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jumat,	1	Juli	2016	
Minggu Biasa (Hijau) 

Para	Rasul	9:1-9;	Mazmur	88;	Lukas	23:26-31		

Tangisan 
Yesus berpaling kepada mereka dan berkata: "Hai 

puteri-puteri Yerusalem, janganlah kamu menangisi Aku, 
melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu!” 

(Lukas 23:28) 
 

rang	menangis,	biasanya	karena	sedih,	namun	sebenarnya	 juga	
bisa	 karena	 begitu	 bahagia	 hatinya.	 Karena	 merasakan	 begitu	
sakitnya,	 seseorang	 bisa	 jadi	 menangis.	 Juga	 saat	 seseorang	

kecewa	 dan	 putus	 asa,	 tangis	 pun	 dapat	 menerpa.	 Walau	 bermacam-
macam	 penyebabnya,	 namun	 secara	 naluri	 orang	 dapat	 menebak	 apa	
yang	menjadi	penyebab	seseorang	menangis.		

Tuhan	 Yesus	 dapat	 melihat	 bahwa	 para	 wanita	 yang	 mengikutiNya	
menangis	 karena	 sedih.	 Mereka	 turut	 merasakan	 kesengsaraan	 dan	
kehinaan	Yesus	yang	sangat	mereka	dambakan	dan	kasihi.	Tuhan	Yesus	
mengajak	 para	 wanita	 itu	 untuk	 mengubah	 alasan	 mereka	 menangis,	
"Hai	puteri-puteri	Yerusalem,	janganlah	kamu	menangisi	Aku,	melainkan	
tangisilah	 dirimu	 sendiri	 dan	 anak-anakmu!”	 	 Para	 wanita	 itu	 diajak	
untuk	 memperhatikan	 hidupnya	 masing-masing	 dan	 hidup	 semua	
manusia	 yang	 terlahir	 dari	 seorang	 ibu.	 Karena	 jika	 tidak	 diperhatikan	
dan	 tidak	 hati-hati,	 justru	 akan	 menumbuhkan	 kekecewaan.	 Seperti	
halnya	 cara	 hidup	 orang	 banyak	 yang	 waktu	 itu	 hanya	 terpesona	 oleh	
mujizat	 dan	 ajaran	 Yesus,	 namun	 karena	 kepentingan	 sesaat	 semua	
orang	berbalik	arah	memusuhi	dan	menyengsarakan	Yesus.	Hal	 ini	yang	
sebenarnya	justru	akan	memicu	tangis	yang	sungguh	memilukan.		

Tak	 jauh	 berbeda	 dengan	 tindakan	 Saulus	 yang	 sangat	 kejam.	 Ia	
memburu	 dan	 membunuh	 setiap	 orang	 percaya.	 Ibu	 yang	 melahirkan	
Saulus	pastilah	kecewa	dan	putus	asa	akan	perbuatan	anaknya.	Ternyata	
anak	 yang	 dilahirkan	 sangat	 kejam	 dan	 tak	 punya	 belas	 kasih	 kepada	
sesama.	Mari,	jangan	sampai	membuat	ibu	kita	menangis.			|*IPT	
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Sabtu,	2	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	9:10-19a;	Mazmur	122;	Lukas	23:32-43		

Kasih Yang Walaupun Bagaimana 
Yesus berkata: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab 

mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka 
membuang undi untuk membagi pakaian-Nya. (Lukas 23:34) 

 
ega	 larane	ora	tega	patine”.	 	Demikian	sebuah	ungkapan	Jawa	
yang	memiliki	makna	mendalam.	Setiap	manusia	harus	memiliki	
rasa	 cinta	 kasih	 kepada	 sesamanya.	 Bagaimanapun	 bencinya	

seseorang	 kepada	 yang	 lainnya,	 entah	 karena	 apa,	 setiap	 orang	 tidak	
diperbolehkan	untuk	menghilangkan	nyawa	orang	lain.	Malahan	manakala	
orang	 yang	 menumbuhkan	 rasa	 benci	 itu	 sedang	 menderita	 dan	 sakit	
parah,	 justru	 harus	 didukung	 supaya	menerima	 kesembuhan.	 Siapa	 tahu	
setelah	sembuh	dari	sakit,	hidupnya	menjadi	berubah	tidak	menumbuhkan	
kebencian	lagi.	Sebuah	nasihat	yang	luar	biasa,	bahwa	manusia	cenderung	
berlaku	salah.	Namun	demikian,	dalam	menjalani	hidupnya	manusia	selalu	
memiliki	 potensi	 juga	 untuk	 mengubah	 cara	 hidupnya	 menuju	 pada	
kebaikan.	Karenanya,	setiap	manusia	perlu	selalu	diberi	kesempatan	untuk	
berbalik	dari	kesalahanya.	

Tuhan	 Yesus	 dalam	 penderitaanNya	 di	 kayu	 salib	 juga	 masih	 berkenan	
menyatakan	kasihNya	kepada	semua	umat	manusia.	Baik	kepada	mereka	
yang	 menyebabkan	 penderitaanNya	 maupun	 kepada	 siapa	 saja.	 Hal	 ini	
nyata	 dalam	 doaNya	 kepada	 Bapa	 agar	 memberikan	 pengampunan	
kepada	 semua	 manusia.	 Tuhan	 Yesus	 tahu	 bahwa	 kasihNya	 yang	
walaupun	 bagaimana,	 akan	 mampu	 menggerakkan	 hati	 manusia	 untuk	
menyesali	dan	merubah	hidup	mereka	menuju	pada	kebaikan.	Walaupun	
manusia	sudah	berbuat	dosa,	walaupun	manusia	telah	membuat	sengsara,	
walaupun	 manusia	 telah	 menjadikanNya	 mati	 di	 kayu	 salib,	 Ia	 tetap	
mengasihi	manusia.	 Salah	 satu	penjahat	 yang	bertobat	di	 atas	 kayu	 salib	
dan	 tinggal	 menunggu	 ajal	 menjemput,	 tetap	 Ia	 terima	 pertobatannya.	
Demikian	 juga	 Saulus	 yang	 sedemikian	 membenci	 Yesus,	 juga	 tetap	
mendapatkan	 kasihNya.	 Walaupuan	 menganiaya	 Tuhan	 dan	 para	
pengikutNya,	Saulus	tetap	dikasihi	dan	justru	dipilih	menjadi	rasulNya.	

Mari	 nyatakan	kasih	 yang	walaupun	bagaimana	kepada	 suami,	 isteri	 dan	
anak	kita	serta	kepada	sesama.	|*IPT	
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Minggu,	3	Juli	2016	
Minggu Biasa (Hijau) 

Yesaya	66:10-14;	Mamur	30;	Galatia	6:1-16;	Lukas	10:1-11,16-20		

Gembira 
“Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan 

gembira...” (Lukas 10:17a) 
 

etiap	 orang	 pasti	 pernah	merasakan	 suka	 cita.	 Setiap	 suka	 cita	 atau	
kegembiraan	 pasti	 ada	 sebabnya.	 Ada	 orang	 bergembira	 karena	
mendapatkan	hadiah,	ada	yang	karena	jabatannya	naik,	ada	juga	yang	

dikarenakan	 mendapat	 berkat	 berupa	 anak,	 dsb.	 Jika	 dirangkum,	 orang	
bergembira	 biasanya	 karena	 mendapat	 atau	 menerima	 sesuatu.	 Jadi	
berlawanan	dengan	itu,	jika	orang	harus	“melepaskan”	apa	yang	ia	punyai,	
pasti	 akan	 sedih.	 Seperti	 halnya	 jika	 orang	 melepaskan	 uang,	 harta	 atau	
tenaga,	akan	menjadikan	sedih.	Namun	demikian,	dalam	kenyataanya	tidak	
otomatis	berjalan	seperti	itu.	Ada	juga	orang	yang	merasa	bersuka	cita	dan	
bergembira	 pada	 saat	 dipercaya.	Walaupun	 harus	 kehilangan	 uang,	 harta	
atau	tenaga	namun	akan	tetap	bersuka	cita	karena	dipercaya.	

Seperti	halnya	tujuh	puluh	orang	yang	dipanggil	dan	dipercaya	oleh	Tuhan	
Yesus	 untuk	 berjalan	 berdua-dua	 ke	 kota-kota	 dan	 tempat-tempat	 yang	
nantinya	 akan	 disinggahi	 Yesus.	 Tuhan	 Yesus	 telah	 berpesan	 bahwa	
panggilan	 ini	 berat,	 seperti	 anak	 domba	 yang	 diutus	 ke	 tengah-tengah	
kawanan	 serigala.	 Hal	 ini	 membutuhkan	 tenaga	 dan	 pikiran	 yang	 khusus.	
Rasul	 Paulus	 juga	 merasakan	 beratnya	 menerima	 tugas	 panggilan	
memberitakan	Injil,	khususnya	saat	di	Galatia.	Namun	demikian,	saat	tugas	
panggilan	 ini	 dilakukan	 dengan	 setia	 dan	 hanya	 bersandar	 kepada	 yang	
mengutus,	maka	semua	akan	berjalan	dengan	hati	yang	damai	dan	penuh	
suka	cita.	Nyatanya,	dikisahkan	bahwa	tujuh	puluh	orang	yang	diutus	Yesus,	
kembali	 dengan	 bercerita	 tentang	 pengalaman	 mereka	 yang	
menggembirakan.		

Apakah	dalam	hidup	dan	pelayanan	kita	kepada	Allah	masih	sering	diwarnai	
dengan	hitung-hitungan	seberapa	yang	telah	kita	terima	dan	seberapa	yang	
harus	kita	lepaskan.	Hal	ini	pasti	tidak	akan	menuntun	kepada	kesukacitaan.	
Padahal	hidup	dan	kehidupan	kita	sebenarnya	merupakan	tugas	panggilan	
dari	Dia.	Marilah	kita	dasari	tugas	panggilan	kita	bukan	dengan	kesanggupan	
kita	melainkan	dengan	keyakinan	bahwa	kita	dipercaya	olehNya.	|*IPT	
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Senin,	4	Juli	2016	
Minggu Biasa (Hijau)  

Para	Rasul	9:19b-31;	Mazmur	73;	Lukas	23:44-56a		

Daya Cinta 
Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia 

memuliakan Allah, katanya: "Sungguh, orang ini adalah 
orang benar!" (Lukas 23:47) 

 
endiang	 Paus	 Yohanes	 Paulus	 II	 pernah	mengalami	 kejadian	
yang	 sangat	 tidak	mengenakan.	 Tanggal	 13	Mei	 1981	 Beliau	
menjadi	 sasaran	 upaya	 pembunuhan.	 Seorang	 Turki	 yang	

bernama	Ali	 Agca	 berusaha	membunuh	Paus	 Yohanes	 Paulus	 II	 dengan	
senapan.	Untung,	peluru	yang	ditembakkan	hanya	menyerempet	badan.	
Walaupun	demikian,	 Paus	 tetap	harus	 dirawat	 beberapa	hari	 di	 Rumah	
Sakit.	Tak	berapa	lama,	Ali	dapat	ditangkap	dan	dihukum	seumur	hidup.	
Tahun	1983,	Paus	meluangkan	waktu	untuk	mengunjungi	Ali	di	penjara.	
Paus	 ingin	 sekali	 mengungkapkan	 cinta	 dan	 kasihnya	 kepada	 Ali.	
Pertemuan	itu	dirasakan	sangat	mendalam	oleh	Ali.	Maka	pada	saat	Paus	
Yohanes	Paulus	II	sakit	keras,	Ali	berusaha	agar	dapat	mengunjungi	Paus.	
Malah	saat	Paus	akhirnya	wafat,	Ali	datang	ke	makam	untuk	memberikan	
bunga	 mawar	 di	 pusara	 Paus.	 Inilah	 daya	 cinta	 yang	 bisa	 mengubah	
kebencian	menjadi	cinta.	

Terlebih	 lagi	 kasih	 Yesus	 yang	 berkenan	 menanggung	 penderitaan	 dan	
kesengsaraan	 karena	 ulah	 orang	 banyak,	 namun	 Ia	 tak	 berusaha	
membalas	 sekalipun.	 Tumbuhnya	 kewibawaan	 dari	 cinta	 yang	 tulus	
disaksikan	 oleh	 Kepala	 Prajurit	 yang	 telah	 menyengsarakan	 Yesus.	
Akhirnya,	kepala	prajurit	itu	memuliakan	Nama	Allah.		

Pengalaman	merasakan	cinta	kasih	Yesus	yang	tulus	juga	dirasakan	oleh	
Saulus.	 Walaupun	 Saulus	 telah	 menganiaya	 para	 pengikutNya,	 Yesus	
tidak	 membalas	 menganiaya	 Saulus.	 Malahan	 Saulus	 dipilih	 dan	
dipanggilNya	 untuk	 memberitaka	 Injil.	 Daya	 Cinta	 Yesus	 yang	 amat	
dahsyat	 itu	 membuat	 sikap	 Saulus	 berbalik	 arah.	 Awalnya	 membenci,	
namun	akhirnya	mencintai.	|*IPT	
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Selasa,	5	Juli	2016	
Minggu Biasa  XXVII (Hijau) 

Para	Rasul	9:32-43;Jmazmur	36;	Lukas	23:56b-24:12		

Kasih Yang Sederhana 
Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu 

mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah 
disediakan mereka.  (Lukas 24:1) 

 
ada	 saat	 orang	 memasuki	 hutan,	 justru	 seringkali	 kurang	 menyadari	
jika	sudah	sampai	di	hutan.	Orang	yang	masuk	ke	hutan	hanya	merasa	
menemukan	 pepohonan	 yang	 rindang	 disamping	 kanan-kirinya.	
Padahal	 sebenarnya	 pepohonan	 rindang	 itulah	 hutan.	 Sama	 seperti	

kasih,	 orang	 yang	 dilimputi	 kasih,	 justru	 seringkali	 malah	 kurang	 bisa	
merasakan	kasih	itu.		

Ibu	Sari	sudah	11	tahun	menikah	dengan	Pak	Anang.	Keluarga	yang	dibangun	
sangat	mempesona,	 namun	 akhir-akhir	 ini	 Bu	 Sari	merasakan	 kurang	 begitu	
dicintai	oleh	Pak	Anang.	Katanya	Pak	Anak	sudah	tidak	romantis	lagi.	Padahal	
jika	dilihat	dari	diri	Pak	Anang,	Pak	Anang	tidak	merasa	mempunyai	persoalan	
apa-apa	 dengan	 isterinya.	 Malahan	 Pak	 Anang	 merasa	 semakin	 mencintai	
keluarganya	dengan	jalan	semakin	rajin	bekerja	untuk	mencukupi	kebutuhan	
keluarga.	 Perhatian	 kepada	 keluarga	 juga	 semakin	 ia	 utamakan.	 Pak	 Anang	
selalu	siap	mengantar	Bu	Sari	pergi	kemanapun.	Rasanya	cinta	Pak	Anang	tak	
pernah	 berubah.	Memang	 cinta	 Pak	 Anang	 telah	menjelma	menyatu	 dalam	
hidup	dan	kehidupan	keluarganya.	Semua	berjalan	seperti	biasa,	cinta	dalam	
balutan	 hari	 demi	 hari	 yang	 dilalui	 keluarga	 ini.	 Cinta	 yang	 romantis,	
menggebu	 dan	 bergelora	 telah	menjelma	menjadi	 tindakan	 sehari-hari	 yang	
nyata.	Ini	yang	dikatakan	Bu	Sari,	menurutnya	sudah	tidak	ada	cinta,	padahal	
keluarga	itu	dipenuhi	oleh	cinta.	Walau	cinta	yang	sederhana.				

Cinta	para	wanita	kepada	Tuhan	Yesus	dan	cinta	Dorkas	kepada	banyak	orang	
juga	 dinyatakan	 dengan	 sederhana.	 Para	 wanita	 merencanakan	 dan	
menjenguk	 kubur	 Yesus.	 Sedangkan	 Dorkas	 dengan	 keterampilannya,	
membuatkan	 baju	 untuk	 banyak	 orang.	 Cara-cara	 menunjukkan	 cinta	 yang	
sederhana	 seperti	 ini	 memang	 sering	 kurang	 dapat	 dirasakan	 dan	
diperhatikan.	Namun	tetaplah	mencintai	walau	dengan	sederhana.	|*IPT	
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Rabu,	6	Juli	2016	
Minggu biasa (Hijau) 

Para	Rasul	10:1-16;	Mazmur	132;	Lukas	24:13-35	

Makan 
Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, 

mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan 
memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah 
mata mereka dan merekapun mengenal Dia, tetapi Ia 
lenyap dari tengah-tengah mereka. (Lukas 24:30,31) 

 
etiap	orang	membutuhkan	makan	untuk	hidup,	maka	setiap	orang	
juga	 membutuhkan	 waktu	 untuk	 makan.	 Ada	 orang	 yang	
membutuhkan	 waktu	 panjang	 untuk	 makan,	 sebaliknya	 ada	 juga	

yang	 membutuhkan	 waktu	 sejenak	 saja.	 Apalagi	 di	 jaman	 ini,	 banyak	
orang	 yang	 seakan	 dikejar	 waktu	 untuk	 menyelesaikan	 pekerjaannya,	
sehingga	makan	pun	terpaksa	dilakukan	sambil	bekerja.	Bagi	orang	yang	
seperti	 ini,	 yang	 penting	 perut	 kenyang.	 Jika	 demikian,	makan	menjadi	
jauh	 dari	 maknanya	 sebagai	 sarana	 mengungkapkan	 syukur	 kepada	
Tuhan.	 Padahal	 saat	 kita	 dapat	 menyisihkan	 waktu	 untuk	 makan,	 kita	
bisa	merasa-rasakan	apa	yang	telah	dan	akan	kita	kerjakan.	Apalagi	 jika	
kita	dapat	makan	bersama	keluarga	dan	saudara	yang	lain,	pasti	ada	saja	
hal-hal	yang	berguna	yang	terjadi	dalam	percakapan	saat	makan.	Hal	ini	
akan	memantapkan	pola	hidup	kita	selaras	dengan	kehendakNya.	

“Makan”	 juga	 dipakai	 oleh	 Tuhan	 Yesus	 untuk	menyatakan	 diri	 kepada	
dua	 orang	 murid	 yang	 sedang	 menuju	 ke	 Emaus.	 Keduanya	 tidak	
menyadari	 jika	perjalanan	mereka	disertai	 oleh	 Tuhan	Yesus.	 Pada	 saat	
dua	 murid	 itu	 dan	 Tuhan	 Yesus	 sejenak	 beristirahat	 dan	 makan,	
keduanya	baru	sadar	jika	yang	menyertai	mereka	berjalan	adalah	Tuhan	
Yesus	 sendiri.	 “Makan”	 juga	 dipakai	 oleh	 Tuhan	 Allah	 untuk	membuka	
hati	 dan	 pikiran	 Petrus	 yang	 sempit.	 Saat	 itu	 Petrus	 belum	 dapat	
menerima	 jika	 bangsa	 lain	 juga	 dapat	 menjadi	 pengikut	 Yesus.	 Namun	
karena	“makanan”	yang	 terlihat	dalam	wahyu	yang	diterimanya,	Petrus	
menjadi	orang	yang	terbuka	bahwa	orang	non-Yahudi	pun	dapat	menjadi	
pengikut	Yesus.							

Masih	 dapatkah	 kita	 menyisihkan	 waktu	 untuk	 sejenak	 makan	 dengan	
tenang.	 Selain	 kita	mengemah-emah	 makanan,	 kita	 akan	 dimampukan	
mengemah-emah	kehidupan	kita.	|*IPT	
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Kamis,	7		Juli	2016	
Minggu Biasa (Hijau) 

Para	Rasul	10:17-33;	Mazur	26;	Lukas	24:36-53		

Penampakan Yesus 
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal 
itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka 

dan berkata kepada mereka: "Damai sejahtera bagi 
kamu!" (Lukas 24:36) 

 
anyak	 orang	 yang	 merasa	 bangga	 saat	 merasa	 dinampaki	 oleh	
Yesus.	 Penampakan	 ini	 sering	 diceritakan	 kepada	 yang	 lainnya	
dengan	 sedikit	nada	 sombong.	Orang	 ini	mempunyai	pandangan	

bahwa	 tidak	 setiap	 orang	 mendapat	 penampakan	 Yesus.	 Karenanya	
wajar	 jika	 dia	 boleh	 bersombong	 diri.	 Hal	 ini	 sering	 menjadikan	 yang	
berharap-harap	Yesus	menampakkan	diri	padanya.		

Bacaan	 hari	 ini	 baik	 untuk	 menolong	 kita	 menguji	 tentang	 cerita	
penampakan	 Yesus.	 Pertama,	 orang	 yang	mendapat	 penampakan	 tidak	
sesegra	 mungkin	 mengenali	 Yesus.	 Tuhan	 Yesus	 sendiri	 yang	 akan	
menolong	orang	tersebut	mengenali	diriNya	dan	apa	yang	sedang	terjadi.	
Kedua,	ada	percakapan	anatara	Tuhan	Yesus	dan	orang	yang	mendapat	
penampakan.	 Percakapan	 itu	 mengarahkan	 dan	 memantapkan	 orang	
tersebut	 untuk	 mengalami	 perubahan	 besar	 dalam	 hidupnya.	 Ketiga,	
penampakan	 itu	 menuntun	 orang	 menjadi	 saksi	 Kristus.	 Dalam	 hal	 ini,	
orang	 tersebut	 tidak	serta	merta	bersaksi	 tentang	apa	yang	dialaminya,	
namun	 terlebih,	 ia	 akan	 bersaksi	 tentang	 suatu	 kebenaran	 yang	
memperbaharui	pandangannya.		

Penampakan	 Yesus	 kepada	 murid	 yang	 sedang	 berjalan	 ke	 Emaus	 dan	
kepada	 Petrus,	 merubah	 dan	 memperbaharui	 cara	 berpikir	 dan	
pandangannya.	 Apakah	 telah	 terjadi	 perubahan	 besar	 dalam	 hidup	
saudara?	 Jika	 sudah,	 itu	 artinya	 justru	 saudara	 telah	 mendapat	
penampakan	Tuhan	Yesus.	|*IPT	
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Jumat,	8		Juli	2016	
Minggu Biasa (Hijau) 

Para	Rasul	10:34-48;	Mazmur	25;	Markus	1:1-13	

Injil Yesus Kristus 
Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak 

Allah. (Markus 1:1) 
 

ulu,	kata	“Injil”	merupakan	sebuah	ungkapan	yang	dipakai	secara	
umum.	 Pada	 saat	 prajurit	 menang	 dalam	 peperangan,	 orang-
orang	 mengabarkan	 “injil”.	 Saat	 Putera	 Mahkota	 sebuah	

kerajaan	 lahir,	 orang-orang	 juga	 memberitakan	 “injil”.	 “Injil”	 adalah	
kabar	 suka	 cita.	 Setiap	 orang	 yang	 mendengarkan	 injil	 seharusnya	
merasakan	bahagia.		

Karena	 itulah	 tidak	 keliru	 jika	 Markus	 pun	 menyebut	 Kitab	 yang	
ditulisnya	 sebagai	 Injil.	 Tepatnya	 Injil	 Yesus	 Kristus,	 Anak	Allah.	Dengan	
menyebut	 Bukunya	 sebagai	 Injil,	 Markus	 bermaksud	 agar	 setiap	
pembacanya	dapat	merasakan	Kabar	Suka	Cita.	Kabar	suka	cita	dari	dan	
tentang	Tuhan	Yesus	Kristus.	Markus	mensaksikan	Kabar	 suka	cita	yang	
dibawa	 oleh	 Tuhan	 Yesus.	 Selain	 itu,	 kabar	 suka	 cita	 dari	 Yesus	 ini	
sebenarnya	 juga	 tentang	 Yesus	 sendiri	 yang	 adalah	 Anak	 Allah.	 Dia-lah	
yag	sebenarnya	adalah	Allah	sendiri	yang	berkenan	hadir	ke	dunia	untuk	
menyelematkan	manusia	dari	dosa.	Walaupun	cara	yang	dipakai	adalah	
jalan	kehinaan	dan	kesengsaraan	di	kayu	salib,	dengan	penuh	keyakinan	
Markus	 tetap	 memberitakannya.	 Pertanyaannya,	 Injil,	 Kabar	 suka	 cita	
kok	juga	memuat	tentang	kesengsaraan?		

Justru	 inilah	 kekhasan	 Injil	 Yesus	 Kristus	 yang	 berbeda	 dengan	 injil-injil	
lainnya.	 Karena	 itu	 kita	 dapat	 mengerti	 jika	 orang	 percaya	 juga	
diharapkan	 berani	 dan	 teguh	 menghadapi	 berbagai	 halangan	 dan	
tantangan	 dalam	 hidupnya.	 Injil	 memang	 adalah	 kabar	 suka	 cita	 untuk	
manusia	 yang	 sering	 mengalami	 penderitaan.	 Manusia	 tidak	 sendirian,	
sebab	Yesus	pun	berkenan	masuk	dalam	jalan	penderitaan	itu.	Makanya,	
hidup	manusia	selalu	memiliki	pengharapan.	|*IPT	
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Sabtu,	9	Juli	2016	
Minggu Biasa (Hijau) 

Para	Rasul	11:1-18;	Mazmur	125;	Markus	1:14-28	

Sabda Yang Penuh Kuasa 
Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab Ia 

mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak 
seperti ahli-ahli Taurat.  (Markus 1:22) 

  
da	 orang	 tua	 mengeluh	 demikian,	 “Wahh..wahh....anak-anak	
sekarang	 ini,	 sulit	 sekali	 dinasehati.	 Seringkali	 jika	 dinasehati	
malah	 memberikan	 jawaban-jawaban	 yag	 menyakitkan.	 Lha	

terus....	 harus	bagaimana?”	Nampaknya	memag	banyak	orang	 tua	yang	
memiliki	 pengalaman	mendidik	 anak	 dengan	 keluhan	 yang	 sama.	 Siapa	
yang	 salah?	 Atau	 apa	 yang	 keliru,	 demikian	 apa	 yag	 ada	 di	 hati	 para	
orang	tua.	Apakah	jamannya	memang	sudah	berubah?	Apakah	memang	
dosa	 sedemikian	 kuat	mencengkeram	dunia,	 sampai-sampai	menguasai	
hidup	 anak-anak	 pula	 sehingga	 mereka	 berani	 dengan	 orang	 tuanya?	
Atau	 memang	 orang	 tua	 yang	 tidak	 dapat	 mendampingi	 anak	 jaman	
sekarang	dengan	bijaksana?		

Kembali	pada	keluhan	di	awal	tadi,	orang	tua	sekarang	ini	sering	merasa	
kata-katanya	 tidak	 didengarkan	 anak-anaknya.	 Seakan	 kata-kata	 orang	
tua	 tidak	 memiliki	 kuasa.	 Berbeda	 dengan	 bacaan	 kita	 hari	 ini,	 orang	
banyak	 selalu	 ingin	 dekat	 dengan	 Yesus	 kemana	 pun	 Ia	 pergi.	 Mereka	
terpesona	akan	kata-kata	dan	ajaran	Tuhan	Yesus.	Sabda	Yesus	sungguh	
penuh	 kuasa.	 Nampaknya,	 menyatunya	 Sabda	 dan	 Karya	 menjadikan	
pengajaran	Yesus	penuh	kuasa.	Apa	yang	dikatakan	Yesus	tidak	jauh	dari	
apa	 yang	 dikerjakanNya.	 Hal	 ini	 berbeda	 dengan	 cara	 hidup	 para	 ahli	
Toret.	 Ajaran	 dan	 perilaku	 para	 ahli	 Toret	 sering	 tidak	 pernah	 ada	 titik	
temunya.		

Marilah	meneladan	 Tuhan	 Yesus	 sehingga	 kita	 dapat	menyatukan	 kata	
dan	karya.	Dengan	demikian	setiap	kata-kata	yang	keluar	dari	mulut	kita	
memiliki	kuasa.	|*IPT	
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Minggu,	10	Juli	2016	
Minggu Biasa XV  (Hijau) 

Ulangan	30:9-14;	Mazmur	25:1-10;	Kolose	1:1-14;	Lukas	10:25-37		

Kasih Sejati 
Jawab orang itu: "Orang yang telah menunjukkan belas 
kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya: "Pergilah, 

dan perbuatlah demikian!" (Lukas 10:37) 
  

ak	 Minto	 begitu	 benci	 dan	 mendendam	 kepada	 Pak	 Maruto.	
Hatinya	 sakit	 karena	 perkataan	 Pak	Maruto.	Dadiya	 banyu	 emoh	
nyawuk,	dadiya	godhong	emoh	nyuwek	 (jika	menjadi	air	 tak	 sudi	

menimba,	 jika	 menjadi	 daun	 tak	 sudi	 tuk	 menyobeknya),	 	 demikian	
pepatah	 Jawa	 untuk	 meggambarkan	 perasaan	 Pak	 Minto.	 Tak	 sudi	
menyapa	dan	menegur	Pak	Maruto	beserta	sanak	dan	keluarganya.	“Tak	
apalah	kehilangan	satu	saudara	dari	pada	hati	 ini	 sakit	 terus	mengingat	
kata-katanya.”	 Ujar	 Pak	 Minto.	 Demikianlah	 yang	 sering	 terjadi	 dalam	
hidup	 kita,	 jika	 hati	 ini	 telah	 terluka,	 sulit	 untuk	 disembuhkan.	 Seakan	
tidak	ada	obat	yang	manjur	untuk	menyembuhkannya.	Yang	ada	dalam	
pikiran	 hanyalah	 kesalahan	 dan	 kejelekan	 orang	 yang	 telah	 menyakiti	
hati	 kita.	 Tidak	 hanya	 sampai	 di	 situ,	 semua	 kaum	 keluarganya	 akan	
kelihatan	tidak	ada	baiknya.		

Karena	 sejarah	 yang	 telah	 turun-temurun,	 orang	 Yahudi	 tidak	
berhubungan	 dengan	 orang	 Samaria.	 Orang	 Yahudi	 sering	 kali	
menempatkan	diri	lebih	tinggi	dari	pada	orang	Samaria.	Maka	tidak	ayal	
jika	 saat	 Tuhan	 Yesus	 berkenan	 akan	menjalin	 hubungan	dengan	orang	
Samaria,	tanggapan	mereka	tidak	baik	kepada	Tuha	Yesus.	(lih.	Luk.	9:51-
56).	Tuhan	Yesus	ditolak.	Namun	demikin,	bukan	Yesus,	Sang	Kasih	Sejati	
jika	tidak	berkarya	diluar	pikiran	manusia.	Saat	mengajar	kepada	banyak	
orang	 atas	 pertanyaan	 seorang	 ahli	 Taurat,	 Tuhan	 Yesus	menggunakan	
perumpamaan	tentang	orang	Samaria	yang	baik	hati	dibandingkan	orang	
Yahudi	 sendiri.	 Dlam	 perumpamaan	 itu,	 orang	 Samaria	 melakukan	
tindakan	 kasih	 dengan	 menolong	 seorang	 yang	 menjadi	 korban	
perampokan.	 Yesus	 pernah	 disakiti,	 namun	 tidak	 otomatis	 memikirkan	
tentang	 bagaimana	 akan	 membalas	 menyakiti.	 Tuhan	 Yesus	 sungguh	
patut	 diteladani.	 Marilah	 kita	 berusaha	 hidup	 bersama	 dengan	 cara	
hidup	Yesus	yang	membangun	persaudaraan	dengan	Kasih	Sejati.	Biarlah	
kasih	sejati	yang	memenuhi	hidup	kita.	|*IPT	
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Senin,	11	Juli	2016	
Minggu Biasa (Hijau) 

Para	Rasul	11:19-30;	Mazmur	5;	Markus	1:29-45		

Nyatakan Kasih Dimanapun Jua 
Jawab-Nya: "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke 
kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga Aku 

memberitakan Injil, karena untuk itu Aku telah 
datang." 

(Markus 1:38) 
 

agaimana	 rasanya	 saat	 kita	 akan	 berpisah	 dengan	 teman-teman	
sekolah	karena	memang	harus	melanjutkan	ke	jenjang	yang	lebih	
tinggi?	 Hampir	 setiap	 hari	 bertemu	 dan	 bercanda.	 Sedih	 dan	

bahagia	pun	dialami	bersama	di	sekolah.	Harapan	untuk	bertemu	dengan	
teman-teman	 sekolah	 selalu	 menjadi	 kekuatan	 dan	 semangat	 untuk	
melangkahkan	 kaki	 ke	 sekolah.	 Sudah	 terlanjur	 dekat	 dan	 kompak,	
malahan	 seperti	 keluarga	 sendiri.	 Sekarang	 setelah	 acara	 lulusan	 dan	
perpisahan	 harus	 mencari	 sekolah	 sendiri-sendiri	 di	 tingkat	 yang	 lebih	
tinggi.	 Rasanya	 bercampur-aduk,	 antara	 senang	 dan	 sedih.	 Ini	 akan	
membuat	ragu-ragu	untuk	melangkah	mencari	sekolah.		

Meninggalkan	kebiasaan	yang	telah	berjalan	dengan	baik,	memang	akan	
menjadikan	hati	ini	merasa	kehilangan,	kecewa	dn	putus	asa.	Tetapi	jika	
kita	 pandang	 secara	 positif,	 menjadikan	 kita	 memiliki	 semangat	
melanjutkan	 hidup	 ini.	 Tempat	 yang	 baru	 bisa	 menjadi	 wahana	 kita	
menimba	pengalaman	sekaligus	turut	berkontribusi	di	dalamnya.		

Tuhan	Yesus	dan	para	murid	dalam	bacaan	kita	 juga	melihat	 sisi	 positif	
saat	 menentukan	 harus	 melanjutkan	 perjalanan	 karya	 pelayanan	
mereka.	Karya	yang	agung,	mengabarkan	Injil,	menebarkan	kasih	dimana	
jua.	Walaupun	Tuhan	Yesus	dan	para	murid	sudah	diterima	dengan	baik	
di	 suatu	 tempat,	 bukan	 berarti	 mereka	 harus	 menetap.	 Panggilan	 suci	
mengharuskan	 mereka	 melanjutkan	 perjalanan	 dan	 karya.	 Kita	 semua	
sebenarnya	 juga	 dipanggil	 untuk	menyatakan	 kasih	 dimanapun	 jua	 kita	
berada.	Tidak	perlu	memilih-milih	tempat	untuk	menyatakan	kasih.	Mari	
kerjakan	panggilanNya	dimanapun	kita	berada.	|*IPT	
	 	

B	



	

12	

Selasa,	12	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	12:1-17;	Mazmur	42;	Markus	2:1-12	

Kasih Membuat Kreatif 
Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada-Nya karena 

orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di 
atas-Nya; sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, 
tempat orang lumpuh itu terbaring. (Markus 2:4) 

  
ak	 Nata,	 Ketua	 Kelompok	 di	 sebuah	 jemaat	 pernah	
mengungkapkan	 perasaannya,	 “Sungguh	 luar	 biasa	 karya	 Allah	
dalam	hidupku.	Walaupun	aku	punya	pekerjaan	untuk	mencukupi	
kebutuhan	 keluarga,	 aku	 masih	 bisa	 menyediakan	 waktu	 untuk	

anak	dan	isteriku.	Dan	yanng	lebih	penting	lagi,	aku	juga	dipercaya	untuk	
melayani	 jemaat	Tuhan.”	Pada	saat	ada	 saudara	yang	bertanya	 tentang	
bagaimana	caranya	membagi-bagi	waktu	untuk	bekerja,	memperhatikan	
keluarga	 dan	 jemaat	 Tuhan,	 serta	 yang	 paling	 penting	 bahwa	 semua	
dilakukan	dengan	suka	cita,	Pak	Nata	justru	berpikir-pikir,	“Apa	ya...	yang	
memampukan	aku	bisa	seperti	 ini?	Ooo...iya,	aku	kira	 itu	semua	karena	
cintaku	 kepada	 Tuhan	 Yesus.	 Ia	 yang	 membuatku	 mampu	 menata	
semuanya	 dengan	 kreatif.”	 Saat	 ada	 cinta	 yang	 tulus,	 semua	 tugas	 dan	
pekerjaan	yang	berat	dan	banyak	akan	terasa	ringan	dan	menyenangkan.	
Seakan	 ada	 saja	 jalan	 untuk	 menyelesaikan	 setuap	 tugas-tugas	 dan	
permasalahan-permasalahan	yang	ada.	

Pada	 saat	 terdapat	 perasaan	 cinta	 dan	 belas	 kasihan	 kepada	 sesama,	
teman-teman	 seorang	 yang	 lumpuh	 itu	 menemukan	 gagasan	 yang	
kreatif.	 Karena	 mendekat	 kepada	 Yesus	 adalah	 sesuatu	 yang	 mustahil	
karena	 terhalang	 oleh	 kerumunan	 banyak	 orang,	 teman-teman	 orang	
yang	 lumpuh	 itu	 naik	 ke	 atap	 dan	 menurunkan	 orang	 lumpuh	 itu	 ke	
hadapan	 Tuhan	 Yesus.	 Yesus	 tahu	 bagaimana	 tulusnya	 kasih	 dan	 cinta	
teman-teman	orang	 lumpuh	sekaligus	 tahu	bagaimana	keyakinan	orang	
lumpuh	itu,	maka	Tuhan	Yesus	berkenan	menyembuhkannya.	

Seberapa	 kasih	 kita	 kepada	 Yesus?	 Kasih	 akan	 menuntun	 kita	 menata	
hidup.Semua	akan	kita	jalani	dengan	ringan	dan	penuh	suka	cita.	|*IPT	
	 	

P	



	

13	

Rabu,	13	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	12:18-25;	Mazmur	1;	Markus	2:13-22	

Orang Sakit Membutuhkan Dokter 
Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka: "Bukan 

orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; 
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, 

melainkan orang berdosa." 
(Markus 2:17) 

  
ak	Tino	sudah	beberapa	waktu	tidak	pernah	pergi	ke	gereja.	Suatu	saat	
Pak	Probbo,	tetangganya,	mengingatkan,”Pak	Tino,	teman-teman	sudah	
rindu	 lho,	 ayolah	 ke	 gereja	 supaya	 terasa	 ramai	 lagi”	 Jawab	 Pak	 Tino,	
“Waduhhh,	 saya	 ini	 kotor,	 penuh	 lumuran	 dosa.	 Sedangkan	 Gereja	 itu	

kan	 tempatnya	 orang-orang	 yang	 baik	 dan	 suci.	 Seringkali	 kita	 menemukan	
alasan	seperti	Pak	Tino	tadi	untuk	memegangi	sikapya,	tak	mau	pergi	ke	gereja	
lagi.	 Orang	 seperti	 Pak	 Tino	 akan	 merasa	 kecil	 dan	 tak	 berguna	 dihadapan	
Tuhan.	Ia	menjadi	sinis	kepada	orang	yang	rajin	ke	gereja.	Pak	Tino	mempunyai	
pandangan	 bahwa,	 orang	 yang	 berdosa,	 tak	 pantas	 untuk	 terlibat	 dalam	
kehidupan	bergereja.		

Pandangan	 itu	berbeda	dengan	Sabda	Tuhan	Yesus,	“"Bukan	orang	sehat	yang	
memerlukan	 tabib,	 tetapi	 orang	 sakit;	 Aku	 datang	 bukan	 untuk	 memanggil	
orang	benar,	melainkan	orang	berdosa."	(ay.17).	Tuhan	Yesus	menggambarkan	
dirinya	 sebagai	 tabib	 (=	 dokter,	 untuk	 jaman	 sekarang).	Orang	 yang	mendekat	
kepada	Yesus,	khususnya	dalam	peribatan,	sebenarnya	justru	orang-orang	yang	
merasa	kotor	dan	berdosa.	Orang	ini	merasa	sakit	dan	membutuhkan	obat	dari	
dokter	 sejati.	 Sebaliknya,	 bagi	 orang	 yang	 makin	 menjauh	 dari	 Yesus	 artinya	
tidak	 membutuhkan	 Yesus.	 Orang	 seperti	 ini	 akan	 merasa	 diri	 sehat,	 tidak	
membutuhkan	 dokter.	 Tangan	 Tuhan	 yang	 diliputi	 oleh	 kasih	 selalu	
direntangkan	untuk	menanggapi	mereka	yang	merasa	berdosa.	Marilah	semakin	
mendekat	 kepada	Tuhan	Yesus	 sehingga	kita	diberiNya	obat,	 yaitu	 kedamaian.	
|*IPT	
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Kamis,	14	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	13:1-12;	Mazmur	97;	Markus	2:23-3:6	

Kasih Yang Melampaui Aturan 
Kemudian kata-Nya kepada mereka: "Manakah yang 

diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau 
berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh 

orang?" Tetapi mereka itu diam saja. (Markus 3:4) 
 

negeri	kita	ada	aturan,	bahwa	setiap	orang	yang	mengendarai	
motor	 atau	 mobil	 harus	 mempunyai	 Surat	 Ijin	 Mengemudi	
(SIM).	 Anton,	 pemuda,	 umur	 16	 tahun	 sudah	 mampu	

mengendarai	mobil.	Namun	demikian	ia	belum	memiliki	SIM.	Suatu	hari	
Anton	 berhadapan	 dengan	 sebuah	 pilihan	 yang	 sama	 beratnya.	
Tetangganya	 agak	 memaksa	 Anton	 supaya	 bersedia	 mengantarkan	
anaknya	yang	sedang	sakit	ke	rumah	sakit,	padahal	orang	tua	Anton	tidak	
ada	di	rumah.	Jika	Anton	bersedia,	artinya	Anton	harus	melanggar	aturan	
yang	 ada.	Namun	 jika	 ia	menolak,	 taruhannya	 adalah	 nyawa.	Apa	 yang	
seharusnya	 dilakukan	 oleh	 Anton?	 Bagaimana	 juga,	 aturan	 diadakan	
untuk	 kebaikan	 dan	 kebahagiaan	 semua	 orang.	 Aturan	 sebenarnya	
merupakan	sarana	untuk	mewujudkan	kebaikan	dan	kebahagiaan	semua	
orang.	 Namun	 jikalau	 aturan	 malah	 membelenggu	 dan	 menghalang-
halangi	terwujudnya	tujuan,	semestinya	ada	kebijakan	tersendiri.		

Tuhan	 Yesus	mengetahui	 bahwa	 ada	 aturan	 yang	melarang	 orang	 yang	
bekerja	 pada	 Hari	 Sabat.	 Hari	 Sabat	 memang	 dikhususkan	 untuk	
memuliakan	Nama	Allah.	Namun	jika	di	Hari	Sabat	ada	orang	yang	perlu	
diselamatkan,	mestinya	juga	ada	kebijakan.	Oleh	karena	itu	Tuhan	Yesus	
berkata,	 “	Manakah	 yang	 diperbolehkan	 pada	 hari	 Sabat,	 berbuat	 baik	
atau	 berbuat	 jahat,	 menyelamatkan	 nyawa	 orang	 atau	 membunuh	
orang?"		|*IPT	
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Jumat,	15	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	13:13-25;	Mazmur	51;	Markus	3:7-19a	

Yang Terpilih 
Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil 

orang-orang yang dikehendaki-Nya dan merekapun datang 
kepada-Nya. Ia menetapkan dua belas orang untuk 

menyertai Dia dan untuk diutus-Nya memberitakan Injil    
(Markus 3:13,14) 

 
urid-murid	yang	dipilih	oleh	Yesus	kebanyakan	dari	 kalangan	
nelayan.	 Kalangan	 ini	 dianggap	 sebagai	 golongannya	 “orang	
kecil.”	 Namun	 demikian	 Tuhan	 Yesus	 berkenan	 memanggil	

orang-orang	itu	untuk	turut	mengabarkan	Injil.		

Tuhan	 Yesus	 berkenan	memanggil	 siapa	 saja	 menjadi	 sarananya	 untuk	
mengabarkan	 Injil.	 Sungguh,	 Ia	 tidak	 pernah	membeda-bedakan	 orang.	
Kaya-miskin,	pintar-bodoh,	pembesar-“orang	kecil”	tidak	menjadi	ukuran	
untuk	menentukan	 seseorang	 pantas	 atau	 tidak	menjadi	 sarana	 Tuhan.	
Pilihan	itu	hanya	merupakan	kasih	dan	anugerah	Tuhan	Yesus	sendiri.	Ia	
yang	memiliki	 kewenangan	untuk	memilih	 seseorang.	Yang	dikehendaki	
oleh	 Yesus	 adalah	 kesanggupan	 dan	 komitmen	 terlebih	 dahulu.	 Hal	 ini	
justru	 dapat	 digunakan	 untuk	 melihat	 apakah	 seseorang	 benar-benar	
berserah	 kepada	 Yesus	 atau	 masih	 mengagung-agungkan	 kemampuan	
diri.	 Orang	 yang	 berserah,	 walaupun	 memliki	 kekurangan	 akan	
diperlengkapi	oleh	Tuhan	Yesus	sendiri.		

Untuk	mengabarkan	 Injil	Kristus,	para	murid	yang	terpilih	dan	berserah,	
juga	akan	diperlengkapi	oleh	Yesus.	Apakah	saudara	bersedia	menerima	
panggilan	Tuhan?	Terpilih	menjadi	anggota	majelis,	pengurus	komisi	atau	
menjadi	 pengurus	 kelompok?	 Marilah	 bersedia	 dan	 bersiap	
diperlengkapi	olehNya.	|*IPT	
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Sabtu,	16	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	13:26-43;	mazmur	104;	Markus	3:20-35	

Dianggap Saudara 
Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di 

sekeliling-Nya itu dan berkata: "Ini ibu-Ku dan 
saudara-saudara-Ku! Barangsiapa melakukan kehendak 

Allah, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku 
perempuan, dialah ibu-Ku." (Markus 3:34,35) 

 
iasanya	 jika	 seseorang	 dianggap	 saudara	 oleh	 orang	 biasa-biasa	
saja,	 ia	 akan	merasa	 biasa-biasa	 saja	 juga.	 Namun	 jika	 dianggap	
saudara	oleh	orang	yang	jahat,	pasti	akan	meradang,	menolaknya.	

Berbeda	 jika	 yang	menganggap	 saudara	 itu	 adalah	 orang	 yang	 terkenal	
dan	 mempunyai	 kedudukan,	 pasti	 akan	 sangat	 membahagiakan	 dan	
membanggakan.	

Dalam	 bacaan	 Injil	 hari	 ini,	 memang	 terasa	 seakan	 Yesus	 kurang	
menghormati	 Ibu	 dan	 saudara-saudaranya.	 Namun	 sebenarnya	 Tuhan	
Yesus	sedang	berkenan	untuk	memberikan	ajaran	kepada	banyak	orang,	
khususnya	 kepada	 para	 ahli	 Taurat.	 Para	 ahli	 Taurat	 yang	 merasa	 dan	
dianggap	 dekat	 dengan	 Allah,	 justru	 dalam	 praktek	 kehidupannya	 jauh	
dari	apa	yang	dikehendaki	Allah.	Seakan	tidak	ada	kasih	di	dalam	hidup	
mereka.	 Contoh	 yang	 paling	 mencolok	 adalah	 bahwa	 mereka	 hampir	
selalu	meragukan	dan	mengganggu	karya	pelayanan	Yesus.	Di	sini,	Tuhan	
Yesus	hendak	menunjukkan	orang	yang	sebenarnya	dekat	dan	yang	mau	
melaksanakan	 kehendak	 Allah.	 Orang	 yang	 melakukan	 kehendak	 Allah	
ialah	mereka	yang	disebut	 sebagai	 Saudara	Tuhan	Yesus.	Pada	 saat	 itu,	
siapakah	orangnya	yang	tidak	ingin	disebut	sebagai	saudara	Yesus.	Setiap	
orang	ingin	sekali	disebut	sebagai	saudara	Yesus	sebab	Ia	sangat	terkenal	
dan	dianggap	memiliki	kuasa.	Dimanapun,	Yesus	selalu	dikerumuni	oleh	
orang	banyak.	Oleh	karenanya,	jika	ingin	disebut	sebagai	saudara	Yesus,	
maka	orang	itu	harus	selalu	melakukan	kehendak	Allah.	Apakah	saudara	
ingin	 dianggap	 sebagai	 Saudara	 yesus?	 Mari	 melakukan	 kehendak	
Allah.|*IPT	
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Minggu,	17	Juli	2016	
Minggu Biasa XVI (Hijau) 

Kejadian	18:1-10a;	Mazmur	15;	Kolose	1:15-28;	Lukas	10:38-42	

Merasakan Kehangatan Tuhan 
tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih 

bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari 
padanya." (Lukas 10:42) 

 
ada	saat	ada	tamu	yang	kita	anggap	sebagai	orang	yang	penting,	
apa	 yang	 sebaiknya	 kita	 lakukan.	 Menemui	 dan	 mengajak	
bercakap-cakap	 untuk	 menimba	 pengalaman	 kepada	 tamu	 itu,	

atau	 kita	 temui	 lalu	 kita	 tinggal	 untuk	 mempersiapkan	 makanan	 dan	
minuman	yang	istimewa?	Jika	ditimbang-timbang,	keduanya	sama-sama	
perlunya.		

Menerima	 kehadiran	 Tuhan	 Yesus,	 membuat	 Marta	 dan	 Maria	 sangat	
bahagia.	 Sebagai	 yang	 lebih	 tua,	 Marta	 berusaha	 mempersiapkan	
makanan	 dan	 minuman	 istimewa	 untuk	 Tuhan	 Yesus.	 Marta	 kelihatan	
repot	 sekali.	 Sedangkan	 Maria	 mendekat	 kepada	 Tuhan	 Yesus	 dan	
mendengarkan	 apa	 yang	 dikatakanNya.	 Bagi	 Maria,	 ini	 adalah	
kesempatan	 yang	 membahagiakan	 sebab	 dapat	 sangat	 dekat	 dengan	
Yesus.	 Bukannya	 ia	 tak	 mau	 melayani	 Tuhan	 seperti	 Marta,	 Maria	
memilih	 mendekat	 kepada	 Tuhan.	 Demikian	 juga,	 apa	 yang	 dilakukan	
Marta	 juga	 baik	 karena	 ingin	 membuat	 senang	 Tuhan	 Yesus	 dengan	
persiapan	yang	 istimewa.	Dengan	model	pelayanan	yang	dipilih	masing-
masing,	 keduanya	 dapat	 merasakan	 kehangatan	 Yesus.	 Luar	 biasa	 jika	
Tuhan	berkenan	datang	ke	rumah	mereka.		

Sayang,	 pertemuan	 yang	 sangat	 indah	 itu	 dinodai	 oleh	 masalah	 kecil	
yang	 kurang	menyenangkan.	 Keluhan	Marta	menjadi	 catatan	 tersendiri	
bagi	 Yesus.	 Mari	 melayani	 Tuhan	 dengan	 tulus	 tanpa	 membanding-
bandingkan	bentuk	pelayanan	kita	dengan	yang	lainnya.	|*IPT	
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Senin,	18	Juli	2016	
Minggu  (Hijau) 

Para	Rasul	13:44-52;	Mazmur	97;	Markus	4:1-20	

Setiap Tanah Bisa Diolah 
Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah 

orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu 
berbuah, ada yang tiga puluh kali lipat, ada yang enam 
puluh kali lipat, dan ada yang seratus kali lipat."  

(Markus 4:20) 
 

alam	sebuah	percakapan	para	petani,	ada	seorang	yang	berkeluh	
kesah	 tentang	 hasil	 panan	 padi	 yang	 beberapa	musim	 ini	 tidak	
baik.	 Ada	 yang	memiliki	 pandangan	 bahwa	 hal	 itu	 dikarenakan	

tanah	 persawahan	 yang	 sudah	 tidak	 subur	 lagi.	 Banyak	 zat-zat	 tanah	
yang	 dibutuhkan	 oleh	 padi,	 saat	 ini	 sudah	 hilang.	 Cara	 menanam	 padi	
yang	tak	pernah	bergantian	dengan	palawija,	tidak	pernah	ada	waktunya	
tanah	 dibiarkan	 tanpa	 tanaman	 untuk	 beberapa	 waktu,	 serta	
penggunaan	 pupuk	 kimiawi	 yang	 berlebihan.	 Itu	 semua	 menjadi	
kesimpulan	 yang	 mengakibatkan	 tanah	 tidak	 subur	 lagi.	 Jika	 demikian,	
apakah	 masih	 ada	 harapan	 untuk	 dapat	 mengolah	 tanah	 agar	 subur	
kembali?	Jawabnya	“bisa”			

Percakapan	para	petani	 itu	dapat	menuntun	kita	untuk	merasa-rasakan	
Firman	 Tuhan	 saat	 ini.	 Perumpamaan	 tentang	 bermacam-macamnya	
jenis	tanah	sebagai	wahana	ditaburkannya	biji-bijian	tanaman.	Ada	tanah	
dipinggiran	jalan,	ada	tanah	yang	tandus	karena	banyak	batu-batuannya,	
ada	tanah	yang	dipenuhi	semak	duri	dan	ada	pula	tanah	yang	subur.	Bagi	
tanah	 yang	 tidak	 subur,	 masih	 ada	 harapan	 jika	 diolah	 pasti	 menjadi	
subur	kembali	dan	dapat	ditumbuhi	 tumbuhan	dengan	baik.	Walau	ada	
ungkapan	 Jawa,	 “yen	watuk	 iku	 ana	 tambane,	 dene	 yen	watak	ora	 ana	
tambane.”	Namun	seperti	halnya	 tanah	yang	masih	bisa	diolah	menjadi	
tanah	 subur.	 Meskipun	 memerlukan	 waktu	 dan	 ketekunan,	 watak-pun	
dapat	diolah	menjadi	baik	sehingga	Firman	Tuhan	dapat	tumbuh	subur	di	
dalamnya.	 Marilah	 senantiasa	 mengolah	 watak	 kita,	 supaya	 menjadi	
tanah	yang	subur.	|*IPT	
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Selasa,	19	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	14:1-18;	Mazmur	30;	Markus	4:21-34	

Kok Perumpamaan? 
Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu Ia 

memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan 
pengertian mereka, (Markus 4:33) 

 
ak	 hanya	 anak	 kecil,	 orang	 dewasa	 pun	 sebenarnya	 suka	 jika	
mendengarkan	 cerita.	 Buktinya	 para	 ibu	 tidak	 pernah	 melewatkan	
sinetron-sinetron	 yang	 setiap	 saat	 muncul	 di	 TV.	 Bukankah	 sinetron	
sebenarnya	 juga	 cerita?	 Suatu	 ajaran	 sebenarnya	 lebih	 mengena	 dan	

mudah	dicerna	 jika	disajikan	dalam	wujud	cerita.	Paparan	ajaran	yang	bertele-
tele	 akan	 membosankan.	 Namun	 demikian	 banyak	 orang	 dewasa	 yang	
menyepelekan	cerita.	Cerita	dianggap	hanya	tepat	untuk	anak-anak.		

Tuhan	Yesus	sering	mengajarkan	ajaranya	kepada	para	murid	dan	orang	banyak	
dengan	 menggunakan	 perumpamaan.	 Perumpamaan	 sebenarnya	 juga	
merupakan	 cerita.	 Dalam	 bacaan	 injil	 hari	 ini,	 Yesus	 juga	 menggunakan	
perumpamaan-perumpamaan	 untuk	 mengajarkan	 tentang	 Kerajaan	 Allah.	
Kerajaan	Allah	yang	masih	abstak	dan	belum	menjadi	pengalaman	manusia	 itu	
dijadikan	 dekat	 oleh	 Yesus	 kepada	 manusia	 dengan	 sarana	 perumpamaan.	
Karenanya	 banyak	 orang	 yang	 tertarik	 dengan	 ajaran-ajaran	 Tuhan	 Yesus.	
Dengan	 perumpamaan,	 setiap	 orang	 yang	 mendengar	 diberikan	 kebebasan	
untuk	 mendekati	 makna	 perumpamaan	 tersebut.	 Pikiran-pikiran	 setiap	 orang	
yang	mendengar	perumpamaan	bisa	 jadi	 juga	berbeda-beda.	Setiap	orang	bisa	
mengembangkan	 khayalannya.	 Justru	 di	 sinilah	 yang	 menyenangkan,	 orang	
diajak	untuk	“masuk”	dalam	cerita.		

Apakah	 saudara	 telah	 “masuk”	ke	dalam	perumpamaan-perumpaan	Yesus?Tak	
usah	 malu,	 ragu	 dan	 gengsi.	 Mari	 bersama-sama	 “masuk”	 di	 dalam	
perumpamaan	Yesus,	sehingga	kita		tahu	apa	yang	dikehendaki	Yesus.	|*IPT	
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Rabu,	20	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	14:19-28;	Mazmur	48;	Markus	4:35-41	

Keluh-Kesah Tanpa Arah 
Iapun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada 
danau itu: "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda dan 

danau itu menjadi teduh sekali.  (Markus 4:39) 
 

pakah	Tuhan	Yesus	bisa	marah?	Dalam	bacaan	injil	hari	ini,	sangat	
terasa	jikalau	Tuhan	Yesus	sedang	marah.	Ungkapan	dengan	nada	
keras	disampaikan	Yesus,	“Diam!	Tenanglah!”	Nampaknya	Tuhan	

Yesus	marah	dengan	angin	yang	besar.	Namun	jika	dirasa-rasakan,	yang	
pantas	mendapat	ungkapan	keras	itu	adalah	para	murid.		

Angin	dan	ombak	lautan	yang	menjadi	besar,	sebenarnya	adalah	hal	yang	
biasa.	Para	murid	yang	kebanyakan	adalah	nelayan,	pastilah	 juga	sudah	
biasa	 menghadapi	 ancaman	 di	 tengah	 lautan.	 Angin	 dan	 ombak	 besar	
sudah	 biasa	 ditemui.	 Namun	 mengapa	 saat	 itu	 para	 murid	 kelihatan	
bingung	dan	kacau,	bahkan	kuatir	dan	takut?	Hal	 ini	terjadi	dikarenakan	
para	murid	justru	memperhatikan	Tuhan	Yesus	yang	masih	dapat	tertidur	
dikala	 yang	 lainnya	 sibuk	 bekerja	 untuk	 menyelamatkan	 perahu.	 Para	
murid	 jengkel	mendapati	 Yesus	 hanya	 tidur	 saja.	 Keyakinan	para	murid	
kepada	 Tuhan	 Yesus,	 yang	memiliki	 kuasa,	 	 terhalang	 oleh	 perasaan	 iri	
karena	 Ia	 hanya	 tiduran	 saja.	 Mereka	 berkeluh	 kesah	 tanpa	 arah	
walaupun	sebenarnya	mereka	telah	disertai	Tuhan	sendiri.		

Mulut	 ini,	 juga	 sering	 mengungkapkan	 keyakinan	 kita	 tentang	 Tuhan	
Yesus	 yang	 penuh	 kuasa.	 Namun	 memperhatikan	 kenyataan	 keadaan	
sekitar	 yang	 ada,	 hati	 ini	menjadi	 kecil.	 Akhirnya	 berkeluh	 kesah	 tanpa	
arah	 tak	 memperhatikan	 lagi	 jika	 Yesus,	 yang	 berkuasa	 itu	 sedang	
menyertai	hidup	kita.	|*IPT	
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Kamis,	21	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	15:1-11;	Mazmur	80;	Markus	5:1-20	

Manusia Berhitung 
Lalu mereka mendesak Yesus supaya Ia meninggalkan 

daerah mereka. (Markus 5:17) 
 

pa	untungnya	 jika	 kita	 ke	 gereja,	 bukankah	 justru	 kita	 akan	
rugi	 sebab	 ada	 persembahan	 segala.	 Lebih	 baik	 bekerja	
mencari	 uang,	 hasilnya	 segera	 dapat	 dirasakan.“	 Demikian	

keluh-kesah	 Pak	 Brata	 yang	 terdengar	 oleh	 Pak	 Bei,	 kakanya.	 Pak	 Bei	
menanggapi	dengan	agak	jengkel,	“O...walahh	Dhi....Dhi...	Dengan	Tuhan	
saja	kok	ya	masih	hitung-hitungan.	Berkat	Tuhan	 itu	 tidak	mesti	berupa	
harta	benda,	apa	kamu	 lupa?	Wong	beribadah	kepada	Tuhan	Allah	saja	
kok	 dihitung	 untung-ruginya.	 Allah	 itu	 siapa,	 Kamu	 itu	 siapa?	 Eling	 yo,	
eling!”	

Tuhan	 Yesus	 ditolak	 di	 Gerasa	 karena	 diperhitungkan	 justru	
kehadirannya	 membawa	 kerugian	 orang	 gerasa.	 Karyanya	 untuk	
menyembuhkan	 orang	 yang	 kerasukan	 setan	 dengan	 cara	
memindahkannya	ke	dalam	tubuh	babi-babi	yang	dipelihara	orang	di	situ	
dianggap	 merugikan.	 Orang	 Gerasa	 tidak	 melihat	 pulihnya	 seseorang	
yang	 kerasukan	 setan	 untuk	menjadi	 kebahagiaan	mereka.	 Karya	 Yesus	
yang	 mengembalikan	 martabat	 orang	 yang	 kerasukan	 setan	 tidak	
diperhatikan.	 Mereka	 justru	 memfokuskan	 perhatian	 pada	 babi-babi	
mereka	 yang	mati.	 Yang	 jelas	mereka	 rugi,	 titik.	 Akhirnya	 Tuhan	 Yesus	
ditolak	 untuk	 meninggalkan	 Gerasa.	 Jangan-jangan	 jika	 Yesus	 masih	 di	
situ,	mereka	akan	semakin	 rugi,	demikian	hitung-hitungan	mereka	yang	
sangat	manusiawi.	

Apakah	 Anda	 juga	 masih	 hitung-hitungan	 dengan	 Tuhan	 Yesus	 dalam	
kerangka	menentukan	 berlanjut	 dan	 tidaknya	mengikut	 Yesus?	Marilah	
kita	perhatikan	hidup	kita	masing-masing.	|*IPT	
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Jumat,	22	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	15:12-21;	Jabur	32;	Markus	5:21-43	

Percaya Saja 
Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan 
berkata kepada kepala rumah ibadat: "Jangan takut, 

percaya saja!" (Markus 5:36) 
 

ejak	 kecil	 kita	 dididik	 supaya	 percaya	 kepada	 Tuhan	 Allah.	 Meletakkan	
segala	 sesuatu	 di	 bawah	 kuasa	 Allah,	 itulah	 percaya.	 Sikap	 percaya	
demikian	itu	perlu	dipelihara,	karena	bisa	timbbul	dan	tenggelam.	Namun	
demikian,	 sikap	 percaya	 juga	 perlu	 diwaspadai.	 Percaya	 bisa	 menuntun	

orang	memiliki	sikap	fanatik	dan	intoleran	(tidak	menghargai	perbedaan).		

Bacaan	 Injil	 hari	 ini	 menuntun	 kita	 untuk	 melihat	 cara	 percaya	 yang	
mengagumkan.	Seorang	pria,	yang	disebut	sebagai	kepala	rumah	ibadat,	karena	
begitu	 memprihatinkan	 keadaan	 anaknya	 yang	 sakit	 keras,	 berani	 untuk	
meletakkan	 gengsinya	 menghadap	 dan	 memohon	 pertolongan	 kepada	 Tuhan	
Yesus.	 Pria	 ini	 meletakkan	 segalanya	 dibawah	 kuasa	 Tuhan	 Yesus.	 Ia	 percaya	
kepada	 Tuhan	 Yesus.	 Pada	 saat	 berjalan	 bersama	 Tuhan	 Yesus,	 perjalanannya	
harus	 terhenti	 karena	 seorang	 wanita	 yang	 juga	 membutuhkan	 pertolongan	
Yesus.	 Bisa	 saja	 pria	 ini	 marah	 karena	 anaknya	 dalam	 keadaan	 kritis	
membutuhkan	 pertolongan	 segera.	 Namun	 ia	 tidak	 marah,	 karena	 percaya	
kepada	Yesus.	Saat	mereka	akan	kembali	melanjutkan	perjalanan,	ada	saudara	
yang	 menemuinya	 dan	 mengabarkan	 bahwa	 anaknya	 telah	 meninggal	 dunia.	
Mestinya	bisa	saja	ia	marah,	namun	nyatanya	tidak.	Pria	itu	lebih	menerima	dan	
percaya	apa	yang	dikatakan	Yesus.		

Coba	 jika	 kita	menempatkan	diri	 pada	posisi	 kepala	 rumah	 ibadat	 itu,	 apa	kita	
masih	 bisa	 percaya	 kepada	 Tuhan?	 Percaya,	 memang	 harus	 meletakkan	
segalanya	 kepada	 yang	 kita	 percayai.	 “Percaya	 saja!”	 demikian	 sabda	 Tuhan.	
|*IPT	
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Sabtu,	23	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	15:22-35;	Mazmur	118;	Markus	6:1-13	

Tak Dihargai 
Maka Yesus berkata kepada mereka: "Seorang nabi 
dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya 

sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." 
(Markus 6:4) 

 
ada	 saat	 terjadi	 percakapan	 tentang	 pembagian	 pewilayahan	
Majelis	Pamong,	ada	yang	berkata	bahwa,	 jangan	sampai	Majelis	
Pamong	 Kelompok	 dipilih	 dari	 kelompoknya	 sendiri,	 sebaiknya	

disilang.	 Jika	 ia	 berasal	 dari	 kelompok	 A,	maka	 jangan	 sampai	menjadi	
Majelis	Pamong	di	kelompok	A.	Ada	pandangan	 jika	 ia	menjadi	pamong	
di	kelompoknya	sendiri	tak	akan	dihargai,	sebab	semua	warga	tahu	cara	
hidup	 sehari-harinya.	 Malahan	 juga	 pernah	 ada	 warga	 yang	 berkata	
bahwa,	jika	yang	menjadi	Pamong	itu	berasal	darri	kelompoknya	sendiri,	
mereka	 merasa	 belum	 dilayani	 oleh	 Majelis	 Pamong.	 Ada	 juga	 yang	
mengatakan,	 bukankah	 Yesus	 sendiri	 telah	menyatakan	 bahwa	 seorang	
Nabi	akan	dihormati	di	mana-mana	kecuali	ditempat	asalnya	sendiri.		

Memang	 benar	 Yesus	 pernah	 mengatakan	 hal	 seperti	 itu,	 tetai	 jika	
dicermati	 Sabda	 Yesus	 ini	 sebenarnya	 justru	 merupakan	 peringatan	
bahwa	kehendak	Allah	harus	diwartakan	oleh	siapa	saja	dan	dimana	saja.	
Sebaiknya	 tidak	 perlu	 melihat	 siapa	 orangnya,	 tetapi	 justru	 apa	 yang	
dibawa	 oleh	 seseorang	 yang	 menjadi	 saranaNya.	 Tuhan	 Yesus	 kecewa	
dengan	tanggapan	saudara-saudara	yang	ada	di	kota	asalNya.		

Secara	 praktis,	 sebenarnya	 justru	 lebih	 menguntungkan	 jika	 Majelis	
Pamong	 Kelompok	 dipilih	 dari	 asal	 kelompoknya	 sendiri.	 Selain	
hubungan	mereka	 sudah	 dekat,	 jika	 ada	 pelayanan	 apa	 saja	 akan	 lebih	
mudah	diatasi	dan	terlayani.	|*IPT	
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Minggu,	24	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Kejadian	18:20-32;	Mazmur	138;	Kolose	2:6-19;	Lukas	11:1-13	

Pemberian Tuhan 
“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) 
 

ada	 umumnya	 kita	 semua	 meyakini	 Sabda	 Tuhan	 yang	 menyatakan,	
“Mintalah,	 maka	 akan	 diberikan	 kepadamu;	 carilah,	 maka	 kamu	 akan	
mendapat;	ketoklah,	maka	pintu	akan	dibukakan	bagimu.”(ay.9)	Sabda	 ini	
sering	 diterima	 secara	 apa	 adanya	 dan	 tapa	 memperhatikan	 ayat-ayat	

yang	menyekitarinya.	 Hal	 ini	 bisa	 dipahami	 sebab	memang	 kita	 pada	 umumnya	
hanya	 mencari	 enaknya	 saja.	 Saat	 ada	 saudara	 yang	 sedang	 berprihatin	 dan	
memiliki	kebutuhan	khusus,	sering	kita	segera	mengingatkannya	dengan	memetik	
sabda	 Tuhan	 itu.	 Jikalau	 ia	 merajuk	 karena	 merasa	 telah	 rajin	 meminta	 	 dan	
berdoa	 namun	 nyatanya	 belum	 terwujud	 keinginannya,	 kita	 akan	 mudah	
menghakiminya	 dengan	 mengatakan	 imannya	 kurang	 kuat,	 doanya	 kurang	
bertalu-talu	atau	doanya	kurang	dekat	dengan	jam	12	malam.		

Mari	 kita	 perhatikan	 Sabda	 Yesus	 ini.	 Memang	 ayat	 9	 menyatakan,	 “Mintalah,	
maka	 akan	 diberikan	 kepadamu;	 carilah,	 maka	 kamu	 akan	 mendapat;	 ketoklah,	
maka	 pintu	 akan	 dibukakan	 bagimu.”	 	 Namun	 hendaknya	 pembacaan	 kita	 tidak	
berhenti	di	situ,	mari	kita	rasa-rasakan	ayat	13,	“...apalagi	Bapamu	yang	di	sorga!	
Ia	 akan	 memberikan	 Roh	 Kudus	 kepada	 mereka	 yang	 meminta	 kepada-Nya."		
Tuhan	 Allah	 memang	 benar-benar	 memberi	 kepada	 setiap	 yang	 meminta	
padaNya,	 namun	 yang	 Ia	 berikan	 adalah	 “Roh	 Kudus”.	 Roh	 Kudus	 	 adalah	Allah	
sendiri	yang	akan	hadir,	menyertai	dan	mendampingi	dalam	upaya	mewujudkan	
apa	 yang	 diminta.	 Kita	 biasanya	 kurang	 memperhatikan	 pemberian	 Allah	 ini,	
karena	pikiran	kita	hanya	 tertuju	pada	 terwujudnya	apa	yang	menjadi	 keinginan	
kita.			

Ia	 telah	 memberikan	 DiriNya	 untuk	 menyertai	 dan	 mendampingi	 dalam	
mengupayakan	terwujudnya	keinginan.	Marilah	kita	rasakan.	|*IPT	
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Senin,	25	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	15:35-16:5:;	Mazmur	85;	Markus	6:14-29	

Resiko 
Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan 
bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat,  

(Markus 6:19) 
 

pakah	 Anda	 mau	 buah	 nangka?	 Jika	 mau,	 harus	 siap	 terkena	
getahnya.	Namun	umumnya	setiap	orang	ingin	buah	nangka	yang	
telah	 dikupas,	 supaya	 tidak	 terkena	 getahnya.	 Demikian	

kebanyakan	sikap	manusia,	hanya	mau	enaknya,	tak	mau	susahnya.	Mau	
menerima	hasilnya,	namun	tak	mau	menerima	resikonya.		

Dalam	 hidup	 ini,	 sebenarnya	 segala	 sesuatu	 yang	 dijalani	 pasti	
mengandung	 resiko.	 Apapun	 yang	 kita	 kerjakan,	 termmasuk	 tak	
mengerjakan	apapun,	itu	semua	ada	resikonya.		

Yohanes	Pembaptis	dipilih	oleh	Allah	untuk	mendahului	kehadiran	Yesus	
di	dunia	ini.	Ia	mendapatkan	tugsa	untuk	mempersiapkan	hadirnya	Sang	
Juru	 Selamat	 dunia.	 Maka	 yang	 selalu	 diwartakan	 yaitu	 tentang	 hidup	
dalam	 pertobatan.	 Setiap	 kali	 Yohanes	 melihat	 jalan	 hidup	 yang	 tidak	
memperlihatkan	 pertobatan,	 Ia	 akan	 menegur	 dan	 mengingatkannya.	
Tidak	 memandang	 siapa	 orang	 yang	 salah	 itu,	 Ia	 berkenan	 untuk	
mengingatkannya.	 Demikian	 juga	 dengan	 Raja	 Herodes	 dan	 Puteri	
Herodias	yang	memilih	jalan	hidup	yang	tidak	benar,	juga	diingatkannya.	
Namun	semua	memang	ada	resikonya,	Yohanes	pun	diancam	mati	oleh	
Herodias.		

Setiap	 upaya	 untuk	 menyatakan	 kebenaran	 dan	 kebaikan	 di	 dunia	 ini,	
selalu	 saja	ada	 resikonya.	Karena	 tidak	 semua	orang	mendukung	upaya	
kebaikan	 dan	 kebenaran.	Hal	 ini	menjadi	 tantangan	 kita,	 para	 pengikut	
Kristus	yang	selalu	menghendaki	hadirnya	kebenaran	dan	kebaikan	bagi	
dunia	ini.	Mari	bersama	nyatakan	kebenaran	dan	kebaikan	dunia.	|*IPT	
	 	

A	



	

26	

Selasa,	26	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	16:6-15:;	Mazmur	28;	Markus	6:30-46	

Hening 
Setelah Ia berpisah dari mereka, Ia pergi ke bukit 

untuk berdoa.  (Markus 6:46) 
 

ita	 yang	 biasanya	 berada	 dalam	 suasana	 ramai,	 terkadang	 rindu	
dengan	 suasana	 yang	 sepi	 dan	 hening.	 Keramaian	 mudah	
mempengaruhi	 manusia	 hidup	 dengan	 serba	 tergesa-gesa.	 Jika	

sudah	 demikian,	 maka	 badan	 ini	 akan	 mudah	 lelah,	 makaperlu	
penyegaran.	Bukan	hanya	badan,	pikiran	dan	hati	pun	perlu	disegarkan	
kembali.	 	 Berbarengan	 dengan	 mengistirahatkan	 badan,	 menyegarkan	
pikiran	 dan	 hati,	 baik	 apabila	 digunakan	 untuk	 menghayati	 kembali	
hubungan	 kita	 dengan	 Allah	 secara	 khusus.	 Dalam	 keadaan	 yang	 serba	
cepat	 dan	 tergesa-gesa,	 berdoa	 dan	 mengheningkan	 hati	 juga	 dengan	
tergesa-gesa,	sehingga	tak	ada	yang	meresap	hingga	sampai	dalam	batin.		

Tuhan	 Yesus	memberikan	 teladan	 bahwa	mengkhususkan	waktu	 untuk	
berdoa	dan	hening	itu	penting.	Pada	awalnya	Yesus	merencanakan	akan	
menyingkir	 sejenak	 dari	 kerumunan	 orang	 banyak	 yang	 ingin	
mendapatkan	 mujijat	 dan	 pengajaran	 dari	 Yesus,	 namun	 rencana	 itu	
gagal	karena	masih	banyaknya	orang	yang	ingin	mengikuti	atuhan	Yesus	
dan	 murid-muridNya.	 Yesus	 dan	 murid-murid	 masih	 mau	 melayani	
orang-orang	 yang	 terus	 saja	 mengikutiNya.	 Setelah	 itu,	 orang	 banyak	
yang	 mengikutiNya	 dipersilahkan	 untuk	 pulang	 ke	 rumah	 mereka	
masing-masing.	Mereka	semua	mau	mengindahkan	kehendak	Yesus.	Dan	
karena	 bagi	 Yesus,	 menyediakan	 waktu	 untuk	 berdoa	 dan	 hening	 itu	
penting,	maka	Yesus	segera	menyendiri	di	sebuah	gunung.		

Adalah	 baik	 jika	 di	 tengah	 kesibukan	 yang	 ada,	 kita	 dapat	
mempersiapkan	waktu	untuk	berdoa	dan	mengheningkan	hati	di	sebuah	
tempat	 yang	 khusus.	 Diharapkan	 dengan	 suasana	 yang	 baru	 akan	 juga	
memperbaharui	hidup	kita.	|*IPT	
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Rabu,	27	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	16:16-24;	Mazmur	125;	Markus	6:47-56	

Aku ini, Jangan Takut! 
Tetapi segera Ia berkata kepada mereka: "Tenanglah! 

Aku ini, jangan takut!"  (Markus 6:50b) 
 

aat	masih	 anak-anak,	 senang	 sekali	 rasanya	 diajak	 ayah	 berjalan-
jalan	di	sebuah	taman	yang	tidak	jauh	dari	rumah.	Kemanapun	aku	
berjalan,	 ayah	 selalu	 mendampingiku.	 Malahan	 tangan	 ayah	

seakan	 tidak	 pernah	 dilepaskan	 dari	 tanganku.	 Rasanya	 sungguh	
menenteramkan	 hati,	 tanpa	 ada	 rasa	 kawatir	 dan	was-was.	 Pada	 suatu	
hari,	 ketika	 aku	 berjalan-jalan	 lagi	 bersama	 ayah	 di	 taman	 yang	 sama,	
tiba-tiba	ada	anjing	besar	ditengah	taman	itu.	Mungkin	ayah	tahu	jikalau	
aku	takut.	Ayah	berbisik	kepadaku,	“Jangan	takut,	Ayah	ada	didekatmu”.	
Sungguh,	amat	terasa	di	dalam	dada	ini...	clesss....adem...tenteram	sekali	
rasanya.	 Seakan	 kata-kata	 ayah	 itu	 memiliki	 kekuatan.	 Sekarang	 saya	
sadar	 jika	 kata-kata	 ayah	 waktu	 itu	 benar-benar	 membuat	 aku	 tenang	
sebab	 sudah	berulang	 kali	 aku	mendapatkan	 ketenangan	dekat	 dengan	
ayah.	Mungkin	 akan	berbeda	 jika	 aku	 tak	punya	pengalaman	 yang	baik	
bersama	ayah.		

Sabda	Yesus,	Tenanglah,	Aku	ini.	Jangan	takut!”	terasa	memiliki	kekuatan	
bbagi	 para	 murid.	 Awalnya	 mereka	 ketakutan,	 namun	 setelah	
mendengar	Sabda	Yesus,	ketakutan	mereka	berangsur	berkurang.	Hal	ini	
terjadi	 karena	 para	 murid	 memiliki	 pengalaman	 bersama	 Yesus	 yang	
meneguhkan	bahwa	SabdaNya	sungguh	nyata	dan	dapat	dipercaya.		

Pengalaman	 disertai	 Yesus	 dalam	menjalani	 hidup	 ini,	 kiranya	 menjadi	
kekuatan	 untuk	 menghadapi	 berbagai	 ancaman	 dan	 tantangan	 dalam	
hidup	kita.	|*IPT	

	 	

S	



	

28	

Kamis,	28	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	16:25-40;	Mazmur	81;	Markus	7:1-23	

Yang Menjadikan Najis 
Apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak 

dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari 
seseorang, itulah yang menajiskannya. (Markus 7:15) 

 
ika	 dia	 bicara,	 kata-katanya	 selalu	 menusuk	 hati,	 tidak	 enak	
untuk	 didengar.”	 Demikian	 bisik-bisik	 beberapa	 ibu	 saat	
menggunjingkan	 seorang	 ibu	 tetangga	 mereka	 yang	 sering	

membuat	 sakit	hati	orang	 lain.	 Ibu	 ini	memang	 istimewa,	 jika	berbicara	
terkenal	dar-der-dor	seperti	tanpa	ditata	dan	dirasakan	dahulu.	Padahal	
selama	hidupnya,	manusia	harus	 selalu	berhubungan	 satu	dengan	yang	
lain,	sudah	pasti	akan	terjadi	komunikasi.	Jika	ada	orang	yang	cara	dan	isi	
perkataannya	 sering	 membuat	 sakit	 hati,	 orang	 ini	 lambat-laun	 akan	
dijauhi	 oleh	 yang	 lainnya.	 Siapa	 orangnya	 yang	 tahan	 selalu	
mendengarkan	kata-kata	yang	menyakitkan	hati?		

Yesus	 dalam	 pengajaranya,	 menanggapi	 pernyataan	 ahli	 Taurat	 dan	
orang	 Farisi	 tentang	 apa	 yang	 menjadikan	 najis.	 Sebenarnya,	 yang	
menjadikan	seseorang	itu	najis	bukanlah	karena	makanan	yang	masuk	ke	
tubuh	seseorang.	Namun,	yang	menjadikan	najis	seseorang	adalah	justru		
dari	apa	yang	keluar	dari	dirinya,	dari	mulut	seseorang.	Apa	yang	keluar	
dari	 mulut	 berasal	 dari	 hati.	 Hati	 yang	 tidak	 pernah	 terbuka	 untuk	
mengerti	 dan	 memahami	 keadaan	 dan	 perasaan	 orang	 lain	 akan	
membuahkan	 kata-kata	 yang	 menyakitkan.	 Demikianlah	 sebenarnya,	
cara	 para	 ahli	 Taurat	 dan	 orang-orang	 Farisi	 membangun	 percakapan.	
Mereka	tak	mau	mengerti	dan	memahami	keadaan	dan	perasaan	orang	
lain.	Karenanya	banyak	orang	yang	 lebih	suka	kepada	pengajaran	Yesus	
dari	pada	pengajaran	ahli	Taurat	dan	orang	Farisi.		

Semoga	 kita	 selalu	 memiliki	 hati	 terbuka	 sehingga	 dapat	 membangun	
komunikasi	 dan	 persaudaraan	 yang	 sejati,	 jauh	 dari	 saling	 ingin	
menyakiti.	|*IPT	
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Jumat,	29	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	17:1-15;	mazmur	6;	Markus	7:24-37	

Selamat Karena Kata-Kata 
Maka kata Yesus kepada perempuan itu: "Karena kata-
katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah 

keluar dari anakmu." (Markus 7:29) 
  

etiap	 kali	 memperhatikan	 acara	 Siaran	 Rohani	 Kristen	 di	 TV,	
biasanya	 dilanjutkan	 dengan	 demonstrasi	 penyembuhan	 illahi.	
Diperlihatkan	 bagaimana	 setiap	 orang	 yang	 mengaku	 ercaya	

kepada	 Yesus	 pasti	 mendapattkan	 kesembuhan	 dari	 sakitnya.	 Pada	
intinya,	orang	sakit	asalkan	percaya	kepada	Yesus	pasti	disembuhkan.	Hal	
yang	 seperti	 ini	 biasannya	 juga	 didasari	 dari	 ayat-ayat	 dalam	 Alkitab.	
Hampir	 setiap	 Yesus	 berkenan	 menyembuhkan	 seseorang,	 biasanya	
dilihat	 terlebbih	 dahulu	 iman	 percaya	 orang	 yang	 sakit	 atau	 kaum	
keluarga	yang	memohonkan	penyembuhan.		

Berbeda	 dengan	 kebiasaan	 yang	 ada,	 dalam	bacaan	 kita	 saat	 ini,	 Yesus	
berkenan	menyembuhkan	seorang	anak	bukan	berdasarkan	keyakinanya.	
Yesus	 terkesan	 dengan	 kesederhanaan	 dan	 kelemah-lembutan	 seorang	
ibu	 Siro	 Fenesia	 dari	 Yunani	 yang	 memohon	 kepada	 Yesus	 supaya	
menyembuhkan	 anaknya.	 Ibu	 ini	 memiliki	 kekuatan	 untuk	
mengendalikann	 diri.	 Hhal	 ini	 terlihat	 dari	 kuwalitas	 kata-kata	 yang	
terucap	 dari	 mulut	 ibu	 itu.	 Walaupun	 Yesus	 berkata-kata	 seakan	
meremehkan	 dan	 merendahkan,	 namun	 ibu	 itu	 tidak	 marah.	 Ibu	 itu	
justru	 tetap	 bersikap	 rendah	 hati	 dihadapan	 Yesus.	 Maka	 Yesus-pun	
berkata,	 "Karena	 kata-katamu	 itu,	 pergilah	 sekarang	 sebab	 setan	 itu	
sudah	keluar	dari	anakmu."		

Ternyata	 Yesus	 juga	 memperhatikan	 setiap	 kata-kata	 yang	 keluar	 dari	
mulut	setiap	orang.	Marilah	kita	tata	setiap	kata	yang	keluar	dari	mulut	
kita	demi	kemuliaan	NamaNya.	|*IPT	
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Sabtu,	30	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Para	Rasul	17:16-34;	Mazmur	100;	Markus	8:1-10	

Berbagi 
Lalu Ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. 

Sesudah itu Ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap 
syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada 

murid-murid-Nya untuk dibagi-bagikan, dan mereka 
memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga 

mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat 
atasnya, Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-

bagikan. (Markus 8:6,7) 
 

embicarakan	 “Kasih”	 memang	 terasa	 takkan	 pernah	 habis-
habisnya.	 Apapun	 yang	 dilandasi	 oleh	 kasih	 akan	melegakan	
semuanya.	 Tita,	 seorang	 anak	 kelas	 3	 SD	 sering	 mengeluh	

kepada	 orang	 tuanya,	 bahwa	 harga-harga	 makanan	 dan	 minuman	 di	
sekolahnya	 semmakin	 naik.	 Orang	 tuanya	 kurang	memperhatikan	 akan	
keluhan	Tita,	malahan	selalu	menasihati	agar	uang	 jajan	yang	diberikan	
kepada	 Tita	 dihemat.	 Suatu	 saat	 Tita	 bercerita	 kepada	 orang	 tuanya,	
“Sekarang	 aku	 sudah	 punya	 cara,	 Pak.”	 “Punya	 cara	 apa	 Ndhuk?”	
demikian	 tanggapan	 bapaknya.	 “Aku	 dan	 temanku,	 Dita,	 karena	 sama-
sama	lapar	lalu	patungan	untuk	membeli	Soto	di	kantin	sekolah.	Sotonya	
kami	makan	berdua.	Hmmmm....enak	sekali.”	Bapak	dan	 Ibu	Tita	hanya	
bisa	termangu	karena	cerita	anaknya	yang	membahagiakan	dan	sekaligus	
memprihatinkan	itu.		

Belajar	dari	cerita	Tita,	disaat	keadaan	mendesak,	jika	setiap	orang	tidak	
hanya	 memikirkan	 kebutuhannya	 sendiri,	 namun	 justru	 mau	 terbuka	
kepada	 yang	 lainnya,	 seringkali	 kita	 akan	 menemukan	 jalan	 dengan	
berbagi.	 Yesus	 juga	 menghendaki	 para	 murid	 tetap	 berkarya	 dalam	
keadaan	 yang	 mendesak	 untuk	 memperhatikan	 orang	 banyak.	 Saat	
masih	 ada	 cinta	 kasih,	 orang	 tidak	 hanya	 memikirkan	 diri	 sendiri,	 hal	
yang	menakjubkan	terjadi	 seperti	kisah	dalam	bacaan	 Injil	hari	 ini.	Mari	
berbagi,	Yesus	selalu	memberkati.	|*IPT	
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Minggu,	31	Juli	2016	
Minggu Biasa  (Hijau) 

Pengkhotbah	1:2,12-14,2;18-23;	Mazmur	49:1-12;	Kolose	3:1-11;	Lukas	
12:13-21	

Waspada Terhadap Harta 
Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan 

waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun 
seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah 
tergantung dari pada kekayaannya itu."  (Lukas 12:15) 

 
arta	 kekayaan	 dibutuhkan	 oleh	 manusia	 sebagai	 sarana	 untuk	
kehidupannya.	 Oleh	 karena	 itu,	 setiap	 orang	 berusaha	 mengejar	
mendapatkan	 dan	 memiliki	 harta	 kekayaan.	 Cara	 dan	 bentuk	 usaha	
untuk	 itu	 beraneka	 warna.	 Namun	 demikian	 seringkali	 manusia	

menjadi	 lupa	 bahwa	 harta	 kekayaan	 itu	 hanyalah	 saranna,	 sekarang	 justru	
banyak	 yang	 menjadikan	 harta	 kekayaan	 sebagai	 tujuan	 orang	 hidup.	 Hidup	
untuk	 mencari	 harta	 kekayaan.	 Jika	 demikian,	 sudah	 tak	 dapat	 dihindari	 lagi	
adanya	 persaingan	 diantara	 satu	 dengan	 yang	 lainnya.	 Untuk	 mengikuti	 pola	
hidup	 yang	 penuh	 persaingan,	 setiap	 orang	 dapat	 menghalalkan	 segala	 cara	
untuk	mengupayakan	mendapatkan	harta	kekayaan	seperti	yang	diingini.	Orang	
mudah	 saling	membenci,	 pertikaian,	 sampai	 dengan	 peperangan	 dan	malahan	
membunuh	orang.	Nampaknya,	 ini	 semua	bisa	dilakukan	orang	dengan	enteng	
demi	 untuk	 merebut	 dan	 mendapatkan	 harta	 kekayaan.	 Keserakahan	
mengancam	kehidupan	kita.		

Oleh	 karena	 itu,	 saat	 ada	 seseorang	 yang	meminta	 pertolongan	 kepada	 Yesus	
supaya	mengingatkan	saudaranya	agar	mau	berbagi	warisan	dengannya,	Yesus	
tidak	 segera	mengiyakan.	 Yesus	malahan	megingatkan	dan	mengajar	orang	 itu	
dan	 orang	 banyak,	 	 "Berjaga-jagalah	 dan	 waspadalah	 terhadap	 segala	
ketamakan,	 sebab	 walaupun	 seorang	 berlimpah-limpah	 hartanya,	 hidupnya	
tidaklah	 tergantung	 dari	 pada	 kekayaannya	 itu."	 Orang	 yang	 sedang	 bertikai	
karena	 harta	 kekayaan	 biasanya	 sulit	 untuk	 didamaikan,	 sebab	mereka	 sama-
sama	 fokus	 hhanya	 memandang	 harta	 kekayaan	 yang	 diperebutkan.	 Orang-
orang	ini	akan	mudah	meninggalkan	kejujuran,	kebenaran	dan	keadilan.	Padahal	
orang	 hanya	 dapat	 hidup	 jujur,	 benar	 dan	 adil	 manakala	 hanya	 fokus	 dan	
bergantung	pada	sumber	hidup,	yakni	Yuhan	Allah.	|*IPT	
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