun anggur dan 
tukang-tukang bangunan itu menggambarkan orang-orang Farisi dan para 
imam. Orang-orang ini merasa saleh, benar dan suci. Samapai-samapai 
hidup mereka tidak membutuhkan Tuhan Allah lagi, maka berani menolak 
kehadiran Tuhan yesus. 
 
Marilah selalu menerima dan fokus hanya kepada Tuhan Yesus sambil menata 
diri menuju hidup luhur. Inilah wujud kasih kepada Tuhan Allah. |*IPT 
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Senin, 5 Oktober 2020   Minggu Biasa XXVII  

Yehezkiel 19:10-14; mazmur 144; Lukas 10:17-24 

 

Bahagia Karena Dipercaya 
Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk 

kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga."   

(Lukas 10:20) 
 
Bacaan injil hari ini menceritakan tentang kesukacitaan para murid karena 
di dalam nama Tuhan Yesus, mereka dapat mengalahkan dan mengusir roh-
roh jahat. Karena itu, Tuhan Yesus juga berbahagia karena murid-murid memiliki 
tanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada 
mereka. Tuhan Yesus memperingatkan para murid, bahwa kebahagian sejati 
hanya ada di dalam sorga, sabdaNya, “janganlah bersukacita karena roh-
roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada 
terdaftar di sorga." Yang terpenting bukanlah masalah mereka dapat 
mengalahkan roh-roh jahat, tetapi karena para murid dipantaskan menjadi 
putera-putera Allah dan turut serta dalam pekerjaan sorgawi. 
 
Kekuatan yang dimiliki oleh murid-murid bukan berasal dari manusia, tetapi 
dari Tuhan Allah. Para murid telah menerima segalanya dan hanya di dalam 
nama Tuhan Yesus saja kekuatan itu dapat berdaya guna. Selain itu Tuhan Yesus 
juga berkata, bahwa kebahagiaan para murid juga dikarenakan mereka 
diperkenankan untuk melihat dan mendengar sendiri kehadiran Allah di 
tengahtengah umatNya, melalui mujizat-mujizat yang terjadi. Sebenarnya, 
hal ini jugalah yang dulu dirindukan oleh para raja dan nabi, namun mereka 
tidak mengalaminya. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu hanya karena kehendak 
Allah yang berkenan menyatakan diri supaya para murid mengerti bahwa 
keselamatan telah mulai datang di dunia ini. Karena itu murid-murid dipanggil 
untuk berkarya bersamaan dengan berkat Allah yang menyertai mereka 
untuk mewartakan Kerajaan Allah dan keselamata kepada semua orang. 
 
Pangilan ini juga masih menggema bagi kita semua, para pengikut Kristus. 
Inilah kebahagiaan kita karena kita masih dipercaya untuk turut serta dalam 
karya Allah bagi keselamatan dunia. |*IPT 
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Selasa, 6 Oktober 2020  Minggu Biasa XXVII 

Yesaya 27:1-6; Mazmur 144; Lukas 10:25-37 
 

Pergilah Dan Perbuatlah Demikian! 
” Kata Yesus kepadanya: “Pergilah, dan perbuatah demikian!”  

(Lukas 10:37) 
 
Kisah Dewa Ruci menjadi salah satu lakon wayang yang sangat disukai oleh 
banyak orang. Lakon ini mengisahkan tentang ketaatan Bima kepada gurunya, 
yaitu Resi Drona. Resi Drona membuat siasat jahat dengan memerintahkan 
Bima untuk mencari Tirta Perwita. Sebagai seorang murid, ia mematuhi 
gurunya tanpa sedikitpun menawar dan membantah. Kepatuhan sebagai 
seorang murid menuntunnya untuk pergi ke gua Gunung Candramuka. 
Disana ia mengalahkan dua raksasa. Selain itu ia harus mengarungi dalamnya 
samudra. Kenyataannya tirta perwita itu juga tidak ada disana. Menariknya 
Bima justru bertemu dengan dewa ruci - dewa kerdil yang wajahnya 
menyerupai bima. Dewa Ruci memberitahukan keberadaan Tirta Perwita 
yaitu di dalam diri manusia itu sendiri. 
 
Percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat dalam bacaan 
Injil, menunjukkan karakter utama yang mesti dimiliki oleh seorang murid 
yaitu ketaatan. Sehebat apapun seorang murid, sekalipun dia mampu 
menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Tetapi jika ia tidak 
memiliki karakter ketaatan untuk melakukan apa yang dia pelajari. Maka 
sia-sialah semuanya. Segala pengetahuan, ilmu yang dipelajari tidak akan 
mendatangkan kehidupan bagi dirinya. Itulah yang menjadi kelemahan ahli 
taurat itu. Ia tahu bahkan paham sekali mengenai hukum Taurat. Tetapi ia 
belum melakukannya. Sehingga pesan Tuhan Yesus kepadanya: “Pergilah 
dan perbuatlah demikian!”. 
 
Keluarga menjadi tempat pertama praktek kita sebagai seorang murid. 
Seperti Bima yang mampu menerjang segala tantangan untuk mewujudkan 
kepatuhannya. Marilah kita pergi dan lakukan, apa yang dikehendaki-Nya 
untuk kita perbuat. (UFH) 
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Rabu, 7 Oktober 2020 Minggu Biasa XXVII 

Kidung Agung 8:5-14; Mazmur 144; Lukas 10:38-42 

 

Sampai Mati, Kau Tetap Di Hati! 
Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada 

lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia 

orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api TUHAN! 

 (Kidung Agung 8:6).” 

 
“Snadyan kowe, ora isa dadi sing tak karepke, nganti mati kowe tetep ning 
ati”. Penggalan kalimat ini merupakan salah satu bagian dari lagu berjudul “Tetap 
Ning Ati”, ciptaan Om Wawes. Kalimat tersebut hendak menyampaikan sebuah 
komitmen bahwa sekalipun seseorang yang dicintai tidak bisa menjadi seperti 
yang diharapkan, akan tetapi cinta itu akan senantiasa ada sampai mati. 
 
Memang tak mudah untuk bisa memiliki komitmen cinta yang demikian. 
Padahal itulah yang dibutuhkan di dalam menjaga relasi. Ambil contoh 
dalam relasi keluarga. Apakah seorang suami selalu bisa sesuai dengan 
harapan dari istrinya? Demikian juga sebaliknya. Apakah juga seorang anak 
bisa senantiasa memenuhi harapan dari orang tuanya? Demikian juga 
sebaliknya. Berhadapan dengan kondisi semacam itu, bukankah daya 
kekuatan cinta yang menyala seperti nyala api Tuhan harus senantiasa dijaga? 
 
Kidung Agung yang memuat ekspresi cinta patut untuk direnungkan. 
Sebagaimana kita tahu bahwa teks ini tidak secara harfiah dan eksplisit 
menyebutkan cinta antara manusia dengan Tuhan, sekalipun pembacaaannya 
seringkali begitu. Itu sah-sah saja. Bukankah Tuhan memang tidak selalu 
bisa seperti yang diharapkan oleh manusia? Bukankah manusia juga tidak 
bisa selalu seperti yang diharapkan oleh Tuhan? Sekalipun demikian, apakah 
Tuhan dan manusia harus berhenti untuk saling mencinta? Pembacaan lain 
yang harus disadari bahwa bunyi dari teks-teks Kidung Agung memang 
berbicara soal cinta antar manusia yang tidak melulu harus dibaca secara 
negatif. Yuk, kita baca teks ini secara positif, sehingga saling menguatkan 
kita untuk menjaga daya cinta di tengah keluarga, dan kita katakan pada 
anggota keluarga kita : “Snadyan kowe, ora isa dadi sing tak karepke, nganti 
mati kowe tetep ning ati”! *EI. 
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Kamis, 8 Oktober 2020 Minggu Biasa XXVII 

Yesaya 22:1-8a; Mazmur 23; Lukas 11:1-4 

 

Sembada 
“Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab kami pun mengampuni 

setiap orang yang bersalah kepada kami; dan janganlah membawa kami 

ke dalam pencobaan.  

(Lukas 11:4)” 

 
“Wong kok ra sembada”. Kata-kata itu sering diucapkan untuk menyindir 
seseorang yang tidak bisa membuktikan janji atau sesumbar yang telah 
dikatakannya. Misalnya ada seorang anak kecil yang sangat nakal, sering 
berlagak sok jagoan, tiba-tiba anak tersebut digigit semut saja langsung menangis 
sejadi-jadinya, maka orang akan mengatakan bahwa anak itu tidak sembada.  
 
Berpijak dari contoh di atas, memang tak ada manusia yang benar-benar 
bisa bersikap sembada. Akan tetapi yang hendaknya diupayakan ialah agar 
orang berjuang untuk menjadi semakin sembada dalam berbagai hal. Tokh, 
kata sembada sebenarnya juga tak menuntut orang untuk bersikap ekstrem. 
Misalnya, seorang pendeta yang biasa diminta menguatkan jemaat yang berduka, 
lalu ketika pendeta itu sendiri mengalami peristiwa kedukaan di dalam 
hidupnya, kemudian sampai membawa pendeta itu seolah kehilangan arah, 
tentu saja orang tak akan menyebut pendeta itu bersikap tidak sembada. 
 
Dalam panggilan untuk menjadi sembada itulah, kiranya teks Lukas 11:4 
yang memuat bagian dari Doa Bapa Kami tentang permohonan ampun, 
kiranya bisa menjadi salah satu hal yang kita perjuangkan agar kita juga 
bersikap sembada dalam melakukannya. Sekalipun mengampuni seseorang 
yang sudah bersalah kepada kita, apalagi jika kesalahan itu teramat menyakitkan 
kita, tentu bukan hal yang mudah. Akan tetapi dalam perjuangan untuk bisa 
bersikap sembada itulah, mari kita berjuang untuk mengampuni setiap 
orang yang bersalah kepada kita, jikalau kita ingin diampuni oleh Tuhan. 
Jangan sampai terjadi, ketika kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan, 
maka Tuhan justru menyindir kita: “Akh, wong kok ra sembada”.*EI. 
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Jumat, 9 Oktober 2020 Minggu Biasa XXVII 

Yesaya 22:8b-14; Mazmur 23; Lukas 11:5-13 
 

Diberi Roh Kudus 
“Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada 

anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh 

Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya.”  

(Lukas 11:13) 
 
Apakah semua doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Biasanya secara optimis, 
orang akan menjawab: “Bukan tidak dikabulkan tapi belum dikabulkan, 
menunggu waktu Tuhan”. Eits, jangan salah, ada juga lho doa yang memang 
tidak dikabulkan oleh Tuhan, dan mungkin kita sendiri mengalaminya. Misalnya 
saja bagi kita yang sekarang ini sudah memasuki usia pensiun, mungkin dulu kita 
pernah berdoa agar kita menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS). Tapi 
ternyata kita tidak pernah menjadi seorang PNS, melainkan seorang pegawai 
swasta sampai kita pensiun. Bukankah itu berarti Tuhan tidak mengabulkan 
doa kita seperti yang kita minta? 
 
Lalu bagaimana dengan bacaan kita hari ini dari Lukas 11:5-13? Di ayat 9 
pembaca diminta untuk meminta, mencari dan mengetuk. Lalu di ayat 10 
diberikan janji bahwa setiap orang yang meminta akan menerima, setiap 
orang yang mencari akan mendapat dan setiap orang yang mengetuk, maka 
pintu akan dibukakan baginya. Apakah ayat ini tidak berlaku lagi, atau kita 
harus memaknainya secara baru? 
 
Jika kita perhatikan ayat 13, maka semoga kita akan mendapatkan jawabannya. 
Di situ dikatakan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus bagi setiap orang 
yang meminta kepada-Nya. Jadi, Roh Kuduslah yang akan membuat seseorang 
mampu menerima apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan yang 
kita yakini paling baik bagi hidup kita. Karena bisa saja permintaan yang kita 
doakan itu menurut kita baik, tapi belum tentu baik menurut Tuhan, belum 
tentu juga sesuai dengan rancangan dan kehendak-Nya. Maka sungguh luar 
biasa jika kita diberi Roh Kudus sebagai jawaban atas setiap doa kita. Roh 
Kuduslah yang akan mengarahkan kita menggenapi rancangan dan kehendak-
Nya dalam hidup kita. *EI. 
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Sabtu, 10 Oktober 2020 Minggu Biasa  XXVII 

Yesaya 24:17-23; Mazmur 23; Lukas 11:15-26 
 

Keluarga Yang Hidup Dalam Kristus 
”Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak 

mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan”  

(Lukas 11:23) 
 
Hidup bersama itu tidaklah mudah, termasuk hidup bersama dalam sebuah 
keluarga. Masing-masing anggota keluarga tentu memiliki pemikiran dan 
keinginan yang tidak sama. Apa yang baik menurut orang tua belum tentu 
dipandang baik oleh anaknya. Sebaliknya, keinginan anak bisa saja bertolak-
belakang dengan kehendak orangtua. Sehingga tidak jarang masing-masing 
anggota keluarga hidup dan berjalan sendiri-sendiri. 
 
Perbedaan antar anggota keluarga bisa terjadi juga dalam soal penghayatan 
iman dan kehidupan rohani. Tidak selalu keluarga Kristen kompak dalam 
beriman dan berbakti kepada Tuhan. Mungkin saudara pernah melihat atau 
bahkan mengalaminya sendiri. Misalnya saja, ada seorang ibu yang begitu 
rajin dan bersemangat dalam beribadah kepada Tuhan. Namun, suaminya 
jarang sekali menghadiri kebaktian dan kegiatan gerejawi lainnya. Atau ada 
juga orang tua yang begitu luar biasa dalam pelayanannya, tetapi anak-
anaknya tidak pernah aktif dalam hidup bergereja dan bermasyarakat. 
 
Bacaan Injil Lukas 11:15-26 menceritakan bahwa suatu kali Tuhan Yesus 
mengusir setan dari dalam diri seorang yang bisu. Tuhan Yesus berkenan 
melepaskan orang itu dari kuasa jahat dan menyembuhkannya. Banyak 
orang menjadi heran atas apa yang diperbuat-Nya. Namun ada juga orang-
orang yang menuduh bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. 
Sejatinya, Tuhan Yesus bekerja dengan kuasa Allah, Sang Bapa (ayat 20). 
Pandangan dan sikap meragukan kuasa Yesus itu merupakan bentuk 
“perlawanan” terhadap Tuhan. 
 
Melalui karya-Nya, Tuhan Yesus memanggil setiap orang untuk percaya 
kepada-Nya dan tidak meragukan kuasa-Nya. Demikian pula keluarga Kristen, 
dipanggil untuk senantiasa bersatu hati untuk percaya dan senantiasa hidup 
di dalam Kristus.|*ERY 
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Minggu, 11 Oktober 2020, Minggu Biasa  XXVIII 

Keluaran 32:1-14; Mazmur 106:1-6, 19-23;  Filipi 4:1-9; Mat. 22:1-14 

 

Keluarga Yang Menyambut Undangan Tuhan 
”Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya; ada yang 
pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus ushanya” (Mateus 22:5) 

 

Kehidupan dan keseharian orang jaman now terlihat semakin sibuk saja. 
Demikian juga kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Karena kesibukannya, 
sesama anggota keluarga belum tentu bisa merasakan kebersamaan setiap 
hari. Sang ayah bekerja di luar kota, ibunya menjadi Tenaga Kerja Wanita di 
Hongkong, sedangkan anak-anak tinggan di desa dengan simbahnya. Untuk 
menjalin hubungan dan komunikasi cukup lewat telpon video call. 
 
Keluarga lainnya, meskipun bisa tinggal satu rumah, tidak selalu mudah untuk 
bertemu satu sama lain. Pagi-pagi sekali si Bapak sudah berangkat karena 
kantornya jauh dari rumah. Ibu juga bekerja dari hari Senin hingga Jumat. 
Anak-anak sibuk di sekolah, les ini dan itu. Ingin makan bersama pun terasa 
sangat sulit. 
 
Di sisi lain, kegiatan gereja semakin banyak dan beragam. Kegiatan-kegiatan 
tersebut bertujuan untuk membangun iman dan membangkitkan semangat 
melayani dan bersaksi. Persoalannya, bagaimana keluarga-keluarga Kristen 
harus membagi waktu untuk memenuhi tugas panggilannya ini? Baik 
urusan jasmani maupun urusan rohani sama-sama penting dan tidak boleh 
dipisahkan. Sayangnya, banyak keluarga gagal menyeimbangkan keduanya. 
Perumpamaan tentang Perjamuan Kawin kiranya mengingatkan keluarga-
keluarga Kristen untuk menyambut undangan Tuhan dengan sukacita. 
Undangan untuk melakukan kehendak-Nya, untuk mengutamakan Tuhan di 
atas segalanya. Karena sejatinya, hidup ini bukan soal urusanku atau 
urusanmu. Keluarga Kristen dipanggil untuk ambil bagian dalam urusan 
atau pekerjaan Tuhan. Hingga Kerajaan Sorga itu sungguh hadir dalam 
kehidupan kita. Serta, agar keluarga kita kedapatan “berpakaian yang 
pantas” dalam Kerajaan-Nya.|*ERY 
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Senin, 12 Oktober 2020 Minggu Biasa XXVIII 

Keluaran 19:7-20; Mazmur 34; Lukas 11:27-28 
 

VVIP 

” ….suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan 

mereka harus mencuci pakaiannya”  

(Keluaran 19:10b) 
 
Kita biasa membaca tulisan VVIP (very very important person) dalam sebuah 
acara. Artinya tempat itu dikhususkan bagi orang paling penting yang akan hadir 
dalam acara tersebut. Misalnya: pagelaran budaya yang dihadiri Bapak presiden. 
Maka tamu VVIP dalam acara tersebut ialah Bapak Presiden. Biasanya tamu 
VVIP mendapatkan tempat dan perlakuan paling khusus. Namanya juga 
orang paling penting, tidak sepantasnya jika diperlakukan biasa-biasa saja. 
 
Keluaran 19 mengisahkan mengenai bangsa Israel yang kedatangan tamu paling 
penting sepanjang sejarah hidup mereka. Tuhan yang mahakudus berkenan 
menjumpai mereka secara langsung. Mengingat yang hadir bukanlah pribadi 
biasa. Maka Tuhan menghendaki agar umat mempersiapkan diri menyambut 
kehadirannya. Menyucikan diri dan pakaian menjadi tanda simbolis akan 
pentingnya menjaga kekudusan umat, baik secara fisik maupun spiritual. 
Tuhan adalah mahakudus, sehingga umat harus menyembah-Nya di dalam 
kekudusan. Tidak ada satupun orang yang diperkenankan untuk mendekati 
Tuhan dengan cara yang ceroboh. Termasuk didalamnya menjaga kemurnian 
hati dengan tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan. 
 
Nyanyian “Gustimu kepareng mundhut papan aneng atimu. Resikana dimen 
patut, Gusti karsa lumebu” Kiranya menolong kita menghayati teks kita hari 
ini. Sebagai pribadi, sudahkah tempat khusus telah kita siapkan dalam hati 
kita? Demikian juga sebagai keluarga, sudahkah tempat khusus itu telah kita 
siapkan dalam kehidupan berkeluarga kita? Karena DIA, tamu VVIP kita 
berkenan masuk dan bertahta atas kehidupan kita. (UFH) 
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Selasa, 13 Oktober 2020 Minggu Biasa XXVIII 

Amos 9:5-15; Mazmur 34; Lukas 11:29-32 

 

Jangan Sok Yes! 
"Bukankah kamu sama seperti orang Etiopia bagi-Ku, hai orang Israel?" 

demikianlah firman TUHAN. "Bukankah Aku telah menuntun orang Israel 

keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir?  

(Amos 9:7) 
 
Ada seorang cowok yang bertingkah sok yes, karena merasa mendapatkan 
perhatian lebih dari seorang cewek yang menjadi idola di kampusnya. 
Cowok tersebut merasa bahwa dirinya sungguh istimewa, sehingga bisa 
mendapatkan perhatian dari cewek idaman tersebut. Sehingga ia pun 
merasa sombong, angkuh dan bersikap sok yes.  
 
Sampai pada suatu waktu, cowok tersebut mengetahui bahwa perlakuan 
yang diberikan oleh sang cewek idaman kepada dirinya, tak lebih dari 
perhatian yang diberikan oleh cewek tersebut terhadap beberapa cowok 
yang lainnya. Kebetulan, cewek tersebut memang memiliki kepedulian dan 
perhatian yang baik terhadap siapapun yang berelasi dengan dirinya. 
Akhirnya, cowok tersebut merasakan hatinya amuk mbyarut (ajur-remuk-
ambyar-mawut) sebagaimana istilah yang sering dipakai oleh beberapa 
anak muda beberapa waktu yang lalu. 
 
Seperti itu juga kiranya sikap bangsa Israel yang bertingkah sok yes karena 
merasa sebagai umat pilihan yang dicintai dan dikasihi oleh Allah dibandingkan 
dengan bangsa-bangsa lain. Cerita mengenai peristiwa Keluaran dari Mesir 
yang diceritakan turun-temurun sering dijadikan dasar bagi bangsa Israel 
untuk bertingkah sok yes. Sungguh terkejutnya bangsa itu, ketika Tuhan 
melalui Amos mengatakan bahwa peristiwa Keluaran dari Mesir tak 
ubahnya dengan peristiwa Keluaran bangsa Filistin dari Kaftor dan Keluaran 
orang Aram dari Kir. Sikap bangsa Israel yang sok yes ini justru membuat 
mereka tidak hati-hati, tidak waspada hingga akhirnya jatuh ke dalam dosa 
dan pelanggaran melawan Allah. Apakah kita juga seringkali merasa sok yes 
karena dicintai Tuhan melalui pengurbanan Kristus, lalu menjadi tidak hati-
hati, tidak waspada, dan akhirnya juga jatuh ke dalam dosa? Mbok jangan 
sok yes lah! *EI. 
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Rabu, 14 Oktober 2020 Minggu Biasa XXVIII 

Kidung Agung 7:10-8:4; Mazmur 34; Lukas 11:37-41 

 

Jangan Muna! 
Tetapi Tuhan berkata kepadanya: "Kamu orang-orang Farisi, kamu 

membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian 

dalammu penuh rampasan dan kejahatan  

(Lukas 11:39). 

 
“Ih, orang kok muna ya?”. Seringkali terdengar seseorang mengeluh demikian. 
Kata “muna” adalah ucapan yang dipersingkat dari kata “munafik”. Biasanya 
orang disebut munafik ketika tampilan luar orang tersebut tidak sama dengan 
kondisi dalamnya. Artinya, dari luar orang tersebut tampak baik dan kudus, 
akan tetapi bagian dalamnya, yaitu hatinya busuk dan penuh dengan kejahatan. 
Menariknya, seseorang yang seringkali menuduh orang lain bersikap “muna”, 
tak jarang dia sendiri juga sering berlaku sama. Mungkin kita sendiri juga 
sering berlaku demikian. Atau sama sekali tidak pernah? Akh, muna! 

 
Harus diakui bahwa orang memang cenderung lebih mudah untuk mengupayakan 
agar dirinya nampak baik dari luar, namun seringkali susah untuk benar-
benar memiliki kebaikan di dalam hatinya. Contohnya, dari tampilan luar bisa saja 
dua orang yang tadinya berseteru sudah mau bertemu, bersalaman, ataupun 
tertawa bersama. Akan tetapi belum tentu hati kedua orang tersebut sudah 
benar-benar saling mengampuni. 
 
Senada dengan suasana itulah, Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang 
terbiasa berusaha untuk menampilkan diri mereka sebagai orang yang baik 
dan taat beragama dengan cara melakukan berbagai tata cara keagamaan seperti 
mencuci tangan sebelum makan. Dengan lugas Tuhan Yesus mengatakan bahwa 
orang-orang Farisi ini hanya membersihkan bagian luar dari dirinya saja, 
sementara bagian dalam hatinya penuh dengan berbagai niatan untuk berbuat 
jahat. Bukan berarti manusia tak perlu tampil baik dari luar, namun yang mau 
dikatakan oleh Yesus ialah lebih baik kalau manusia itu sungguh-sungguh 
baik dari dalam hatinya. So, ayo berjuang untuk tidak berlaku muna!*EI. 
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Kamis, 15 Oktober 2020 Minggu Biasa  XXVIII 

Hakim-Hakim 17:1-6; Mazmur 96:1-9; Lukas 11:42-46 

 

Cari Menangnya Sendiri! 
Tetapi Ia menjawab: “Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab 

kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu 

sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun 

 (Lukas 11:46) 
 
“Mripatku uwis ngerti saknyatane, kowe selak golek menangmu dhewe”. 
Kalimat ini merupakan salah satu bagian syair dari lagu “Suket Teki”, ciptaan 
Didi Kempot yang kembali terkenal beberapa waktu yang lalu. Syair lagu 
tersebut ingin menggambarkan seseorang yang hanya ingin menang sendiri 
dalam relasinya terhadap orang lain. Tampaknya kita dengan mudah bisa 
menemukan orang-orang yang bertindak demikian dalam hidup keseharian, 
baik itu di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, di masyarakat, bahkan di 
dalam lingkup gereja sekalipun. Sssst… jangan-jangan kita sendiri juga termasuk 
orang yang ingin selalu menang sendiri dalam hal apapun. Waduh… 
 
Memang, manusia cenderung mendambakan kemenangan, dan tidak menyukai 
kekalahan. Namun, tentu bisa dibayangkan betapa kacaunya kehidupan ini 
jika semua orang hanya ingin menang sendiri dan tidak mau mengalah. Jika 
direnungkan secara mendalam, maka setiap orang yang ingin selalu menang 
sendiri dan hanya mengejar keuntungan serta kepentingan dirinya sendiri 
sebenarnya telah dikalahkan oleh ego dan nafsunya. Sebaliknya, orang yang 
bisa mengalah dan menghargai kepentingan orang lain, justru telah berhasil 
mengalahkan ego dan nafsunya. 
 
Para ahli Taurat yang dikecam Yesus pada ayat di atas juga merupakan orang-
orang yang ingin menang sendiri. Sebagai para pemimpin agama, mereka justru 
menindas orang lain dengan dalih keagamaan. Mereka memerintahkan 
orang-orang untuk melakukan berbagai hal yang baik, akan tetapi mereka 
sendiri justru tak mengerjakan kebaikan yang mereka ajarkan. Karena 
sebenarnya semua yang mereka lakukan adalah kebusukan yang dibalut 
dengan nafas agama. Berkaca dari hal itu, mari kita tinggalkan sikap ingin 
menang sendiri, biar kita tidak turut dikecam oleh Tuhan! *EI. 
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Jumat, 16 Oktober 2020 Minggu Biasa XXVIII 
Ulangan 17:14-20, Mazmur 96:1-9, Lukas 11:47-54 

 

Belajar Tiada Henti 
“..haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk  

belajar takut akan Tuhan, Allahnya..”  
(Ulangan 17:19) 

 

Bangsa Israel memulai kehidupan seperti bangsa-bangsa lainnya di tanah 
yang telah menjadi hak milik mereka. Israel sudah tidak ingin berada di bawah 
kepempimpinan Tuhan. Mereka juga ingin memiliki seorang raja manusia 
seperti bangsa lainnya. Kepada umat-Nya, Tuhan memberi syarat-syarat yang 
harus mereka perhatikan tentang seorang raja. Raja itu harus dipilih oleh 
Tuhan dari antara orang Israel. Raja tidak boleh memiliki banyak kuda, istri, 
emas, serta perak. Kuda pada masa itu menjadi bukti kekuatan seseorang. Emas 
dan perak adalah ukuran pasti akan tingkat kekayaan seseorang. Sedangkan 
istri dapat menunjuk kepada kekuasaan yang menyangkut daerah atau 
kerajaan taklukkan sang raja, karena pada masa itu banyak pernikahan raja 
yang bersifat politis. Apabila seorang raja mengandalkan semua ini, dapat 
berarti raja mengandalkan dirinya sendiri; bukan Tuhan. Dia akan mudah 
menyimpang dan membuat umat Israel kembali ke dalam pembuangan. 
Untuk itu, seorang raja harus memiliki dan membaca salinan hukum Taurat. 
Salinan hukum inilah yang mengajarkannya takut akan Tuhan dan tidak 
meninggikan diri terhadap saudara-saudaranya. Ini pula yang memastikan 
pemerintahannya dapat bertahan hingga anak-anaknya. 
 

Tuhan tidak melarang bila seorang raja memiliki kekayaan dan segalanya. 
Tetapi, harta dan istri dapat memalingkan hati seorang raja dari kebenaran Allah 
dalam pemerintahannya, bahkan dari Tuhan. Tuhan tahu kekuatan maupun 
kelemahan hati seorang raja. Karena itu, raja membutuhkan tuntutan yang 
bukan berasal dari para ahli di muka bumi, melainkan hukum dan aturan 
dari Tuhan sendiri. 
 

Memiliki kesempatan untuk memimpin adalah hak yang sangat istimewa. 
Berhati-hatilah agar tidak menyimpang dari Tuhan. Jangan mengandalkan 
diri atau kekuatan sendiri. Apabila memilih seorang pemimpin, pilihlah 
seseorang yang rendah hati dan hanya mengutamakan kehendak Tuhan di 
atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. Itulah pentingnya untuk kita 
selalu mau belajar takut akan Tuhan. 
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Sabtu, 17 Oktober 2020 Minggu Biasa XXIX 

Yesaya 14:3-11, Mazmur 96:1-9, Lukas 12:1-7 

 

Jangan Takut! 
 “Karena itu jangan takut, kamu lebih berharga dari pada  

banyak burung pipit.” 

 (Lukas 12:7b) 
 
Pada zaman Yesus, rakyat terhimpit oleh penderitaan karena tekanan penjajah 
Romawi dan juga tekanan dari para pemuka agama. Yesus sungguh berpihak 
pada rakyat yang tertindas dan menjadi korban ketidakadilan dan korban 
kemunafikan. Yesus memberikan penghiburan dan harapan kepada mereka, 
sekaligus jalan keselamatan. Sebuah cara agar mereka tetap terselamatkan 
dan tidak jatuh karena tekanan dan ancaman dari orang-orang Farisi. 
 
Kata ‘takut’ ditampilkan secara tegas dalam Injil hari ini. Tentang siapa yang 
harus ditakuti dan siapa yang tidak perlu ditakuti. Memang terlihat paradoksal 
tentang takut kepada Allah ini, ada sisi yang harus kita takuti, tetapi ada sisi 
yang memberikan harapan dan penghiburan. Orang Kristiani biasanya lemah di 
sisi “takut” pada Allah ini. Karena dalam renungan dan kotbah sering 
ditonjolkan tentang Allah yang mengasihi, dan sering mengaburkan tentang 
Allah yang juga punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. 
 
Menjadi refleksi bagi kita pada zaman ini, apakah kita juga masih takut 
kepada Allah seperti yang Yesus wajibkan itu? Mungkin ya, mungkin tidak. 
Kenyataannya orang lebih takut kepada kemiskinan daripada takut kepada 
Allah. Orang lebih takut jika ditinggalkan oleh teman atau dikucilkan, orang 
lebih takut jika jatuh bangkrut dari pada jatuh ke neraka. Maka sering kita 
dengar berita di tv tentang kerusakan oknum-oknum di negeri ini, yang 
menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan. 
Orang lebih takut tidak akan mendapatkan jodoh daripada takut pada 
Yesus, maka sering iman dikorbankan karena yang satu ini. 
 
Ketakutan kepada Allah dan kekuasaanNya, hendaknya mengalahkan 
ketakutan pada apa pun di dunia ini. Maka ancaman-ancaman dan tekanan 
terhadap iman kita kepada Yesus Kristus, tidak boleh menyurutkan iman 
kita. Beranikah kita meneladan ketaatan dan ketakutan pada Allah, dan juga 
melaksanakan sabda Yesus, bahwa yang wajib kita takuti hanya Allah? 
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Minggu, 18 Oktober 2020 Minggu Biasa XXIX 

Keluaran 33:12-23; Mazmur 99; 1 Tesalonika 1:1-10; Matius 22:15-22 

 

Taatlah, Jangan Mencobai Tuhan! 
“Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik?” 

 (Matius 22:18) 
 
Bacaan injil hari ini menyatakan tentang perbedaan makna ketaatan kepada 
Kaisar dan ketaatan kepada Tuhan. Yesus tidak mempertentangkannya, tetapi Ia 
membedakannya.  
 
Dalam hal membayar pajak, maka ada batasan ketaatan yang diperlihatkan, 
yakni sekeping uang koin sudah cukup. Namun apakah ketaatan kepada 
Tuhan dapat dibatasi oleh sekeping uang koin? Untuk taat kepada Tuhan tidak 
dapat dibatasi oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Sebab, Kaisar memiliki 
batasan kuasa, namun kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. 
 
Ketaatan kepada pemerintah justru adalah karena ketaatan kepada Tuhan. 
Maka ketika suatu pemerintahan tidak berjalan dengan prinsip keselamatan 
yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, otomatis akan ada suatu 
pertentangan. Pengakuan dan ketaatan kita kepada pemerintah adalah 
wujud iman kita kepada Tuhan, bahwa negara tempat kita hidup ini adalah 
rahmat Allah untuk menyatakan keselamatanNya. Kita mentaati negara sebab 
negara atau pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi keselamatanNya. 
Maka ketaatan dan keberadaan kita adalah sebagai warga negara yang 
tunduk dan yang melakukan rencana keselamatan Allah bagi dunia ini.  
 
Tetapi bagaimana kepada Tuhan? Apa yang dari Tuhan dan apa yang 
diberikan kepada Tuhan? Sudahkah yang patut kita berikan kepada Tuhan? 
Dalam kehidupan ini kita mungkin memiliki batas-batas tertentu untuk suatu 
kewajiban, tetapi kepada Tuhan kita tidak dapat membatasi kewajiban dan 
tanggungjawab. Sebab kehidupan beserta segala sesuatu yang ada dalam 
hidup ini adalah berasal dari Tuhan, maka kita juga harus memberikannya 
kepada Tuhan. Sehingga apa yang layak kita berikan kepada Tuhan adalah 
mempersembahkan seluruh kehidupan kita ini untuk taat kepada Tuhan 
saja. Baik itu waktu, pekerjaan, keluarga, harta milik, semuanya tanpa terkecuali 
dalam hidup ini diberikan kepada Tuhan hanya untuk kemuliaan namaNya saja. 
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Senin, 19 Oktober 2020 Minggu Biasa XXIX 

Daniel 3:1-18; Mazmur 98; Lukas 10:1-9 

 

Memelihara Potensi berkat 
“Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke 

tengah-tengah serigala”  

(Lukas 10:3) 
 
Keluarga merupakan arena paling baik bagi orang percaya untuk 
mengejawantahkan liturgi kehidupannya. Dalam dinamika berkeluarga kita 
mengalami banyak rasa, ada bahagia dan sedih, ada kecewa dan puas, ada 
gairah, juga ada kelesuan. Aneka rasa tersebut menjadi tantangan untuk dapat 
dihadapi dan dimaknai sebagai sebuah proses yang membentuk setiap orang 
percaya saat menghidupi pengalaman imannya bersama Tuhan dan keluarga.  
 
Oleh sebab itu perlu kesadaran akan siapa kita, yang telah dan tengah di utus ini. 
Konteks perutusan 70 murid dalam Matius 10:1-9 memang bersifat luas, 
tapi dalam permenungan kali ini, akan disempitkan dalam lingkup keluarga.  
 
Setidaknya, ada 3 hal yang dimaknai dalam bacaan Injii ini, yaitu tentang 
tuaian, pekerja, dan pengutus. Tuaian dalam keluarga bisa dimaknai sebagai 
potensi dan daya untuk menjadi berkat dalam sebuah keluarga. Keluarga 
yang diberkati, pasti kehidupannya akan mempersaksikan berkat. Pekerja 
dalam lingkup keluarga adalah semua anggota keluarga yang memiliki tanggung 
jawab sama, yaitu menjaga keutuhan potensi berkat. Dan pengutus dalam 
lingkup keluarga kristiani adalah Allah Bapa itu sendiri yang sekaligus 
sebagai Sang Gembala. 
 
Lantas, apa yang perlu kita lakukan mengingat banyak tantangan yang 
dapat menghancurkan potensi berkat dalam keluarga? (Lukas 10:3). Satu-
satunya cara yang paling jitu adalah, memberi diri untuk senantiasa mendekat 
pada Sang Gembala Agung. Percayalah, bahwa “serigala-serigala” liar yang 
akan datang merongrong berkat keluarga, pasti akan dibereskan oleh Sang 
Gembala. |*ATF 
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Selasa, 20 Oktober 2020 Minggu Biasa XXIX 

Daniel 3:19-30; Mazmur 98; Lukas 12:13-21 

 

Keluarga Yang Rela Berbagi 
“Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi 

dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah  

(Lukas 12:21). 
 
Ketidakmampuan untuk mencukupkan diri merupakan persoalan besar 
yang dihadapi oleh setiap orang. Orang yang tidak mampu mencukupkan diri 
akan terus merasa kurang, akibatnya, hidupya tentu tidak damai sejahtera 
karena tidak ada kepuasan dalam batinnya, selain itu, ia akan menjadi 
seorang tamak yang terkesan melakukan apa pun agar kepuasan batinnya 
terpenuhi. Jika sudah demikian, alih-alih berpikir untuk menyejahterakan 
orang lain, kesejahteraan diri sendiri pun tidak akan pernah tercapai.  
 
Keluarga Kristiani dipanggil untuk menjadi berkat bagi sekitar. Oleh sebab 
itu sangat diperlukan spiritualitas mencukupkan diri, mampu bersyukur 
dalam pelbagai kondisi. Mencukupkan diri tidak selalu ditujukan bagi orang-
orang yang kurang berkat. Malah justru dalam bacaan Injil kita, kritikan 
Yesus ditujukan untuk orang kaya, tapi tamak, tidak pernah merasa puas. 
Sehingga lumbung berkat yang semestinya disalurkan, berhenti untuk 
memenuhi kepuasan batinnya sendiri. (Lukas 12:18) 
 
Dalam Lukas 12:20 kita diingatkan akan kuasa Sang pemilik kehidupan yang 
bisa menentukan apa pun. Artinya ayat ini sekaligus dorongan bagi kita 
untuk senantiasa menyelaraskan karya dengan karsa Illahi. Keluarga yang 
telah dipanggil untuk diberkati, dipanggil juga untuk menjadi berkat.  
Keluarga perlu belajar untuk mencukupkan diri, mensyukuri keberadaan 
saat ini. Sembari terus berupaya meningkatkan kualitas, bukan supaya 
menjadi kaya, tapi agar semakin mampunyai peluang untuk menjadi saluran 
berkat. Kerelaan berbagi dan menjadi berkat bisa segera dimulai, saat ini, 
tidak harus menunggu kaya. |*ATF 
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Rabu, 21 Oktober 2020 Minggu Limrah  XXIX 

Daniel 6:1-28; Mazmur 98; Lukas 12:35-38 

 

Menunggu Dengan Setia 
Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dinihari dan 

mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka.  

(Lukas 12:38) 
 
Menunggu seringkali menjadi masa yang menentukan bagi hidup kita. Namun 
demikian, masa menunggu adalah saat yang membosankan, apalagi yang 
ditunggu-tunggu tidak segera datang. Banyak orang yang menjadi tidak sabar 
pada saat menunggu. Hal ini akan memunculkan perubahan dalam hidupnya.  
 
Tuhan Yesus menghendaki setiap umat kepunyaanNya selalu siap siaga dan 
berjaga-jaga. Ia berkata, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu 
tetap menyala.” Dalam hal ini, para umat kepunyaanNya bisa belajar dari 
pengalaman hidup Daniel. Di saat bahaya mengancam, banyak orang yang 
memiliki rencana jahat terhadap dirinya dan pada saat ia dimasukkan ke 
dalam kandang singa, Daniel tetap menunggu kasih dan pertolongan Tuhan. 
Dalam hidupnya, Ia selalu siaga dan berjaga-jaga sehingga selalu terhindar 
dari godaan dan ancaman. Dan malahan melalui sikap hidup yang setia 
kepada Allah, nama Allah dimuliakan dianatara segala bangsa di dunia, 
khusunya bangsa Media. Setia, tidak pernah ada putusnya. Kesetiaan 
digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti para hamba yang selalu menunggu, 
tetap mengenakan ikat pinggang bersiap melayani tuannya dan selalu 
menjaga pelitanya agar tetap hidup. Walaupun kedatangan Sang Tuan itu 
pada tengah malam atau bahkan saat dini hari, para hamba ini tetap setia 
berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuannya. Hamba yag setia akan 
menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Saat Sang Tuan datang, para 
hamba yang berjaga-jaga justru akan dilayaniNya.  
 
Suatu keuntungan bagi kita para pengikut Kristus yang tetap selalu setia, 
menjaga hidupnya dalam kekudusan. Marilah kita gunakan waktu yang ada 
untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua dengan berkarya dan 
melayani Tuhan. Apapun wujud pekerjaan dan pelayanan kita, kita lakukan 
semua dengan setia. |*IPT 
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Kamis, 22 Oktober 2020 Minggu Limrah XXIX 

Bilangan 5:5-10; Mazmur 1; Lukas 12:39-48 

 

Meningkatkan Kualitas Hidup 
“Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat 

yang tidak kamu sangkakan."  

(Lukas 12:40) 
 
Pada suatu Hari Minggu, di Gereja Tresna terjadi kericuhan. Salah satu warga 
gereja tersebut yang kehilangan sepeda setelah mengikuti kebaktian. Mulai 
saat itu baru terpikirkan bahwa gereja sebaiknya dipasangi CCTV untuk 
sistem pengamanan. Ada juga yang mengusulkan agar gereja diberi Pos 
Satpam. Ada lagi yang mengusulkan agar gereja memelihara anjing untuk 
menjaga keamanan gereja. Bagi banyak orang, berjaga-jaga dan waspada 
seringkali tidak pernah diperhatikan. Namun biasanya, setelah ada suatu 
kejadian yang berkaitan dengan keamanan, orang-orang baru sadar untuk 
memperhatikan dan memikirkannya.  
 
Yesus mengingatka, “Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia 
datang pada saat yang tidak kamu sangkakan."  Kedatangan Anak manusia 
ini dapat kita bayangkan sebagai akhir jaman atau dapat juga kita bayangkan 
sebagai hari dimana Tuhan Allah berkenan memanggil kita. Hal ini tidak ada 
satu orang-pun yang dapat menduka. Setiap pengikut Tuhan diharapkan 
selalu berjaga-jaga. Seumpama kita bayangkan, bahwa hari kiamat akan 
terjadi esok hari, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Pastilah akan ada 
yang memberikan tanggapan, yang penting kita berdoa saja, kita harus 
berpuasa atau meninggalkan hal-hal keduniawian. Namun demikian ada 
jawaban yang bijaksana, “ Semestinya kita akan tetap melakukan kebaikan 
seperti biasanya. Karena apa yang kita kerjakan sekarang ini merupakan 
persiapan kita menyambut kedatanagan akhir jaman itu.”   
 
Oleh karenanya, kualitas hidup kita selalu bermakna dihadapan Allah. Hal 
itu merupakan wujud percaya kita kepadaNya. Marilah setiap hari selalu 
kita tingkatkan kualitas hidup kita sebagai tanda kesiapsediaan kita. |*IPT 
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Jumat, 23 Oktober 2020 Minggu Biasa XXIX 

Ulangan 9:25-10:5; Mazmur 1; Lukas 12:49-53 

 

Konflik 
“Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas 

bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan.”  

(Lukas 12: 51) 
 
Dimana-mana ada konflik; di stasiun, terminal, warung makan, pasar bahkan di 
dalam keluarga. Sejatinya kita hidup begitu dekat dengan konflik/pertentangan. 
Kristuspun membawa konflik/pertentangan di atas bumi, bukan damai! 
Kerapkali kita bertanya; bagaimana mungkin Kristus berlaku demikian? 
Bukankah Dia itu Juru Damai?.  
 
Kristus datang di bumi ini tidak untuk mendamaikan manusia dengan bumi, 
apalagi mendamaikan manusia dengan dosa. Kristus datang untuk mendamaikan 
manusia dengan TUHAN (YHWH). Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus justru 
mengusir roh-roh jahat yang mengganggu manusia, bukannya mendamaikannya. 
Justru dengan mengusir roh jahat itu pendamaian dengan TUHAN (YHWY) 
terjadi. Mari menghayati, bukankah kita tidak dapat mengabdi kepada Allah 
dan kepada mamon? (Matius 6:24). Begitu pula pengikut Allah dan pengikut 
mamon tidak mungkin bisa berdamai. Mereka akan senantiasa bertentangan 
antara satu dengan yang lainnya. 
 
Bagaimana dengan kita selanjutnya? Siapa yang kita pilih? Berdamai dengan 
Tuhan atau berdamai dengan mamon? Tuhan Yesus Kristus datang untuk 
membawa damai antara TUHAN (YHWY) dengan umatNya. Pada saat yang 
sama Tuhan Yesus Kristus membawa suatu konsekuensi; yaitu pertentangan 
dengan para pengikut keinginan dunia. -Sat- 
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Sabtu, 24 Oktober 2020 Minggu Biasa XXIX 

Amsal 24:23-34; Mazmur 1; Lukas 12: 54-59 

 

Jangan Munafik 
“Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, 

mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?”  

(Lukas 12: 56) 
 
Bagaimana tidak munafik? Gayanya saja yang saleh tetapi hidupnya tidak. 
Cara bicaranya saja yang begitu santun tetapi hidupnya tidak. Tubuhnya saja 
yang ada di gereja tetapi hatinya tidak. Teriakannya saja yang menyerukan 
“Haleluya” tetapi jiwanya tidak. 
 
Tuhan berkata pada orang banyak “hai orang-orang munafik”, mengapa? 
karena mereka hanya tahu tentang pergerakan musim, rupa bumi dan langit. 
Tetapi mereka tidak mengerti tentang kebenaran Kristus, apalagi mengerti 
jika kebenaran itu sudah diselewengkan (ayat 54-56, bandingkan dengan 
11:14-23). Ini adalah kehancuran orang-orang pada angkatan saat itu, bahwa 
mereka tidak mengetahui bilamana Allah melawat mereka. Mereka hanya 
sibuk dengan pengetahuan-pengetahuan dunia yang tidak menyelamatkan. 
Mereka hanya tahu tanda-tanda musim, tetapi mereka tidak tahu tanda-
tanda hadirnya Mesias, Sang penyelamat itu. 
 
Bagaimana dengan anda? Seberapa luas ruang iman anda? Seluas meja 
kerja anda? Atau seluas ruang ibadah (gereja) yang gegap gempita?. Kristus tak 
hanya hadir di ruang/gedung gereja, melainkan hadir bersama-sama dengan 
kita. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah kita menyadarinya? Sehingga 
merelakan diri kita untuk menjadi satu dalam kehendakNya? Memfungsikan diri 
sebagai garam dan terang yang dimulai dari keluarga. Mari menyadari 
tanda-tandaNya, bukankah Kristus berkarya dalam hidup kita? -Sat- 
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Minggu, 25 Oktober 2020 Minggu Biasa XXX 

Ulangan 34:1-12; Mazmur 90:1-6,13-17; 1 Tesalonika 2:1-8; Matius 22:34-46 

 

Yesuslah Mesias 
“Jadi jika Daud menyebut Dia Tuannya,  

bagaimana mungkin Ia anaknya pula?”  

(Matius 22: 45) 
 
Lebih mudah membangun rumah dari awal, ketimbang memugar lalu 
memperbaikinya. Begitu juga lebih mudah membangun iman seseorang dari 
awal, ketimbang membenahi pemahaman-pemahamannya yang salah. Terlebih 
lagi jika orang tersebut tidak mau terbuka dan belajar. Orang Farisi adalah 
contohnya. Mereka mengkoleksi pemahaman-pemahaman yang salah dalam 
hidupnya. Mereka juga memiliki keyakinan yang dangkal. Dalam konteks 
yang demikian, mereka senang mencobai Yesus.  
 
Seolah tak mau kalah, setelah sekian lama dicobai oleh orang-orang Farisi, kini 
giliran Tuhan Yesus yang mencobai mereka dengan 2 pertanyaan. Pertama: 
Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah Dia? (ayat 42a) dengan 
mudahnya mereka menjawab “Anak Daud” Jangankan Farisi, semua orang 
Yahudi percaya bahwa Mesias yang akan datang adalah pembebas perbudakan 
Romawi, dan Ia adalah keturunan Daud, seorang Mesias politik. Namun 
pada pertanyaan kedua, Yesus membungkam mereka; “Jika demikian, 
bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut Dia Tuannya?” 
(ayat 43a), “Jadi jika Daud menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin Ia 
anaknya pula?” (ayat 45). Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini; 
bagaimana mungkin Daud yang memiliki nama besar itu menyebut Mesias 
adalah Tuannya (adonai: tuan, milik; lihat Mazmur 101:1). Jika Mesias 
hanyalah anak Daud, yang berarti keturunan daging dan manusia biasa, 
maka sia-sialah pengharapan mereka! Yang harus kita catat adalah Mesias 
yang adalah keturunan Daud itu bukan sekadar keturunan daging dari Daud, 
melainkan juga dari TUHAN (YHWH). Mesias adalah keturunan Daud 
sekaligus Tuhannya Daud. Siapakah Dia? Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman 
yang menjadi manusia. 
 
Semoga anda tidak seperti orang-orang Farisi tersebut.   -Sat- 
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Senin, 26 Oktober 2020 Minggu Biasa XXX 

Ulangan 6:1-9, 20-25; Mazmur 119:41-48; Lukas 13:1-9 

 

Diberi Kesempatan 
“Jawab orang itu: Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan 

mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya” 

(Lukas 13:8) 
 
Berdoa pada waktu pagi hari bagi orang percaya adalah aktifitas yang penting. 
Doa Pagi mengungkapakan ucapan syukur atas pemeliharan di kala tidur 
semalaman. Permohonan akan kemurahan dan kebaikkan Tuhan disepanjang 
hari yang akan dilewati juga merupakan pokok doa pagi.  Aktifitas doa pagi 
sesungguhnya mengingatkan orang percaya ada hari dan kesempatan yang 
baru pemberian Tuhan. Hari dan kesempatan baru itu perlu sekali dimanfaatkan 
sebaik mungkin.  
 
Dalam bacaan lukas 13:8 terlihat bagaimana yang empunya lahan berkenan 
memberikan kesempatan supaya pohon aranya berbuah kembali. Bagi penggarap 
kebun hal ini merupakan kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Penggarap 
kebun ini akan mengkondisikan tanah dan memberi pupuk. Penggarap kebun 
pohon ara tersebut bekerja dengan pengharapan yang baik. Ayat 9 “...mungkin 
tahun depan ia berbuah” harapan baik ini merupakan tenaga untuk mengisi 
kesempatan. Pengharapan yang baik meyakinkan ada hal di depan yang 
sungguh sangat indah dan penuh dengan kebaikan-kebaikkan  
 
Bagaimana dengan kita? sudah kita menggunakan kesempatan dan hidup 
dalam pengharapan? Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah 
yang Maha Baik dan Maha Kasih. Ia selalu memberikan kesempatan yang 
baru. Ia menghendaki kita untuk bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang lama 
dan memperbaikinya. Ia menjadikan kita pribadi yang bermartabat sehingga kita 
bisa mempunyai pengharapan yang baik. Ingat ketika kesempatan itu tidak 
digunakan, Ia akan menebang pohon yang tidak berbuah.*TAF 
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Selasa, 27 Oktober 2020 Minggu Biasa XXX 

Ulangan 10:10-22; Mazmur 119:41-48; Lukas 13:10-17 

 

Panggilan Memulihkan 
“Ia memanggil dia dan berkata kepadanya "Hai ibu,  

penyakitmu telah sembuh."   

(Lukas 13:12) 
 
Ketika seorang laki-laki dan perempuan disatukan dalam pernikahan, sungguhnya 
mereka dipanggil untuk saling memulihkan. Masing-masing memulihkan 
kekurangannya dengan kelebihan pasangannya. Kekecewaan masa lalu 
yang menyakitkan dipulihkan dengan relasi yang hangat diantara suami dan 
istri. keluarga seperti inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus. 
 
Dalam pelayananNya, Tuhan Yesus juga senantiasa memberikan pemulihan 
kepada mereka yang menderita. Pemulihan yang Dia lakukkan tidak memandang 
status sosial manusia. Ayat 11 “Di situ ada seorang perempuan yang telah 
delapan belas tahun...”  seorang perempuan renta Ia pulihkan. Tuhan Yesus 
melihat perempuan ini tidak dengan kacamata dunia, Ia melihat dengan 
cinta dan kepedulian yang besar. Berbeda dengan kepala rumah ibadah yang 
sesungguh menyaksikan dengan begitu lama perempuan ini menderita 
tetapi sama sekali tidak peduli. Ketidakpeduliannya semakin jelas ketika ia 
menyaksikan pemulihan itu. Ia tidak bergembira dan tidak sukacita malahan 
ia mencari kesalahan Tuhan Yesus. Kepala rumah ibadat itu seperti pameo 
jaman sekarang yaitu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. 
 
Ada dua jenis perbuatan seperti yang dikisah oleh Injil Lukas yaitu sikap Tuhan 
Yesus yang berkarya untuk memulihkan dan sikap kepala rumah ibadat yang 
tidak peduli. Marilah kita memilih meneladani sikap Tuhan Yesus. Sebagai 
anggota keluarga marilah masing-masing menghayati panggilan untuk 
memulihkan. Sebagai seorang suami lebih lagi mengasihi istri dengan 
mengucapkan kata-kata yang penuh cinta. Sebagai Istri lebih lagi untuk tunduk 
dengan penuh kasih dan cinta. Sebagai anak melakukan karya pemulihan 
dengan takut akan Tuhan dan menghormati orang tua *TAF 
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Rabu, 28 Oktober 2020 Minggu Biasa XXX 

Amsal 16:1-20; maz 119:41-48; Lukas 16:12-19 

 

Buaya Darat 
Seorang hamba tidak dapat menhabdi kepada dua tuan 

(Lukas 16:13a) 
 
Kita semua pasti pernah mendengar istilah buaya darat. Dikalangan masyarakat, 
buaya darat menjadi symbol dari ketidaksetiaan seorang laki-laki terhadap 
pasangannya. Masih ingat kan lagu yang dipopulerkan oleh groub band Ratu, 
“Lelaki Buaya Darat”? Disana sudah sangat jelas bagaimana digambarkan 
seorang laki-laki yang suka mempunyai pasangan lebih dari satu . Kenapa 
ketidaksetiaan disimbolkan dengan buaya darat? Padalah dalam kenyataannya, 
buaya merupakan salah satu dari 10 hewan yang paling setia dan menyanyangi 
pasangannya. Bahkan bagi masyarakat Betawi, buaya menjadi symbol kesetiaan 
dan kelanggengan dalam sebuah hubungan. Roti buaya menjadi sajian wajib 
dalam acara pernikahan tradisional Betawi. Sementara dalam kehidupan nyata, 
kesetiaan buaya jantan diwujudkan dengan selalu melindungi pasangan dan 
telur mereka dari ancaman para predator. Bahkan, apabila si betina terlebih 
dahulu mati, maka buaya jantan tidak akan kawin lagi atau mencari pasangan lain. 
 
Perikop Lukas 16: 12-18 mengingatkan kita semua tentang pentingnya kesetiaan.  
Kesetiaan ada dan akan tetap terjaga apabila ada komitmen di dalamnya.  
Tanpa komitmen yang kuat, sulit rasanya seseorang dapat bertahan lama untuk 
tetap selalu saling setia. Apa itu komitmen? Komitmen adalah keputusan hati  
atau janji yang terpatri didalam hati. Ikatan kesadaran diri dengan segenap hati 
untuk taat dan tetap setia meski keadaan tidak baik, meski banyak rintangan 
yang menghadang.  
 
Bagaimana dengan kita? Mari, hendaklah kita belajar setia dari perkara-
perkara kecil. |EW 
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Kamis, 29 Oktober 2020 XXX 

1 samuel 2:27-36; Maz 43; Lukas 13:22-30 

 

Tempat mengadu 
"Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di 

dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab aku bersyukur lagi 

kepada-Nya, penolongku dan Allahku!"  

(Mazmur 43:5) 
 

Mengapa kau tertekan hai Jiwaku 
Dan gelisah di dalam hidupku 
Mengapa kau tertekan hai jiwaku 
Dan gelisah didalam hidupku 
Berharaplah kepada Allah yang setia 3X 
S’bab aku kan bersyukur lagi padaNya 2X 
Penolongku dan Allahku Yesus namaNya 
 
Penggalan lagu ini mengambarkan suasana hati seseorang yang tengah berada 
dalam sebuah pergumulan kehidupan. Pergumulan itu membuat orang tersebut 
merasa tertekan, tidak tenang atau gelisah dalam menjalani kehidupannya. 
Ketika sedang mengalami pergumulan yang rumit dan berat sering kita 
membutuhkan keberadaan orang lain untuk berkeluh-kesah, mengadu dan 
membagi beban hidup kita.  Sering kali kita mencurahkan segala unek-unek 
kita kepada saudara, teman atau sahabat sehingga hati kita terasa lega dan 
tenag.  Namun ada pula yang enggan dan malu untuk menceritakan masalah kita 
kepada orang lain, semua hanya dipendam sendiri dan akhirnya kita pun 
merasakan beban itu semakin berat untuk kita pikul.  
 
Tetapi kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu peduli 
dengan keberadaan kita, bahkan Dia bersedia menjadi tempat untuk kita 
mencurahkan segala isi hati, mengadu dan mengeluh.  Karena itu, seberat 
apa pun permasalahan yang kita alami bawalah kepada Tuhan dan curahkan 
segala isi hati kita kepadaNya.  Karena Dia tidak hanya siap menjadi Pendengar, 
tapi juga sebagai Penolong yang sejati. |EW 
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Jumat, 30 Oktober 2020 Minggu Biasa XXX  

Yehezkiel 13:1-16; Mazmur 43; Lukas 13:31-35 

 

Ikut Tuhan Di tengah Pencobaan 
Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada 

Yesus: "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, 

 karena Herodes hendak membunuh Engkau."  

(Lukas 13: 31) 
 
Hidup di jaman ini tidaklah mudah, banyak sekali pencobaan silih berganti 
menerpa kehidupan setiap manusia. Pencobaan itu bermacam-macam, bisa 
tentang pekerjaan, kehidupan rumah tangga, tentang kerapuhan tubuh 
karena penyakit dan identitas diri sebagai pengikut Kristus pun sering kali tak 
luput dari diskriminasi. Seperti Juru Mazmur, dikala pencobaan menerpa, 
datang ke hadirat Tuhan dalam doa, “Mengapa Engkau membuang aku?” 
(Mazmur 43:2b)  
 
Begitu pula dengan umat Tuhan menurut kesaksian Kitab Yehezkiel, mereka 
tak pernah lepas dari pencobaan. Waktu itu umat Tuhan masih tinggal di tanah 
pembuangan, Babil, sehingga harus menjalani hidup yang tidak mudah di 
alam penjajahan. Disaat hidup penuh dengan tekanan seperti itu, muncul para 
nabi palsu yang yang ajarannya justru menyimpang dari kehendak Tuhan. 
Karenanya, tidak sedikit umat Tuhan yang meninggalkan iman mereka. 
 
Dalam bacaan injil hari ini, Tuhan Yesus juga mendapatkan pencobaan. Saat 
itu, orang-orang Farisi mengusir Yesus dan mengancam bahwa Ia akan dibunuh 
oleh Herodes. Dengan ancaman ini, orang-orang Farisi berharap Tuhan 
Yesus akan pergi jauh dari Yerusalem dan meninggalkan pelayananNya. 
 
Di tengah hidup berkeluarga dan juga dalam persekutuan kita yang sering 
tidak dapat menghindari pencobaan, marilah kita tetap berpengharapan 
kepada Allah. Pengalaman hidup dan karya Yesus membuktikan bahwa kuasa 
Allah sungguh melebihi segala permasalahan dalam hidup ini. |*REP/IPT  
 
 
 
 
 



133 
 

Sabtu, 31 Oktober 2020 Minggu Biasa XXX 

Maleakhi 1:6-2:9; Mazmur 43; Lukas 14:1-6 

 

Memperhatikan Orang Lain 
Kemudian Ia berkata kepada mereka: "Siapakah di antara kamu yang 

tidak segera menarik ke luar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke 

dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" 

 (Lukas 14:5) 
 
Hidup Tuhan Yesus adalah hidup yang selalu memperhatikan orang lain. 
Fokus hidupNya hanyalah memikirkan manusia yang membutuhkan cinta 
kasih dan pertolongan Tuhan. Hidup yang seperti ini sangat berbeda dengan 
cara hidup umat yang tersurat di dalam Kitab Maleakhi. Diceritakan dalam Kitab 
Maleakhi bahwa dalam hal memberikan korban persembahan, umat hanya 
fokus pada diri sendiri. Mereka masih berfikir demi keuntungan dirinya sendiri. 
 
Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini, jika mendapati orang lain sedang 
dalam kesusahan seperti yang tertulis dalam Mazmur 43? Ada orang yang 
teraniaya dan mohon pertolongan agar terlepas dari orang-orang yang 
berlaku bohong dan menipu. Apakah kita akan memberikan pertolongan? 
Ataukah kita tidak peduli? 
 
Tidak semestinya orang percaya hanya memperhatikan hidupnya sendiri. 
Tidak semestinya fokus pikiran orang percaya hanya keuntungan dan harta 
milik semesta. Yesus memberikan teladan agar hidup orang percaya tidak 
hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga perlu memperhatikan orang lain 
yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus sendiri berkenan menjadi 
repot untuk memperhatikan manusia, memberikan cinta kashiNya sampai 
rela mengorbankan diri. Sebagai pengikutNya, marilah kita meneladan Yesus 
dalam menjalani hidup sehari-hari dengan mau memperhatikan orang lain. 
|*REP/IPT  
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