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Kata Pengantar 

Sejak awal penyelenggaraannya, penetapan Bulan Kitab Suci Nasional 
bertujuan agar umat beriman semakin mengenal dan akrab dengan 
Kitab Suci. Membaca dan mendengarkan Kitab Suci adalah salah satu 
cara sederhana yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan itu. 

Berbeda dari penyelenggaraan BKSN sebelumnya, akibat pandemi 
Covid-19 kegiatan pendalaman Kitab Suci di lingkungan atau 
kelompok lain tampaknya belum memungkinkan untuk dilakukan. 
Sebagai alternatif, kegiatan BKSN 2020 di Keuskupan Surabaya 
dianjurkan agar  dilaksanakan di rumah bersama keluarga.  

Dampak pandemi Covid-19 yang terjadi secara global amatlah besar 
di segala bidang. Selain korban yang sakit dan meninggal, mereka 
yang tetap sehat pun dipaksa menghentikan pelbagai aktivitas dan 
mengurung diri di rumah agar tidak tertular. Peristiwa ini terlalu 
besar untuk dilewatkan. Kita tidak bisa diam saja dengan tidak 
merenungkan tragedi yang luar biasa dan serentak dialami oleh 
setiap orang di muka bumi ini.  

Dengan latar belakang situasi ini, tema Bulan Kitab Suci Nasional 
(BKSN) di Keuskupan Surabaya 2020 adalah: “Mendengarkan Sabda 
Tuhan Bersama Keluarga di Tengah Situasi Pandemi Covid-19”. 
Untuk mengolah tema BKSN ini, bentuk pertemuan dilakukan dalam 
dua jenis kegiatan: Pertemuan Harian (dilaksanakan pada hari Senin-
Jumat) dan Mingguan (dilaksanakan pada hari Sabtu/Minggu).  

Seluruh Pertemuan Harian dan Mingguan mengambil Bacaan Injil 
sesuai kalender liturgi sebagai bahan pendalaman. Sepanjang bulan 



 

 

September ini Bacaan Harian sebagian besar diambil dari Injil Lukas. 
Sedangkan Pertemuan Mingguan mengacu pada Injil Matius. Secara 
sederhana, semua pertemuan ini hendak mengajak keluarga 
berkumpul bersama untuk membaca dan mendengarkan Sabda 
Tuhan. Khusus pertemuan mingguan ditambahkan pula bahan 
bacaan refleksi biblis tentang wabah/pandemi yang disarikan dari 
bahan BKSN 2020 susunan Lembaga Biblika Indonesia. 

Akhirnya, semoga bahan pendalaman Kitab Suci selama BKSN 2020 
ini dapat membantu kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan dan 
memahami kehendak-Nya dalam kebersamaan dengan keluarga. 
Lebih lagi, dengan terang Kitab Suci semoga kita dapat melewati 
masa sulit ini dengan baik sebagai orang beriman karena diteguhkan 
oleh kasih dan kebaikan Tuhan yang tetap dapat dirasakan. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
mempersiapkan bahan pertemuan pendalaman ini, khususnya 
anggota Komisi Kerasulan Kitab Suci dan Tim Pusat Pastoral 
Keuskupan Surabaya. Sebagai sarana komunikasi, segala aktifitas 
berkaitan dengan BKSN 2020 di Keuskupan Surabaya dapat dibagikan 
pula lewat media sosial dengan mencantumkan tagar : #bksn20ksby. 

 

Surabaya, 15 Agustus 2020 

Komisi Kerasulan Kitab Suci - Keuskupan Surabaya 
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Sekilas Injil Lukas 

Injil Lukas merupakan bagian pertama dari tulisan dua jilid. Bagian 
kedua adalah Kisah Para Rasul (Kis 1:1 dst.). Kedua bagian tersebut 
terkait erat satu sama lain. Dalam Injil, Lukas menuliskan bagaimana 
para pengikut Yesus dipanggil untuk menyebarkan Injil. Dalam Kisah 
Para Rasul dia kemudian menceritakan bagaimana pesan Yesus 
datang melalui kebangkitan Yesus dan diterima oleh Gereja Perdana. 

Lukas menuliskan dalam pengantar Injil apa yang menjadi titik tolak, 
metode, dan maksud tujuannya (Luk. 1:1-4). Dia sendiri bukan murid 
Yesus, namun menangkap kesaksian dari saksi mata dan para pelayan 
sabda, pertama-tama adalah para rasul. Dia menguji dengan cermat 
kualitas semua tradisi yang beredar serta memilih apa yang terbaik. 
Dia hendak memberikan kesaksian akan hal itu kepada Teofilus 
(sahabat Tuhan), agar dia menemukan dalam katekesenya pintu 
masuk yang tepat menuju pada iman dan bagaimana lalu dia dapat 
melangkah lanjut dalam jalan kemuridan. 

Lukas memulai dengan Injil kanak-kanak Yesus, yang termasuk di 
dalamnya adalah kisah Natal. Dia meneruskan banyak tradisi 
perumpamaan yang terkenal. Dia juga membangun Injil Paskah 
dengan sangat berwarna. 

Lukas, tabib (Kol. 4:14), menurut tradisi Gereja, erat terkait dengan 
Paulus. Dalam Injilnya Lukas menunjukkan terutama, bagaimana 
Yesus dalam mencari orang, juga menjumpai mereka yang bersalah, 
“Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang 
hilang” (Luk. 19:10). 
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Selama bulan September, sesuai kalender liturgi bagian Injil Lukas 
yang akan kita baca mencakup perikop Luk. 4:31 – 9:62. Bagian ini 
secara khusus berkisah tentang pelayanan Yesus di Galilea. Ia mulai 
perkenalkan diri dan misi-Nya di Nazaret. Tindakan pengajaran dan 
penyelamatan lewat pelbagai mukjizat dilakukan di kota-kota daerah 
Galilea. Dalam periode ini pula Ia memilih 12 rasul-Nya serta 
mengalami pertentangan dengan para pimpinan masyarakat Yahudi. 
(Luk. 4:14  -6:16)  

Perhatian dan belas kasih-Nya tertuju kepada orang-orang yang 
terpinggirkan. Ini tampak pula dalam rangkaian kotbah panjang berisi 
ucapan bahagia dan celaka (Luk. 6:17 – 8:3). Dalam pengajaran-Nya, 
Yesus banyak memakai perumpamaan. Pewartaan-Nya sebagai 
Mesias yang harus menderita pun tak mudah dipahami oleh para 
murid-Nya (Luk. 8:4 – 9:50). Setelah pernyataannya bahwa Mesias 
harus menderita, Yesus memulai perjalanan-Nya ke Yerusalem, 
menyongsong penderitaan-Nya (9:51). 
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Sekilas Injil Matius 

Perjanjian Baru diawali dengan Injil menurut Matius. Pewartaan ini 
ditulis menurut Matius, seorang pemungut cukai, yang dipanggil 
sendiri oleh Yesus menjadi pengikut-Nya. 

Injil Matius mulai dengan silsilah Yesus, suatu ringkasan pendek akan 
sejarah Israel. Silsilah ini menghubungkan kembali Perjanjian Baru 
dengan Perjanjian Lama 

Injil Matius berakhir dengan perintah Yesus yaang bangkit, untuk 
memanggil semua bangsa sebagai pengikut-Nya. Perintah ini 
membuka sejarah Yesus bagi sejarah Gereja – “sampai kepada akhir 
zaman” (Mat. 28:20). 

Yesus merupakan bagian dari umat Allah Israel. Dia membawakan 
keselamatan Allah kepada semua bangsa. Dia adalah “Immanuel – 
Allah beserta kita” (Yes. 7:14; Mat. 1:23) 

Penulis ingin menceritakan kisah, karya, serta penderitaan Yesus. 
Kisah ini tidak berakhir pada salib. Kisah berlanjut baru dengan 
kebangkitan Yesus dari mati. Dalam terang hari Paskah hendaknya 
semua orang mengenal: Yesus adalah Anak Allah; Dia menggenapi 
kehendak Allah, “di bumi seperti di dalam Surga” (Mat. 6:10) 

Jemaat Matius hidup dalam relasi erat dengan Yudaisme. Mereka 
berdebat dengan kaum Farisi tentang penerapan hukum yang benar. 
Dengan keterarahannya kepada Yesus mereka membawa akar 
Yahudi-kristiani ke dalam Gereja. 

Selama bulan September, sesuai kalender liturgi bagian Injil Matius 
yang akan kita baca sebagai bacaan Mingguan adalah: Mat. 18:15-20 
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(Ajaran tentang menasehati sesama saudara), Mat. 18:21-35 (Perum-
pamaan tentang pengampunan), Mat. 20:1-16a (Perumpamaan 
tentang orang-orang upahan di kebun anggur), dan Mat. 21:28-32 
(Perumpamaan tentang dua orang anak). 

Dalam Mat. 18:15-20, Yesus memberi ajaran kepada jemaat tentang 
bagaimana mendapatkan kembali saudara yang hilang sesat karena 
dosa. Petunjuk rinci diberikan bukan untuk mencela melainkan untuk 
menyadarkan atas kesalahan agar ia berbalik dan kembali kepada 
jemaat. 

Perumpamaan dalam Mat. 18:21-35 mengajarkan pengampunan 
tanpa batas sebagai ciri Kerajaan Allah. Belas kasihan dan 
pengampunan Bapa sudah lebih dahulu diberikan. Para murid pun 
didorong untuk melakukan hal yang sama terhadap saudara yang 
bersalah dalam kalangan jemaat. 

Mat. 20:1-16a berkisah tentang kemurahan hati Allah dan Kerajaan-
Nya yang melampaui kalkulasi manusia. Hal itu ditawarkan-Nya 
kepada semua orang tanpa menghitung jasa manusia. Pesan ini 
dikemas dalam perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur 
yang diundang datang untuk bekerja. 

Perikop Mat. 21:28-32 berlatar-belakang perdebatan Yesus dengan 
imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Kepada mereka 
Yesus menegaskan pentingnya praktek hidup sesuai dengan apa yang 
mereka ajarkan sebagai tokoh agama dan masyarakat. Sebaliknya, 
pujian diberikan Yesus kepada orang berdosa yang bertobat dan 
menerima kebenaran Kerajaan Allah. 

 



Langkah Pendalaman KS 

Pertemuan pendalaman kitab suci bersama keluarga, baik harian 
maupun mingguan,  secara umum dapat dilakukan dalam 6 Langkah. 
Ini adalah sebuah cara untuk membaca, mendengarkan, dan 
mendalami pesan Kitab Suci yang dilakukan dalam 6 langkah secara 
berurutan dan sebagai sebuah kesatuan.  

Dengan langkah bertahap ini diharapkan agar kita dapat membaca, 
menggali kekayaan teks Kitab Suci, meresapkan dan 
merenungkannya secara perlahan-lahan dalam pikiran dan hati, 
tanpa tergesa-gesa atau prasangka atas teks Kitab Suci dan pesannya.   

6 LANGKAH PERTEMUAN 

Pertemuan dilaksanakan dalam kesatuan 6 langkah dengan urutan 
sebagai berikut: 

1. Mengundang Kehadiran Tuhan 

Langkah pertama dalam bentuk doa ini mengundang kita untuk 
menyadari kehadiran Tuhan dalam pertemuan, secara khusus lewat 
sabdaNya, dan membuka hati kita atas kehadiranNya. 

2. Membaca Teks Kitab Suci 

Langkah kedua dimaksudkan agar teks Kitab Suci dibacakan dan 
didengarkan dengan tenang sehingga teks itu dapat diresapkan 
dalam hati. 
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3. Merenungkan Teks Kitab Suci 

Langkah ketiga memberi kesempatan kepada setiap anggota 
keluarga untuk merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan secara 
pribadi lewat sabdaNya dalam keheningan. 

4. Membagikan Teks Kitab Suci  

Langkah keempat adalah saat untuk saling berbagi petikan teks yang 
berkesan bagi tiap anggota keluarga. Bisa juga dilengkapi dengan 
alasan singkat mengapa teks tersebut dipilih. 

Khusus pertemuan Mingguan, setelah berbagi petikan teks, 
pertemuan dilanjutkan dengan pembacaan refleksi biblis tentang 
wabah. 

5. Doa Syukur 

Langkah kelima merupakan ungkapan syukur atas sabda Tuhan dan 
pengalaman iman yang didapatkan dalam pertemuan. 

6. Doa Penutup 

Pertemuan diakhiri dengan Doa Penutup.  
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Pendalaman KS Harian 

Pertemuan diadakan bersama keluarga pada hari Senin sampai dengan Jumat. 
Pertemuan dapat diawali dengan Lagu Pembuka, dilanjutkan dengan Tanda Salib 
dan Salam seperti kebiasaan dalam ibadat. Selanjutnya Pemandu (misalnya Kepala 
Keluarga atau salah satu anggota keluarga yang memimpin pertemuan) bisa 
memulai dengan Pengantar. 

Pengantar 

Bapak, ibu, saudara/i, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita 
berkumpul untuk semakin mengenal Sabda Tuhan dalam  kegiatan 
Bulan Kitab Suci Nasional. Pertemuan lingkungan / kelompok seperti 
biasa tampaknya masih sulit dilakukan. Sebagai alternatifnya, kita 
diundang untuk mendengarkan serta merenungkan Sabda Tuhan 
lewat kebersamaan di tengah keluarga kita.  

Dengan konteks situasi ini, tema BKSN 2020 untuk Keuskupan 
Surabaya adalah: “Mendengarkan Sabda Tuhan Bersama Keluarga 
Di Tengah Situasi Pandemi Covid-19”. 

Semoga dengan kesetiaan membaca dan mendengarkan Sabda 
Tuhan bersama-sama, kita sebagai keluarga mendapatkan kekuatan 
dan pengharapan dari Sabda-Nya sendiri di tengah suasana pandemi.  

Mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan 
dengan terlebih dahulu berdoa. 

1. Mengundang Kehadiran Tuhan 
Pemandu mengajak anggota keluarga untuk menyadari kehadiran Tuhan lewat 
sabda yang akan direnungkan selama pertemuan. Salah seorang anggota keluarga 
bisa diminta untuk membacakan doa berikut ini. 
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Marilah kita berdoa, 

Ya Allah Bapa, kami mengucapkan syukur dan terimakasih atas segala 
penyertaan-Mu bagi keluarga kami. Saat ini, ya Bapa, kami hendak 
mendengarkan dan merenungkan Sabda-Mu. Bersama keluarga, 
kami ingin lebih mengenal-Mu lewat sabda-Mu selama Bulan Kitab 
Suci ini. Semoga sabda-Mu menguatkan kami di tengah situasi 
pandemi ini dan menjadi sumber kegembiraan di tengah kesulitan ini.  

Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, PuteraMu dan 
Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

2. Membaca Teks Kitab Suci 
Pemandu menyebut teks Kitab Suci yang menjadi bahan pertemuan pendalaman. 
Teks hari ini silakan melihat Lampiran Kalender Liturgi.  

Selanjutnya pemandu meminta kesediaan salah satu anggota keluarga untuk 
membacakan teks Kitab Suci tersebut. Selama pembacaan, anggota keluarga yang 
lain dimohon untuk mendengarkan dalam suasana hening.  

KALENDER LITURGI SEPTEMBER 2020 
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 

 
*** 

1 
Luk 4:31-37 

2 
Luk 4:38-44 

3 
Luk 5:1-11 

4 
Luk 5:33-39 

7 
Luk 6:6-11 

8 
Mat 1:18-23 

9 
Luk 6:20-26 

10 
Luk 6:27-38 

11 
Luk 6:39-42 

14 
Yoh 3:13-17 

15 
Luk 2:33-35 

16 
Luk 7:31-35 

17 
Luk 7:36-50 

18 
Luk 8:1-3 

21 
Mat 9:9-13 

22 
Luk 8:19-21 

23 
Luk 9:1-6 

24 
Luk 9:7-9 

25 
Luk 9:19-22 

28 
Luk 9:6-50 

29 
Yoh 1:47-51 

30 
Luk 9:57-62 

 
*** 

 
*** 
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Selesai pembacaan pertama, beri jeda sejenak untuk hening. Selanjutnya pemandu 
mempersilakan satu anggota keluarga (lain) untuk membacakan seluruh teks yang 
sama sekali lagi. Sementara itu, semua anggota keluarga yang lain menutup Kitab 
Sucinya, fokus dengan mendengarkan apa yang sedang dibacakan. 

3. Merenungkan Teks Kitab Suci 
Pemandu mengajak peserta masuk dalam suasana hening, mempersilakan mereka 
membaca sekali lagi dalam hati masing-masing. Dalam keheningan peserta diajak 
untuk memilih salah satu kata atau kalimat singkat yang mungkin menantang, 
menggugah, atau menyentuhnya. Misalnya : “Engkau adalah Anak Allah…”, dll. 

4. Membagikan Teks Kitab Suci 
Setelah saat hening, Pemandu mengundang setiap anggota keluarga untuk 
mengungkapkan kata atau kalimat singkat yang telah dipilih oleh masing-masing 
secara bergiliran tanpa komentar apa pun dari anggota keluarga yang lain. 

Kata/kalimat yang menggugah itu diucapkan tiga kali secara perlahan-lahan 
dengan suara lantang dan dalam suasana berdoa. 

5. Doa Syukur 
Pemandu mengajak anggota keluarga untuk menyampaikan doa-doanya secara 
spontan sebagai tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah direnungkan bersama. 
Sabda Tuhan, pengalaman akan Tuhan, atau komitmen bersama dapat menjadi 
bahan doa.  

Saudara sekalian, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita 
lewat doa spontan sebagai tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah 
kita renungkan bersama … 

Doa-doa spontan diakhiri dengan doa Bapa Kami.  

Kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan 
oleh Kristus sendiri … 
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6. Doa Penutup 
Pemandu menutup pertemuan dengan Doa Penutup dan  diakhiri dengan 
memohon berkat, membuat tanda salib bersama-sama. Setelah itu bisa 
dinyanyikan Lagu Penutup. 

Marilah kita berdoa. 

Ya Bapa, terimakasih atas kehadiran-Mu di tengah keluarga kami. 
Semoga Sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada 
kesempatan ini, dapat semakin menyegarkan iman kami kepada-Mu. 
Semoga perjumpaan kami sekeluarga dapat semakin menumbuhkan 
rasa cinta di antara kami dan menumbuhkan semangat pelayanan 
kami bagi sesama yang memerlukan sapaan serta perhatian, 
terutama di masa pandemi ini.  

Doa ini kami serahkan ke dalam kuasa penyelenggaraan-Mu, ya Bapa, 
dengan perantaraan Yesus Kristus, Juruselamat kami. Amin. 
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1 Minggu Biasa XXIII   
Matius 18:15-20 

5/6 September 2020 
 

Pertemuan ini diadakan pada hari Sabtu atau Minggu (atau hari lain sesuai 
kesepakatan bersama keluarga). Pertemuan dapat diawali dengan Lagu Pembuka, 
dilanjutkan dengan Tanda Salib dan Salam seperti kebiasaan dalam ibadat. 
Selanjutnya Pemandu (misalnya Kepala Keluarga atau salah satu anggota keluarga 
yang memimpin pertemuan) bisa memulai dengan Pengantar. 

Pengantar 

Bapak, ibu, saudara/i, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam 
pendalaman Kitab Suci di Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, kita 
sebagai keluarga diundang untuk mendengarkan serta merenungkan 
Sabda Tuhan. Kesempatan ini menjadi saat yang penuh rahmat bagi 
kita semua. Terutama di masa pandemi ini, kita perlu menimba 
kekuatan pengharapan dari Sabda Tuhan sendiri.  

Meski kita tidak bisa berkumpul dengan kelompok atau lingkungan, 
kita dapat melaksanakan pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional 2020 
bersama keluarga sendiri. Pada kesempatan minggu pertama ini kita 
akan merenungkan perikop Injil Matius yang menegaskan kehadiran 
Tuhan dalam kebersamaan orang beriman, secara khusus dalam 
keluarga kita. Sebelum kita memulai permenungan kita, marilah kita 
siapkan hati kita untuk berdoa.  
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1. Mengundang Kehadiran Tuhan 
Pemandu mengajak anggota keluarga untuk menyadari kehadiran Tuhan lewat 
sabda yang akan direnungkan selama pertemuan. Salah seorang anggota keluarga 
bisa diminta untuk membacakan doa berikut ini. 

Marilah kita berdoa, 

Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur dan 
terimakasih atas segala penyertaan-Mu bagi keluarga kami. Kami 
mohon kepada-Mu, ya Bapa, sudilah Engkau hadir di tengah-tengah 
keluarga kami yang hendak mendengarkan Sabda-Mu.  

Perkenankanlah keluarga kami menimba kekuatan dari Sabda-Mu 
sendiri. Semoga persekutuan dan persaudaraan kami ini semakin 
Kaukuatkan. Kami pun semakin diteguhkan di dalam iman, harapan, 
dan kasih di tengah situasi pandemi Covid-19 yang melanda dunia ini.  

Doa ini kami haturkan kepada-Mu, dengan perantaraan Kristus, 
Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

2. Membaca Teks Kitab Suci 
Pemandu menyebut teks Kitab Suci yang menjadi bahan pertemuan pendalaman. 
Selanjutnya pemandu meminta kesediaan salah satu anggota keluarga untuk 
membacakan teks Kitab Suci tersebut. Selama pembacaan, anggota keluarga yang 
lain dimohon untuk mendengarkan dalam suasana hening.  

Matius 18:15-20 

15 Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: 
"Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat 
mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah 
mendapatnya kembali. 
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16 Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua 
orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, 
perkara itu tidak disangsikan. 

17 Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya 
kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, 
pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau 
seorang pemungut cukai. 

18 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya apa yang kamu ikat di 
dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan di 
dunia ini akan terlepas di sorga. 

19 Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu 
di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu 
akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. 

20 Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam Nama-
Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." 

 

Selesai pembacaan pertama, beri jeda sejenak untuk hening. Selanjutnya pemandu 
mempersilakan satu anggota keluarga (lain) untuk membacakan seluruh teks yang 
sama sekali lagi. Sementara itu, semua anggota keluarga yang lain menutup Kitab 
Sucinya, fokus dengan mendengarkan apa yang sedang dibacakan. 

3. Merenungkan Teks Kitab Suci 
Pemandu mengajak peserta masuk dalam suasana hening, mempersilakan mereka 
membaca sekali lagi dalam hati masing-masing. Dalam keheningan peserta diajak 
untuk memilih salah satu kata atau kalimat singkat yang mungkin menantang, 
menggugah, atau menyentuhnya. Misalnya : “tegorlah dia di bawah empat 
mata..”, dll. 
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4. Membagikan Teks Kitab Suci 
Setelah saat hening, Pemandu mengundang setiap anggota keluarga untuk 
mengungkapkan kata atau kalimat singkat yang telah dipilih oleh masing-masing 
secara bergiliran tanpa komentar apa pun dari anggota keluarga yang lain. 

Kata/kalimat yang menggugah itu diucapkan tiga kali secara perlahan-lahan 
dengan suara lantang dan dalam suasana berdoa. 

5. Refleksi Biblis tentang Wabah (Bagian I) 
Setelah (semua) peserta membagikan pilihan ayat masing-masing, pemandu 
kembali mengajak hening. Berikutnya pemandu atau salah seorang anggota 
keluarga membacakan refleksi biblis tentang wabah berikut. 

Saudara/i sekalian yang terkasih, kita semua sampai sekarang masih 
menghadapi pandemi Covid-19. Untuk meneguhkan pengharapan 
kita akan situasi hidup yang lebih baik, mari kita mencoba mencari 
makna atas segala peristiwa ini dengan terang Sabda Tuhan sendiri.    

Sejak akhir 2019 wabah Covid-19 merebak ke seluruh dunia dan 
menjadi pandemi bagi semua. Jumlah korban sakit dan meninggal 
terus bertambah. Sementara mereka yang sehat diminta untuk 
tinggal di rumah agar memperkecil penularan wabah.  

Hidup kita sungguh berubah karena banyak aspek kehidupan kita 
terkena dampaknya. Sekolah-sekolah tutup, banyak perusahaan 
merugi, tak sedikit orang kehilangan pekerjaan, banyak pula keluarga 
mengalami kesulitan. Merayakan ekaristi bersama di gereja pun tidak 
lagi bisa kita lakukan. 

Kepada siapa kita dapat meminta tolong, kalau semua orang di muka 
bumi berada dalam situasi yang sama? Kepada Tuhan, kita berseru 
meminta pertolongan. Namun, mengapa Ia terkesan diam saja? Tidak 
sudikah Ia menolong dan membebaskan kita dari ancaman maut?  
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Sebuah doa dari kitab Mazmur kiranya tepat untuk kita serukan 
kepada-Nya pada saat ini, “Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah 
teriakku minta tolong sampai kepada-Mu. Janganlah sembunyikan 
wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah 
telinga-Mu kepadaku; pada hari aku berseru, segeralah menjawab 
aku!” (Mzm. 102:2-3). 

 Kisah-kisah tentang wabah dalam Kitab Suci  

Selain wabah Covid-19 yang kini masih ada di depan mata, di masa 
lampau pun pelbagai wabah pernah melanda dunia. Flu Spanyol 1918 
adalah salah satu contohnya. Puluhan juta orang menjadi korban. 
Demikian juga kisah-kisah tentang wabah dapat kita jumpai dalam 
Kitab Suci. Ini tanda bahwa yang sekarang kita sebut pandemi pernah 
dialami juga oleh masyarakat sejak dahulu meski wujudnya berbeda-
beda.  

Sebagai istilah modern, kata “pandemi” tidak ada dalam Kitab Suci. 
Untuk menyebut penyakit berat yang mematikan dan menular, Kitab 
Suci memakai kata “sampar” tanpa menyebut jenis penyakitnya  (Kel. 
5:3; Im. 26:25; Bil. 14:12; dsb.). Sedangkan untuk menggambarkan 
tersebar luasnya penyakit menular di kalangan masyarakat, kata 
“wabah” beberapa kali digunakan (Ul. 7:15; 28:60; Ayb. 27:15). Tetapi 
lebih sering makna “wabah” secara otomatis sudah terkandung 
dalam kata “sampar” itu sendiri.  

Bagi kita, istilah wabah, epidemi, dan pandemi sebenarnya bermakna 
sama. Yang membedakan ketiga istilah tersebut adalah skala atau 
jangkauannya. Disebut wabah ketika suatu penyakit menyebar di 
suatu daerah lebih dari yang diantisipasi; disebut epidemi ketika area 
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geografis penyebaran penyakit itu lebih luas, misalnya menjangkau 
sejumlah daerah di suatu negara; dan disebut pandemi ketika 
penyakit itu menjangkiti berbagai negara di muka bumi.  

Kitab Suci (Kel. 7 – 12) berkisah tentang tulah-tulah yang menimpa 
Mesir dalam kitab Keluaran. Dalam kisah ini, Tuhan mengutuk orang 
Mesir karena mereka memperbudak umat-Nya serta melarang 
bangsa Israel pergi meninggalkan negeri itu. Sepuluh tulah 
ditimpakan Tuhan kepada Mesir, beberapa berupa bencana alam 
(misalnya air menjadi darah dan turunnya hujan es), beberapa yang 
lain mengindikasikan terjadinya wabah penyakit. Meskipun tidak 
selalu, makna “wabah” dan “sampar” tercakup pula dalam kata 
“tulah” (bdk. Bil. 16:41-50).  

Tulah kelima (Kel. 9:1-7) dengan tegas menyatakan terjadinya wabah. 
Kata “sampar” disebut jelas. Yang diserang penyakit sampar adalah 
ternak milik orang Mesir. Ternak itu bergelimpangan, mati semua 
terkena penyakit menular yang sangat dahsyat. Di lain pihak, orang 
Israel yang agaknya tinggal di tempat terpisah tidak terpengaruh oleh 
wabah tersebut. Ternak mereka baik-baik saja, seekor pun tidak ada 
yang mati.  

Dalam tulah ketiga (Kel. 8:16-19), nyamuk mendadak muncul di 
mana-mana. Hal ini bisa saja menyebabkan wabah penyakit gatal-
gatal dan demam. Dalam tulah keenam, manusia dan hewan di Mesir 
diserang wabah penyakit kulit sehingga sekujur badan bengkak-
bengkak, penuh bisul bernanah (Kel. 9:8-12). Tulah kesepuluh (Kel. 
11:4-8; 12:29-33) agaknya juga berbicara tentang wabah, meskipun 
korbannya hanyalah anak-anak sulung manusia dan hewan di tanah 
Mesir.  
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Tidak jarang wabah juga didatangkan Tuhan bagi umat-Nya sendiri. 
Dalam 2Sam. 24:1-17 diceritakan bahwa Daud berdosa terhadap 
Tuhan. Ia melakukan sensus penduduk untuk merekrut pasukan. 
Waktu itu, pengetahuan akan jumlah penduduk dipandang sebagai 
hak eksklusif Tuhan. Sensus yang dilakukan Daud menggambarkan 
ketidakpercayaan kepada Tuhan, Raja Israel sejati. Ia lebih 
mengandalkan pasukan perang daripada Tuhan .  

Hukuman akhirnya dijatuhkan oleh Tuhan dalam wujud penyakit 
sampar yang menjalar ke seluruh negeri. Durasinya hanya tiga hari. 
Akan tetapi  dampaknya amat luas: dari Dan sampai Bersyeba – untuk 
mengatakan bahwa wabah ini menyebar hampir ke seluruh Israel – 
nyawa tujuh puluh ribu orang melayang sebagai akibatnya.  

Kata “sampar” sangat jarang muncul dalam Perjanjian Baru. Apalagi 
kata “wabah”, sama sekali tidak pernah disebut. Satu kali 
kata“sampar” digunakan dalam Injil Lukas (Luk. 21:11) dan 
dihubungkan dengan datangnya kesudahan. Berawal dari sejumlah 
orang yang terpesona melihat keindahan Bait Allah, Yesus memupus 
kekaguman itu dengan kabar mengejutkan: Bait Allah tidak akan 
bertahan lama karena pada saatnya bangunan megah itu akan 
diruntuhkan. Kehancuran itu akan diikuti munculnya rangkaian 
malapetaka mengerikan (Luk. 21:9-11), penganiayaan (Luk. 2:12-19), 
kehancuran Yerusalem (Luk. 21:20-24), dan datangnya akhir zaman 
(Luk. 21:25-28).  

Ketika berbicara tentang malapetaka-malapetaka yang akan terjadi di 
masa mendatang itulah disebutkan tentang penyakit sampar, di 
samping perang, gempa bumi, dan kelaparan. Dicekam oleh 
kengerian, bisa jadi banyak di antara kita yang setelah membaca 
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perikop ini kemudian bertanya-tanya, “Jadi, apakah pandemi Covid-
19 merupakan tanda bahwa akhir zaman akan terjadi tidak lama 
lagi?”  

 Wabah sebagai sarana yang digunakan Tuhan  

Kisah-kisah tentang wabah dalam Kitab Suci Perjanjian Lama pada 
umumnya menempatkan Tuhan sebagai pihak yang menimpakan 
bencana kepada dunia dan makhluk ciptaan. Akibat dosa dan 
kejahatan manusia, kondisi alam ciptaan dirasa tidak sesuai lagi 
dengan apa yang dikehendaki-Nya. Tuhan pun turun tangan. Setelah 
cara-cara lembut tidak mendapat tanggapan, Ia menggunakan 
penyakit menular sebagai sarana untuk menegakkan kedaulatan-
Nya. Begitulah wabah dipandang sebagai tindakan ilahi yang terjadi 
sebagai reaksi atas tingkah laku manusia yang memberontak 
terhadap kehendak-Nya. Terjadinya wabah dengan demikian 
menunjukkan hubungan antara Tuhan dan manusia yang tidak 
harmonis.  

 
Wabah adalah sarana yang digunakan Tuhan untuk menghukum 
dosa dan kejahatan manusia.  
 
Sebagai umat pilihan, Israel tidak selalu hidup sesuai dengan 
kehendak Tuhan. Akibat dosa dan kejahatan manusia, Tuhan lalu 
menjatuhkan hukuman berupa wabah penyakit mematikan. Contoh 
lain adalah kisah pemberontakan orang Israel atas kepemimpinan 
Musa dan Harun (Bil. 16:41-50). Pemberontakan ini dipandang 
sebagai kesalahan serius, sebab dengan itu mereka sama saja 
memberontak terhadap Tuhan sendiri. Sebagai hukuman, Tuhan 
menimpakan wabah – di sini disebut “tulah” – yang menewaskan 
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lebih dari empat belas ribu tujuh ratus orang. Dari sudut pandang 
Perjanjian Lama, ini bukan kejam, melainkan adil. Dosa yang besar 
mendatangkan hukuman yang juga besar. Orang-orang yang tewas 
itu mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang 
mereka lakukan.  

 
Wabah adalah sarana yang digunakan Tuhan untuk mengajar 
manusia.  
 
Ketika Tuhan menimpakan wabah untuk menghukum orang-orang 
berdosa, Ia bermaksud pula mengajar orang-orang lain yang 
menyaksikan peristiwa itu agar tidak jatuh pada kesalahan yang 
sama. Nubuat Nabi Yehezkiel kepada kaum Yehuda yang dibuang di 
Babel adalah salah satu contohnya. Bersama Yehezkiel, orang-orang 
ini sudah mengalami pembuangan terlebih dahulu, yakni pada akhir 
pemerintahan Raja Yoyakhin tahun 598 SM (2Raj. 24:8-17), sebelum 
pembuangan besar yang terjadi pada akhir pemerintahan Raja 
Zedekia tahun 587 SM (2Raj. 25:1-21). Yehezkiel mengajak kaum 
buangan di Babel untuk melihat nasib orang-orang yang berada di 
Yerusalem. Apakah orang-orang itu terberkati karena masih boleh 
tinggal di Tanah Perjanjian? Ternyata tidak. Tuhan akan menjatuhkan 
hukuman berat kepada mereka karena terus saja memberontak 
terhadap peraturan-peraturan-Nya. Sepertiga dari mereka akan mati 
karena sampar dan kelaparan, sepertiga akan mati karena pedang, 
sepertiga yang lain akan dicerai-beraikan ke berbagai tempat di muka 
bumi (Yeh. 5:5-12; bdk. Yeh. 6:11-12; 7:15). Umat Tuhan yang sudah 
berada di Babel hendaknya memetik pelajaran dari tragedi tersebut 
agar ke depan tidak mengalami nasib yang sama.  
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Wabah adalah sarana yang digunakan Tuhan untuk menunjukkan 
kekuasaan dan kedaulatan-Nya.  
 
Wabah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak 
beriman kepada-Nya, adalah tanda untuk menunjukkan bahwa 
Dialah Allah yang sejati. Tuhan, Allah Israel, adalah Allah yang hidup, 
Allah yang berdaulat, dan Allah yang penuh kuasa (bdk. Dan. 4:34-
37). Kekuasaan-Nya tidak memandang tempat dan waktu. Tuhan 
berkuasa pula atas bangsa-bangsa asing, bahkan atas dewa-dewi 
yang mereka sembah. Selain Mesir yang dihukum dengan tulah, 
orang Filistin juga mengalami wabah penyakit kulit, sebab mereka 
merampas Tabut Perjanjian dan bersikap tidak hormat kepada-Nya 
(1Sam. 5:1-12). Hal yang lebih buruk dialami oleh pasukan Asyur di 
bawah pimpinan Raja Sanherib (1Raj. 18:13 – 19:37). Mereka 
bergerak menyerbu Israel dan berhasil mengepung Yerusalem. 
Merasa diri sudah pasti akan menang, mereka bersikap congkak 
sampai-sampai berani merendahkan Tuhan. Hukuman berat berupa 
wabah penyakit sampar datang mengobrak-abrik perkemahan 
pasukan Asyur. Seratus delapan puluh lima ribu orang terbunuh 
hanya dalam waktu semalam. Demikianlah Tuhan menimpakan 
wabah kepada bangsa-bangsa asing agar mereka menyadari bahwa 
Dialah Allah yang berkuasa dan berdaulat, alih-alih dewa dan dewi 
dari emas, perak, tembaga, besi, batu, maupun kayu yang selama ini 
mereka sembah (bdk. Kel. 9:14-16). 

 
Wabah adalah sarana yang digunakan Tuhan sebagai tanda bahwa 
akhir zaman sudah mendekat.  
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Dalam tradisi Yahudi, hari akhir yang disebut juga hari Tuhan adalah 
saat di mana Tuhan menegakkan pemerintahan-Nya secara definitif. 
Hari akhir juga disebut hari pembalasan, sebab pada saat itu, Tuhan 
akan menghakimi orang-orang benar dan orang-orang fasik (Keb. 3:7-
10). Hari Tuhan sering kali digambarkan sebagai hari yang penuh 
kegelapan (Am. 5:18-20). Tidak ada yang bisa menghindarinya, 
terutama orang-orang fasik yang akan mendapatkan hukuman atas 
segala kejahatan mereka.  

Dalam tradisi Kristen, hari akhir digambarkan sebagai saat 
kedatangan Kristus yang kedua. Dialah yang kelak akan berperan 
sebagai sang Hakim Agung (Mat. 25:31-46). Sebagaimana tradisi 
Yahudi, tradisi Kristen pun menggambarkan bahwa saat yang mulia 
ini akan didahului oleh terjadinya peristiwa-peristiwa buruk, yakni 
perang, bencana alam, dan wabah yang mematikan (bdk. Luk. 21:10-
11; Why. 6:8; 18:8). Menjelang kedatangan hari akhir, situasi dunia 
semakin lama akan semakin kacau, seperti menuju titik nol. Tidak 
dapat dihindari bahwa korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar 
akan berjatuhan. Terjadinya wabah yang mematikan dengan 
demikian merupakan tanda dari Tuhan bahwa saat kedatangan-Nya 
sudah mendekat, meskipun kapan tepatnya tetap saja tidak dapat 
dipastikan. 

Pertanyaan yang patut kita renungkan: Apa yang kita pikirkan dengan 
kejadian wabah/pandemi Covid-19 ini sebagai orang beriman ? 

6. Doa Syukur 
Pemandu mengajak anggota keluarga untuk menyampaikan doa-doanya secara 
spontan sebagai tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah direnungkan bersama. 
Sabda Tuhan, pengalaman akan Tuhan, atau komitmen bersama dapat menjadi 
bahan doa.  
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Saudara sekalian, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita 
lewat doa spontan sebagai tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah 
kita renungkan bersama … 

Doa-doa spontan diakhiri dengan doa Bapa Kami.  

Kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan 
oleh Kristus sendiri … 

7. Doa Penutup 
Pemandu menutup pertemuan dengan Doa Penutup dan  diakhiri dengan 
memohon berkat, membuat tanda salib bersama-sama. Setelah itu bisa 
dinyanyikan Lagu Penutup. 

Marilah kita berdoa. 

Ya Bapa, terimakasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. 
Semoga Sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada 
kesempatan ini, dapat semakin mengarahkan hidup dan iman kami 
hanya kepada-Mu.  

Sertailah perjalanan hidup kami sekeluarga agar kami senantiasa 
mampu mengamalkan dan melaksanakan Sabda-Mu di tengah-
tengah masyarakat kami.  

Semuanya ini kami serahkan ke dalam kuasa penyelenggaraan-Mu, 
ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, Juruselamat kami. Amin. 
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2 Minggu Biasa XXIV 
Matius 18:21-35 

12/13 September 2020 
 

Pertemuan ini diadakan pada hari Sabtu atau Minggu (atau hari lain sesuai 
kesepakatan bersama keluarga). Pertemuan dapat diawali dengan Lagu Pembuka, 
dilanjutkan dengan Tanda Salib dan Salam seperti kebiasaan dalam ibadat. 
Selanjutnya Pemandu (misalnya Kepala Keluarga atau salah satu anggota keluarga 
yang memimpin pertemuan) bisa memulai dengan Pengantar. 

Pengantar 

Bapak, ibu, saudara/i, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam 
pendalaman Kitab Suci di Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, kita 
sebagai keluarga diundang untuk mendengarkan serta merenungkan 
Sabda Tuhan. Kesempatan ini menjadi saat yang penuh rahmat bagi 
kita semua. Terutama di masa pandemi ini, kita perlu menimba 
kekuatan pengharapan dari Sabda Tuhan sendiri.  

Pada kesempatan minggu kedua ini kita akan merenungkan 
bagaimana situasi pandemi yang kita alami saat ini dapat 
memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang kebaikan dan 
keadilan Tuhan bagi kita semua. Pertanyaan-pertanyaan itu tak 
jarang membuat kita mengalami krisis iman dan identitas kita sebagai 
seorang Kristiani. Apakah benar Tuhan mencintai kita dalam situasi 
seperti sekarang? Sebelum kita memulai permenungan kita, marilah 
kita siapkan hati kita untuk berdoa. 
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1. Mengundang Kehadiran Tuhan 
Pemandu mengajak anggota keluarga untuk menyadari kehadiran Tuhan lewat 
sabda yang akan direnungkan selama pertemuan. Salah seorang anggota keluarga 
bisa diminta untuk membacakan doa berikut ini. 

Marilah kita berdoa, 

Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur dan 
terimakasih atas segala penyertaan-Mu bagi keluarga kami sampai 
hari ini. Kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, sudilah Engkau hadir di 
tengah-tengah keluarga kami yang hendak mendengarkan Sabda-
Mu.  

Semoga perjumpaan kami dengan Sabda-Mu pada kesempatan ini, 
mampu menguatkan semangat iman dan identitas kami sebagai 
putra-putri-Mu.  

Doa ini kami sampaikan kepada-Mu, dengan perantaraan Kristus, 
Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

2. Membaca Teks Kitab Suci 
Pemandu menyebut teks Kitab Suci yang menjadi bahan pertemuan pendalaman. 
Selanjutnya pemandu meminta kesediaan salah satu anggota keluarga untuk 
membacakan teks Kitab Suci tersebut. Selama pembacaan, anggota keluarga yang 
lain dimohon untuk mendengarkan dalam suasana hening.  

Matius 18:21-35 

21 Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: "Tuhan, 
sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia 
berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" 



 

32 

22 Yesus berkata kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: 
Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh 
kali. 

23 Sebab hal Kerajaan Sorga seumpama seorang raja yang 
hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. 

24 Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah 
kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. 

25 Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, 
raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak isterinya dan 
segala miliknya untuk pembayar hutangnya. 

26 Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya: Sabarlah 
dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. 

27 Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba 
itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 

28 Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang 
hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia 
menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya: Bayar 
hutangmu! 

29 Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya: 
Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. 

30 Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam 
penjara sampai dilunaskannya hutangnya. 

31 Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu 
menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. 

32 Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata 
kepadanya: Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah 
kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. 
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33 Bukankah engkaupun harus mengasihani kawanmu seperti aku 
telah mengasihani engkau? 

34 Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada 
algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 

35 Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga 
terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni 
saudaramu dengan segenap hatimu." 

 

Selesai pembacaan pertama, beri jeda sejenak untuk hening. Selanjutnya pemandu 
mempersilakan satu anggota keluarga (lain) untuk membacakan seluruh teks yang 
sama sekali lagi. Sementara itu, semua anggota keluarga yang lain menutup Kitab 
Sucinya, fokus dengan mendengarkan apa yang sedang dibacakan. 

3. Merenungkan Teks Kitab Suci 
Pemandu mengajak peserta masuk dalam suasana hening, mempersilakan mereka 
membaca sekali lagi dalam hati masing-masing. Dalam keheningan peserta diajak 
untuk memilih salah satu kata atau kalimat singkat yang mungkin menantang, 
menggugah, atau menyentuhnya. Misalnya : “sampai berapa kali aku harus 
mengampuni saudaraku..?”, dll. 

4. Membagikan Teks Kitab Suci 
Setelah saat hening, Pemandu mengundang setiap anggota keluarga untuk 
mengungkapkan kata atau kalimat singkat yang telah dipilih oleh masing-masing 
secara bergiliran tanpa komentar apa pun dari anggota keluarga yang lain. 

Kata/kalimat yang menggugah itu diucapkan tiga kali secara perlahan-lahan 
dengan suara lantang dan dalam suasana berdoa. 

5. Refleksi Biblis tentang Wabah (Bagian II) 
Setelah (semua) peserta membagikan pilihan ayat masing-masing, pemandu 
kembali mengajak hening. Berikutnya pemandu atau salah seorang anggota 
keluarga membacakan refleksi biblis tentang wabah berikut. 
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Saudara/i sekalian yang terkasih, minggu lalu kita sudah melihat 
pelbagai kisah tentang wabah dalam Kitab Suci. Kisah-kisah itu 
mungkin membuat kita bertanya: mengapa Kitab Suci mengisahkan 
Tuhan sebagai penyebab wabah ?    

 Mempertanyakan kebaikan dan keadilan Tuhan  

Karena menyebut Tuhan sebagai pihak yang mendatangkan bencana, 
kisah-kisah tentang wabah dalam Kitab Suci dapat menimbulkan 
salah paham ketika kita baca sebagai orang beriman pada masa 
sekarang. Perlu kita ingat bahwa Kitab Suci bukanlah buku sejarah, 
melainkan buku yang memuat berbagai macam gagasan teologis. Di 
satu sisi, pesan bahwa Tuhan adalah Allah yang mahakuasa 
tersampaikan dengan baik. Di sisi lain, kisah-kisah tentang penyakit 
sampar, tulah, dan wabah yang memakan begitu banyak korban jiwa 
menimbulkan juga pertanyaan yang sulit dijawab tentang banyak hal, 
termasuk tentang Tuhan sendiri. Kita yang hidup pada masa yang 
berbeda, dengan budaya, nilai-nilai, dan pandangan yang berbeda 
pula, bisa jadi kemudian mempunyai persepsi keliru tentang diri-Nya.  

 Apakah Tuhan sungguh Mahabaik?  

Inilah pertanyaan yang paling dasar. Kisah-kisah tentang wabah 
membuat banyak orang mempertanyakan kebaikan Tuhan. “Tuhan 
adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih 
setia,” (Mzm. 103:8; bdk. Kel. 34:6; Neh. 9:17; Yun. 4:2), demikian 
sering diajarkan kepada kita selama ini. Tetapi, bagaimana mungkin 
Tuhan itu penyayang dan pengasih jika ternyata yang mendatangkan 
wabah penyakit adalah Dia, jika ternyata yang menewaskan banyak 
orang adalah Dia, jika ternyata yang membuat hidup kita susah dan 
menderita adalah Dia juga?  
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Mendatangkan wabah memang menegaskan kemahakuasaan Tuhan, 
tetapi dengan ini sekaligus tampak bahwa Dia agaknya kurang 
memiliki belas kasihan. Gambaran tentang Tuhan yang mahabaik sulit 
bisa kita rasakan dalam peristiwa-peristiwa semacam ini. Kita justru 
diingatkan pada pernyataan yang lain bahwa: “Tuhan itu Allah yang 
cemburu dan pembalas, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan 
amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawan-Nya dan pendendam 
kepada para musuh-Nya” (Nah. 1:2; bdk. Kel. 20:5-6; Ul. 6:15).  

 Apakah Tuhan sungguh Mahaadil?  

Wabah yang merajalela juga membuat banyak orang bertanya-tanya 
tentang keadilan Tuhan. Dengan tujuan menghukum orang-orang 
jahat dan berdosa, wabah dikatakan sebagai sarana untuk 
menegakkan keadilan ilahi. Mudah dipahami jika yang ditimpa wabah 
adalah tokoh-tokoh antagonis, seperti bangsa Mesir (Kel. 7 – 12), 
pasukan Asyur (1Raj. 18:13 – 19:37), atau para pemberontak di 
kalangan umat pilihan (Bil. 16:41-50). Akan tetapi, bagaimana dengan 
puluhan ribu rakyat Israel yang ditewaskan oleh wabah, padahal yang 
berdosa adalah Daud, raja mereka (2Sam. 24:1-17)? Bagaimana 
dengan wabah sebagai tanda kedatangan hari akhir yang tampaknya 
akan menimpa siapa saja tanpa pandang bulu (Why. 6:8)?  

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagaimana bencana alam, wabah 
tidak pilih-pilih dalam mencari korban. Semua orang bisa saja 
terkena, entah orang benar entah orang fasik. Adilkah Tuhan? 
Sungguh tampak ironis bahwa Tuhan menegakkan keadilan dengan 
membinasakan banyak manusia. Bukankah dalam sepuluh firman 
(Kel. 20:13; Ul. 5:17), juga dalam rangka menegakkan keadilan, Ia 
memerintahkan manusia untuk tidak saling membunuh? Jadi, 
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sementara manusia dilarang membunuh, Tuhan ternyata bebas 
membunuh manusia dalam jumlah yang tak terkira banyaknya. Selain 
tidak adil, Tuhan yang tergambar di sini adalah pribadi yang tidak 
konsisten. Muncul kesan bahwa Ia melanggar peraturan yang 
ditetapkan-Nya sendiri. 

 Munculnya krisis iman dan identitas  

Pandemi Covid-19 yang menghantam kita telah mengubah banyak 
hal secara global. Hidup sebelum dan sesudah ini tidak akan lagi 
sama, sebab yang hilang sering kali tidak akan kembali. Kita semua 
saat ini menanggung krisis yang sangat besar. Semua terdampak oleh 
situasi yang sulit ini, tidak terkecuali umat beragama yang terancam 
mengalami krisis iman dan identitas.  

Sebagai orang beriman kita mengenal hukum tertinggi yang diajarkan 
Yesus: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu … 
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri,” (Mat. 22:37-39; 
Mrk. 12:30-31; Luk. 10:27). Inilah dasar bagi kita dalam berpikir, 
bertutur kata, dan bertingkah laku. Itulah dasar iman kita, sekaligus 
identitas kita sebagai murid-murid Yesus.  

Namun, guncangan hebat akibat pandemi Covid-19 bisa membuat 
kita melupakannya. Kita tidak lagi mengasihi Tuhan dan sesama 
dengan sungguh-sungguh. Inilah krisis iman dan identitas yang 
mengancam kita sekarang ini. Krisis ini sangat mendalam, sebab kita 
sendiri bisa jadi tidak menyadari bahwa hal itu terjadi pada diri kita. 
Kita mengira bahwa keyakinan, perkataan, dan tingkah laku kita 
selama ini mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan, padahal tidak. 
Kita mengira bahwa sikap kita selama ini sudah menunjukkan 
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kepedulian terhadap sesama, padahal sebenarnya kita sudah 
kehilangan hati untuk memperhatikan mereka.  

“Pandemi Covid-19 dikirim Tuhan untuk menghukum manusia,” 
demikian kata sejumlah pihak sambil mengutip ayat-ayat Kitab Suci. 
Jika kita sepakat dengan pandangan tersebut, maka kita sebenarnya 
sedang mengalami krisis iman yang serius. Dengan itu kita meragukan 
kebaikan Tuhan. Bagaimana bisa begitu?  

Mengikuti gagasan ribuan tahun lalu, pandangan ini meyakini 
keterlibatan Tuhan di balik sepak terjang virus corona yang ganas. 
Mungkin maksudnya baik, yakni mengakui kemahakuasaan-Nya. 
Tanpa sadar dengan ini terbangun gambaran bahwa Tuhan bukanlah 
Allah yang mahabaik, bukan pula Allah yang berbelaskasihan. Jika 
Tuhan mahabaik, pasti Ia tidak akan mendatangkan segala bencana 
juga wabah penyakit yang mengakibatkan ciptaan-Nya menderita 
dan sengsara. Tuhan kejam.  

Serupa dengan itu adalah pandangan bahwa pandemi ini 
penyebabnya bukan Tuhan, melainkan kuasa-kuasa jahat. Tuhan 
sekadar mengizinkan hal itu terjadi. Inspirasi pandangan ini adalah 
kisah yang muncul dalam kitab Ayub, di mana Tuhan digambarkan 
mengizinkan Iblis untuk mencobai Ayub. Iblis kemudian merampas 
semua berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada Ayub, yakni ternak, 
kekayaan, juga kesepuluh anaknya (Ayb. 1:1-22). Tuhan bahkan 
kemudian mengizinkan Iblis menimpakan penyakit kulit yang 
menjijikkan kepada Ayub sendiri (Ayb. 2:1-8). Meskipun terkesan 
lebih baik, Tuhan yang muncul dalam kisah ini sesungguhnya bukan 
Allah yang mahakuasa, mahatahu, dan mahabaik. Bagaimana tidak, 
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Tuhan membiarkan diri-Nya mengikuti saran yang diberikan Iblis 
hanya untuk menguji ketulusan Ayub.  

Dengan demikian, pernyataan bahwa “Tuhan mengizinkan terjadinya 
pandemi Covid-19” sama-sama menunjukkan krisis iman dalam diri 
seseorang terhadap-Nya. Tuhan tidak ia lihat sebagai Allah yang 
sungguh-sungguh baik. Lalu, untuk apa kita datang kepada Tuhan dan 
berdoa kepada-Nya? Jika yang mendatangkan virus corona ternyata 
adalah Tuhan sendiri, bukankah aneh bahwa kita meminta 
pertolongan kepada-Nya?  

Tuhan berfirman kepada umat-Nya, “Haruslah kamu kudus, sebab 
Aku ini kudus” (Im. 11:44, 45; 19:2; 1Ptr. 1:16). Inilah ajakan agar kita 
semua menjadikan Dia sebagai dasar, acuan, dan teladan dalam ke 
seluruhan hidup kita. Akan tetapi, teladan apa yang dapat kita ikuti 
kalau ternyata Tuhan bukanlah sosok yang mahabaik? Gambaran 
tentang Tuhan yang keras dan kejam dengan sendirinya mendorong 
manusia untuk melakukan hal yang sama, sehingga semangat untuk 
melakukan perbuatan-perbuatan baik seketika kehilangan dasarnya.  

Perlahan tapi pasti, krisis iman akan menuntun kita kepada krisis 
identitas. Memandang diri sebagai umat Tuhan, kita jadi bertanya-
tanya: Tuhan seperti apa yang kita imani? Umat Tuhan seperti apakah 
kita ini? Kegagalan untuk mengimani Tuhan sebagai Allah yang 
mahabaik pada dasarnya menunjukkan kegagalan untuk mengasihi 
Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap 
akal budi. Kegagalan ini akan merambat kepada kegagalan yang lain, 
yakni untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri.  

Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, alih-alih bekerja sama untuk 
mengendalikan situasi, banyak orang malah saling menyalahkan. 
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Media sosial dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan caci maki 
karena masing-masing merasa pendapatnya saja yang benar. Tidak 
sedikit yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga masker, 
sanitizer, atau perlengkapan kesehatan lainnya. Apa yang terjadi 
pada orang-orang yang tertular Covid-19? Banyak yang diperlakukan 
secara tidak manusiawi, ditolak, diusir, dan dianggap hina. Apa yang 
terjadi pada orang-orang, bahkan tenaga medis, yang meninggal 
karena Covid-19? Sejumlah pihak sampai hati menolak mereka untuk 
dimakamkan di lingkungan sekitar.  

Adakah semangat mengasihi sesama seperti diri sendiri dalam kasus-
kasus tersebut? Tampaknya tidak. Jangan-jangan orang bahkan tidak 
lagi mengenal kata “sesama,” sebab tampaknya yang lebih dipikirkan 
adalah diri sendiri dan kepentingan-kepentingan pribadi. Pandemi 
yang dahsyat ini sudah membuat banyak orang lupa akan 
kemanusiaan mereka. 

Pertanyaan yang patut kita renungkan: Sebagai orang beriman, 
gambaran Tuhan seperti apa yang kita punya sekarang di tengah 
situasi pandemi?  

6. Doa Syukur 
Pemandu mengajak anggota keluarga untuk menyampaikan doa-doanya secara 
spontan sebagai tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah direnungkan bersama. 
Sabda Tuhan, pengalaman akan Tuhan, atau komitmen bersama dapat menjadi 
bahan doa.  

Saudara sekalian, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita 
lewat doa spontan sebagai tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah 
kita renungkan bersama … 

Doa-doa spontan diakhiri dengan doa Bapa Kami.  
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Kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan 
oleh Kristus sendiri … 

7. Doa Penutup 
Pemandu menutup pertemuan dengan Doa Penutup dan  diakhiri dengan 
memohon berkat, membuat tanda salib bersama-sama. Setelah itu bisa 
dinyanyikan Lagu Penutup. 

Marilah kita berdoa. 

Ya Bapa, terimakasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. 
Semoga Sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada 
kesempatan ini, dapat semakin mengarahkan hidup dan iman kami 
hanya kepada-Mu.  

Kuatkanlah langkah hidup kami sekeluarga agar kami senantiasa 
bergembira di dalam iman dan selalu bersyukur atas jati diri kami 
sebagai pengikut Kristus yang setia.  

Semuanya ini kami serahkan ke dalam kuasa penyelenggaraan-Mu, 
ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, Juruselamat kami. Amin. 
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3 Minggu Biasa XXV 
Matius 20:1-16a 

19/20 September 2020 
 

Pertemuan ini diadakan pada hari Sabtu atau Minggu (atau hari lain sesuai 
kesepakatan bersama keluarga). Pertemuan dapat diawali dengan Lagu Pembuka, 
dilanjutkan dengan Tanda Salib dan Salam seperti kebiasaan dalam ibadat. 
Selanjutnya Pemandu (misalnya Kepala Keluarga atau salah satu anggota keluarga 
yang memimpin pertemuan) bisa memulai dengan Pengantar. 

Pengantar 

Bapak, ibu, saudara/i, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam 
pendalaman Kitab Suci di Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, kita 
sebagai keluarga diundang untuk mendengarkan serta merenungkan 
Sabda Tuhan. Kesempatan ini menjadi saat yang penuh rahmat bagi 
kita semua. Terutama di masa pandemi ini, kita perlu menimba 
kekuatan pengharapan dari Sabda Tuhan sendiri.  

Pada minggu ketiga ini kita akan mendengarkan pengajaran Yesus 
tentang kemurahan hati tuan pemilik kebun anggur kepada orang-
orang upahan yang dimintanya bekerja. Tuhan ingin mengajak kita 
juga untuk menjadi pekerja Allah yang penuh kasih dan solider. 
Sebelum membaca firman Tuhan pada hari ini, mari kita siapkan hati 
untuk memohon kehadiran Tuhan dengan berdoa. 
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1. Mengundang Kehadiran Tuhan 
Pemandu mengajak anggota keluarga untuk menyadari kehadiran Tuhan lewat 
sabda yang akan direnungkan selama pertemuan. Salah seorang anggota keluarga 
bisa diminta untuk membacakan doa berikut ini. 

Marilah kita berdoa, 

Ya Allah yang murah hati, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk 
setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami di tengah masa sulit 
ini. Hari ini kami berkumpul kembali untuk mendengarkan sabda-Mu.  

Bukalah telinga dan hati kami agar siap mendengarkan sabda-Mu. 
Semoga kami semua yang berkumpul atas nama-Mu beroleh 
kekuatan-Mu untuk menjadi pekerja yang penuh kasih.  

Doa ini kami haturkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan 
dan dan pengantara kami. Amin. 

2. Membaca Teks Kitab Suci 
Pemandu menyebut teks Kitab Suci yang menjadi bahan pertemuan pendalaman. 
Selanjutnya pemandu meminta kesediaan salah satu anggota keluarga untuk 
membacakan teks Kitab Suci tersebut. Selama pembacaan, anggota keluarga yang 
lain dimohon untuk mendengarkan dalam suasana hening.  

Matius 20:1-16a 

1 Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut 
kepada murid-muridNya: "Adapun hal Kerajaan Sorga sama 
seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari 
pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. 

2 Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah 
sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. 
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3 Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada 
lagi orang-orang lain menganggur di pasar. 

4 Katanya kepada mereka: Pergi jugalah kamu ke kebun 
anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan 
merekapun pergi. 

5 Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga petang ia keluar pula 
dan melakukan sama seperti tadi. 

6 Kira-kira pukul lima petang ia keluar lagi dan mendapati orang-
orang lain pula, lalu katanya kepada mereka: Mengapa kamu 
menganggur saja di sini sepanjang hari? 

7 Kata mereka kepadanya: Karena tidak ada orang mengupah 
kami. Katanya kepada mereka: Pergi jugalah kamu ke kebun 
anggurku. 

8 Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya: 
Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai 
dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk 
terdahulu. 

9 Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 
lima dan mereka menerima masing-masing satu dinar. 

10 Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, 
sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi merekapun 
menerima masing-masing satu dinar juga. 

11 Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut 
kepada tuan itu, 

12 katanya: Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu 
jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari 
suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. 
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13 Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka: Saudara, aku 
tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah 
sepakat sedinar sehari? 

14 Ambillah bagianmu dan pergilah; aku mau memberikan 
kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. 

15 Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut 
kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, karena aku murah hati? 

16 Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu 
dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." 

 

Selesai pembacaan pertama, beri jeda sejenak untuk hening. Selanjutnya pemandu 
mempersilakan satu anggota keluarga (lain) untuk membacakan seluruh teks yang 
sama sekali lagi. Sementara itu, semua anggota keluarga yang lain menutup Kitab 
Sucinya, fokus dengan mendengarkan apa yang sedang dibacakan. 

3. Merenungkan Teks Kitab Suci 
Pemandu mengajak peserta masuk dalam suasana hening, mempersilakan mereka 
membaca sekali lagi dalam hati masing-masing. Dalam keheningan peserta diajak 
untuk memilih salah satu kata atau kalimat singkat yang mungkin menantang, 
menggugah, atau menyentuhnya. Misalnya : “iri hatikah engkau, karena aku 
murah hati..?”, dll. 

4. Membagikan Teks Kitab Suci 
Setelah saat hening, Pemandu mengundang setiap anggota keluarga untuk 
mengungkapkan kata atau kalimat singkat yang telah dipilih oleh masing-masing 
secara bergiliran tanpa komentar apa pun dari anggota keluarga yang lain. 

Kata/kalimat yang menggugah itu diucapkan tiga kali secara perlahan-lahan 
dengan suara lantang dan dalam suasana berdoa. 
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5. Refleksi Biblis tentang Wabah (Bagian III) 
Setelah (semua) peserta membagikan pilihan ayat masing-masing, pemandu 
kembali mengajak hening. Berikutnya pemandu atau salah seorang anggota 
keluarga membacakan refleksi biblis tentang wabah berikut. 

Saudara/i sekalian yang terkasih, fokus refleksi kita minggu lalu 
sampai pada gambaran tentang Allah di tengah situasi pandemi. 
Secara khusus, pandemi Covid-19 bisa membuat orang bertanya: 
Apakah Allah, Sang Pencipta kehidupan, sungguh tetap mahabaik di 
tengah pandemi?  

 Tuhan dalam kisah penciptaan: Tuhan yang mahakuasa dan 
mahabaik  

Bagi kita, ada dua kisah tentang penciptaan dalam Kitab Suci yang  
menggambarkan kebaikan dan kemahakuasaan Allah. Kisah Pertama 
(Kej.1:1-2:4a) adalah sebuah madah yang memberikan kesaksian 
iman bahwa Tuhan adalah sang Pencipta. Ia menciptakan dunia dan 
mengarahkannya pada tujuan tertentu. Dunia yang sebelumnya 
kacau balau ditata oleh-Nya, sehingga memungkinkan menjadi 
tempat terselenggaranya kehidupan. Diciptakan-Nya terang (Kej. 
1:4), dipisahkan-Nya daratan dengan lautan (Kej. 1:10), diciptakan-
Nya pula tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, dan segenap 
binatang (Kej. 1:12, 18, 21, 25). Allah melihat segala yang diciptakan-
Nya baik.  

Sementara Kisah Kedua (Kej. 2:4b-25) merupakan cerita rakyat. Kisah 
ini lebih menekankan hubungan antara Tuhan dan manusia, serta 
hubungan antarmanusia sendiri. Keberadaan taman Eden menjadi 
bukti kebaikan Tuhan, sekaligus tanda bahwa segenap ciptaan berada 
dalam keadaan terpelihara dan sejahtera. Semua kebutuhan makhluk 
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ciptaan dicukupi oleh-Nya. Dengan murah hati, Tuhan menumbuhkan 
“berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk 
dimakan buahnya” (Kej. 2:9). Tuhan juga menciptakan “segala 
binatang hutan dan segala burung di udara” untuk hidup bersama 
dengan manusia (Kej. 2:19). 

Kedua kisah penciptaan sama-sama menegaskan bahwa Tuhan yang 
baik menciptakan dunia yang juga baik. Namun, perlu diingat bahwa 
baik tidak sama dengan sempurna. Sempurna berarti tidak memiliki 
kelemahan, kekurangan, cacat, juga tidak memerlukan perubahan, 
perkembangan, dan perbaikan. Segenap dunia ciptaan, termasuk 
manusia, adalah baik, tetapi semuanya tidak sempurna. 
Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata, tidak demikian dengan 
makhluk-makhluk dan benda-benda ciptaan-Nya.  

Penciptaan digambarkan sebagai sebuah proses, bukan tindakan ilahi 
sekali jadi. Dalam kisah penciptaan pertama, Tuhan digambarkan 
memerlukan waktu tujuh hari untuk menciptakan alam semesta ini. 
Akan tetapi, bukan berarti dengan itu proses penciptaan berakhir. 
Proses penciptaan terus berjalan seiring dengan bergulirnya 
kehidupan dalam rupa pertumbuhan, perkembangan, dan 
perubahan alam maupun makhluk-makhluk ciptaan. Tuhan 
memerintahkan ikan-ikan di laut serta burung- burung di udara untuk 
berkembang biak dan bertambah banyak (Kej. 1:22). Perintah yang 
sama Ia tujukan pula kepada manusia (Kej. 1:28). 

Proses serupa dapat kita jumpai dalam kehidupan mula-mula 
manusia pertama. Ia dalam keadaan “tidak baik” karena hanya 
seorang diri, sehingga tampaknya merasa kesepian (Kej. 2:18). Tuhan 
pun menciptakan makhluk-makhluk lain untuk menemani manusia 
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itu (Kej. 2:19-20), lalu menciptakan manusia yang lain agar manusia 
itu memiliki “penolong yang sepadan” (Kej. 2:21-25).  

Tuhan sendiri dalam mencipta digambarkan mengikutsertakan 
ciptaan-Nya. Ketika menciptakan tanam-tanaman, Ia meminta tanah 
untuk menumbuhkannya (Kej. 1:11); ketika menciptakan binatang-
binatang darat, Ia memerintahkan bumi untuk mengeluarkan 
makhluk-makhluk tersebut (Kej. 1:24). Penciptaan manusia dalam 
kisah penciptaan kedua menunjukkan bahwa dalam mencipta, Tuhan 
memanfaatkan apa yang sudah ada. Dengan demikian, proses 
penciptaan kiranya bersifat multilateral karena melibatkan sejumlah 
pihak.  

Pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa dunia yang diciptakan 
Tuhan bukanlah produk yang final, statis, dan tidak akan berubah-
ubah lagi. Kita hidup di dunia yang dinamis, dunia yang bertumbuh, 
berkembang, dan berubah. Dalam mencipta, Tuhan sudah 
menunjukkan hal itu, sebab alam semesta dijadikan oleh-Nya melalui 
proses, pengamatan, penilaian, juga perbaikan. Selanjutnya, dalam 
rangka memberikan kesempatan dan kebebasan kepada segenap 
ciptaan untuk bertumbuh dan berkembang, Tuhan memilih untuk 
membatasi diri. Sebagaimana tampak dalam perintah kepada 
binatang dan manusia untuk berkembang biak memenuhi bumi (Kej. 
1:22, 28), Tuhan berketetapan untuk membagi kekuasaan-Nya 
dengan makhluk-makhluk ciptaan. 

 Memahami terjadinya penderitaan dalam kehidupan ini  

Tuhan itu baik. Ia menciptakan dunia yang juga baik. Namun, alam 
semesta ini bukanlah sesuatu yang statis. Ia bergerak, berubah, dan 
bertumbuh secara dinamis. Pergerakan, perubahan, dan 
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pertumbuhan terjadi juga pada benda-benda yang selama ini kita 
sebut sebagai benda mati. Meskipun tidak memiliki nyawa, benda-
benda itu ada tidak sekadar untuk diam dan membisu. Namun, tanpa 
dapat dihindari, pergerakan yang satu berdampak terhadap yang lain, 
dan dampak yang timbul bisa jadi menyenangkan, bisa jadi 
menyusahkan.  

Selain itu, dunia yang baik ini bukanlah dunia yang sempurna. Semua 
ciptaan memiliki keterbatasan, termasuk juga manusia. Tidak jarang 
penderitaan yang kita alami berkaitan erat dengan keterbatasan yang 
kita miliki. Seandainya kita memiliki pengetahuan yang tanpa batas, 
munculnya virus corona tentunya dapat kita antisipasi, sehingga 
kalau pun sempat muncul, dengan segera kita dapat 
memusnahkannya sampai tuntas. Seandainya kita mempunyai 
kekuatan yang tanpa batas, serangan virus corona tentunya tidak 
akan mencelakakan diri kita. Namun, bukan demikian yang terjadi, 
sebab kita ini makhluk yang serba terbatas. Itu sebabnya, virus 
corona dengan mudah menumbangkan tubuh kita, serta sulit untuk 
segera dienyahkan.  

Kisah penciptaan menyadarkan kita bahwa dunia bukan hanya soal 
manusia. Kita harus menyadari bahwa kehidupan akan terus berjalan 
dengan atau tanpa kita. Dunia ini sudah berumur lebih dari jutaan 
tahun, sedangkan kita, manusia, baru tampil di atas panggung 
kehidupan belakangan ini saja. Binatang, tumbuhan, dan makhluk-
makhluk lain mempunyai hak untuk hidup, sama seperti kita. 
Demikianlah, dunia adalah milik kita bersama, tetapi yang dimaksud 
dengan “kita” di sini tidak hanya manusia. Makhluk-makhluk ciptaan 
lainnya tercakup pula di dalamnya. Penyebaran virus corona dapat 
kita lihat dari sudut pandang itu. Meskipun kehadirannya kita nilai 
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merugikan, virus adalah juga makhluk sebagaimana nyamuk, lalat, 
tikus, ular, dan sebagainya. Ia memiliki tempat dan peran dalam 
kehidupan ini. Karena mendatangkan penyakit, keberadaan virus 
corona mengancam keberadaan kita. Ini merupakan hal yang tidak 
bisa dihindari, sebab kehidupan memang penuh dengan benturan. 
Keberadaan manusia pun sering kali mengusik eksistensi makhluk 
lain, misalnya gajah, harimau, dan orang utan yang terancam punah 
gara-gara habitatnya kita rebut untuk dijadikan permukiman. Jadi, 
tingkah laku kita selama ini rupanya banyak mendatangkan kerugian 
bagi makhluk-makhluk lain.  

Karena itu, pertanyaan berikut kiranya perlu kita renungkan bersama 
secara mendalam: Siapa yang sebenarnya lebih cocok disebut virus 
karena merusak kehidupan? Apakah itu corona, ataukah manusia, 
yakni kita sendiri? 

6. Doa Syukur 
Pemandu mengajak anggota keluarga untuk menyampaikan doa-doanya secara 
spontan sebagai tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah direnungkan bersama. 
Sabda Tuhan, pengalaman akan Tuhan, atau komitmen bersama dapat menjadi 
bahan doa.  

Saudara sekalian, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita 
lewat doa spontan sebagai tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah 
kita renungkan bersama … 

Doa-doa spontan diakhiri dengan doa Bapa Kami.  

Kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan 
oleh Kristus sendiri … 
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7. Doa Penutup 
Pemandu menutup pertemuan dengan Doa Penutup dan  diakhiri dengan 
memohon berkat, membuat tanda salib bersama-sama. Setelah itu bisa 
dinyanyikan Lagu Penutup. 

Marilah kita berdoa. 

Allah yang mahabaik, terimakasih karena hari ini Engkau 
menunjukkan kepada kami, betapa murah hatinya Engkau kepada 
kami.  

Kami mohon ajarilah kami agar kami pun memiliki sikap solider dan 
murah hati kepada semua orang. Buatlah kami berani menjadi 
pekerja kasihmu tanpa memikirkan untung dan rugi. Curahkanlah 
senantiasa rahmat-Mu bagi keluarga kami terlebih juga bagi mereka 
yang saat ini mengalami situasi sulit akibat pandemi covid-19. 
Semoga kesulitan ini segera berlalu dari bumi ini.  

Semua doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus, 
Tuhan dan Juruselamat kami. Amin. 
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4 Minggu Biasa XXVI 
Matius 21:28-32 

26/27 September 2020 
 

Pertemuan ini diadakan pada hari Sabtu atau Minggu (atau hari lain sesuai 
kesepakatan bersama keluarga). Pertemuan dapat diawali dengan Lagu Pembuka, 
dilanjutkan dengan Tanda Salib dan Salam seperti kebiasaan dalam ibadat. 
Selanjutnya Pemandu (misalnya Kepala Keluarga atau salah satu anggota keluarga 
yang memimpin pertemuan) bisa memulai dengan Pengantar. 

Pengantar 

Bapak, ibu, saudara/i, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam 
pendalaman Kitab Suci di Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, kita 
sebagai keluarga diundang untuk mendengarkan serta merenungkan 
Sabda Tuhan. Kesempatan ini menjadi saat yang penuh rahmat bagi 
kita semua. Terutama di masa pandemi ini, kita perlu menimba 
kekuatan pengharapan dari Sabda Tuhan sendiri.  

Dalam pertemuan mingguan keempat, kita akan mendengarkan 
perumpamaan Yesus tentang dua orang anak yang sama-sama 
mendapat suatu perintah dari ayahnya. Yang satu berkata iya tetapi 
tidak melakukan. Yang lain berkata tidak namun kemudian menyesal 
dan melakukannya. Lewat perikop ini kita diajak untuk memiliki 
kesatuan dalam sikap, pikiran, maupun perkataan. Kita dipanggil 
untuk senantiasa taat melakukan kehendak Tuhan baik melalui 
perkataan maupun perbuatan kita. Sebelum membaca firman Tuhan 
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pada hari ini, mari kita siapkan hati untuk memohon kehadiran Tuhan 
dengan berdoa. 

1. Mengundang Kehadiran Tuhan 
Pemandu mengajak anggota keluarga untuk menyadari kehadiran Tuhan lewat 
sabda yang akan direnungkan selama pertemuan. Salah seorang anggota keluarga 
bisa diminta untuk membacakan doa berikut ini. 

Marilah kita berdoa, 

Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas 
penyertaanmu bagi keluarga kami. Kami boleh setia sampai hari ini 
untuk mendengarkan dan  merenungkan sabda-Mu. 

Berkenanlah hadir di tengah keluarga kami yang sedang berkumpul 
untuk mendengarkan sabda-Mu ini. Semoga sabda-Mu yang akan 
kami dengarkan hari ini menyegarkan jiwa kami dan menumbuhkan 
ketaatan kami kepada-Mu.  

Doa ini kami haturkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan 
dan penyelamat kami. Amin. 

2. Membaca Teks Kitab Suci 
Pemandu menyebut teks Kitab Suci yang menjadi bahan pertemuan pendalaman. 
Selanjutnya pemandu meminta kesediaan salah satu anggota keluarga untuk 
membacakan teks Kitab Suci tersebut. Selama pembacaan, anggota keluarga yang 
lain dimohon untuk mendengarkan dalam suasana hening.  

Matius 21:28-32 

28 Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan 
tua-tua Bangsa Yahudi: "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini: 
Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang 
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sulung dan berkata: Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam 
kebun anggur. 

29 Jawab anak itu: Baik, bapa. Tetapi ia tidak pergi. 

30 Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata 
demikian juga. Dan anak itu menjawab: Aku tidak mau. Tetapi 
kemudian ia menyesal lalu pergi juga. 

31 Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak 
ayahnya?" Jawab mereka: "Yang terakhir." Kata Yesus kepada 
mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-
pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan 
mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah. 

32 Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran 
kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-
pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya 
kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian 
kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." 

 

Selesai pembacaan pertama, beri jeda sejenak untuk hening. Selanjutnya pemandu 
mempersilakan satu anggota keluarga (lain) untuk membacakan seluruh teks yang 
sama sekali lagi. Sementara itu, semua anggota keluarga yang lain menutup Kitab 
Sucinya, fokus dengan mendengarkan apa yang sedang dibacakan. 

3. Merenungkan Teks Kitab Suci 
Pemandu mengajak peserta masuk dalam suasana hening, mempersilakan mereka 
membaca sekali lagi dalam hati masing-masing. Dalam keheningan peserta diajak 
untuk memilih salah satu kata atau kalimat singkat yang mungkin menantang, 
menggugah, atau menyentuhnya. Misalnya : “pergi dan bekerjalah..”, dll. 
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4. Membagikan Teks Kitab Suci 
Setelah saat hening, Pemandu mengundang setiap anggota keluarga untuk 
mengungkapkan kata atau kalimat singkat yang telah dipilih oleh masing-masing 
secara bergiliran tanpa komentar apa pun dari anggota keluarga yang lain. 

Kata/kalimat yang menggugah itu diucapkan tiga kali secara perlahan-lahan 
dengan suara lantang dan dalam suasana berdoa. 

5. Refleksi Biblis tentang Wabah (Bagian IV) 
Setelah (semua) peserta membagikan pilihan ayat masing-masing, pemandu 
kembali mengajak hening. Berikutnya pemandu atau salah seorang anggota 
keluarga membacakan refleksi biblis tentang wabah berikut. 

Saudara/i sekalian yang terkasih, refleksi kita tentang wabah hari ini 
mengajak kita untuk melihat kehadiran Allah dalam diri Yesus. Allah 
yang tak pernah tinggal diam saat melihat umat-Nya menderita dan 
karena itu Ia selamatkan.   

 Teladan Yesus dalam mengasihi sesama yang menderita  

Keberadaan penyakit tidak selaras dengan Kerajaan Allah. Sakit tentu 
saja membuat seseorang kehilangan kebahagiaannya, apalagi kalau 
penyakit yang dideritanya tergolong berat, menyakitkan, dan 
mematikan. Karena itu, untuk mendukung pewartaan tentang 
Kerajaan Allah, Yesus menyembuhkan banyak sekali orang sakit. 
Tampil sebagai seorang tabib, Yesus menghadirkan kesembuhan dan 
pemulihan bagi mereka. Ia membuat “orang buta melihat, orang 
lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, 
orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar 
baik” (Mat. 11:5; Luk. 7:22; bdk. Yes. 35-5-6). Karya penyembuhan 
sangat penting dalam pelayanan Yesus, sebab dengan ini ditunjukkan 
pula Mesias seperti apakah Dia itu. Alih-alih memimpin perang dan 
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pemberontakan, Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan jiwa-jiwa 
yang menderita, letih lesu, dan berbeban berat (Mat. 11:28).  

Bagi Yesus, kesembuhan orang sakit merupakan hal yang sangat 
penting, sangat mendesak, dan tidak boleh ditunda. Orang sakit tidak 
boleh dibiarkan menunggu terlalu lama. Penderitaannya harus 
segera diangkat, sebab sakit adalah keadaan yang sangat menyiksa. 
Itulah yang membuat Yesus siap sedia menyembuhkan kapan pun, 
termasuk pada hari Sabat. Kisah tentang penyembuhan orang yang 
sakit busung air menggambarkan semangat ini (Luk. 14:1-6). Tidak 
peduli bahwa hari itu adalah hari Sabat di mana orang dilarang 
bekerja, tidak peduli bahwa banyak orang sedang mengamat-amati 
dan mencari-cari kesalahan-Nya, Yesus tetap menyembuhkan orang 
sakit yang mendatangi diri-Nya. Sejumlah orang menilai bahwa yang 
dilakukan Yesus adalah pelanggaran terhadap hukum Sabat. Sikap 
mereka itu bagi Yesus sungguh mengherankan. Kebaikan harus 
dilakukan setiap hari, termasuk pada hari Sabat. Aneh sekali bahwa 
kebaikan justru tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, hari yang 
kudus, apalagi ini menyangkut hidup seorang anak manusia yang 
sudah lama menanggung penderitaan.  

Sikap Yesus terhadap orang-orang sakit, teristimewa terhadap 
mereka yang sakit kusta, penyakit yang saat itu dipandang sangat 
menakutkan, menunjukkan betapa besar kasih Tuhan terhadap 
manusia. Hidup ini tidak mudah, kadang-kadang penuh dengan 
tantangan berat, penuh dengan berbagai macam masalah yang 
seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Dikepung oleh wabah 
penyakit yang mematikan adalah salah satu contohnya. Kondisi ini 
membuat manusia tidak berdaya, hanya bisa menangis dan merintih 
meminta tolong.  



 

56 

“Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 
akan memberi kelegaan kepadamu,” demikian tanggapan Yesus 
(Mat. 11:28). Ia datang untuk menemani, mendampingi, dan 
memberikan bantuan. Sebagai Mesias yang menderita, Yesus tahu 
persis apa itu sakit dan bagaimana rasanya menderita sakit. Ini bukan 
sekadar teori, sebab Ia mengalaminya sendiri secara langsung, yakni 
ketika tubuh-Nya remuk redam karena dihajar, dianiaya, dan dipaku 
di kayu salib. Karena itulah Ia berkenan mengulurkan tangan untuk 
meringankan penderitaan kita semua.  

 Pergilah, sembuhkanlah orang sakit  

Masyarakat kita dan dunia saat ini tengah menderita karena 
digempur oleh virus corona yang mematikan. Kesehatan jasmani dan 
rohani banyak orang terganggu, apalagi ketika menyadari bahwa 
mulai sekarang hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Hidup 
mereka berhadapan dengan ketidakpastian yang besar. Berhadapan 
dengan wabah yang demikian ganas, ancaman krisis iman dan 
identitas sungguh nyata. Orang mulai mempertanyakan relasinya 
dengan Tuhan dan sesama.  

Dalam keadaan seperti inilah kita diutus. “Sembuhkanlah yang sakit,” 
demikian perintah Yesus kepada kita. Mewartakan kabar baik di 
tengah situasi yang buruk; terjun ke tengah masyarakat yang 
menderita, padahal kita sendiri pun menderita; sungguh, tugas ini 
sangat tidak mudah. Akan tetapi, justru itulah tantangannya. Sebagai 
murid-murid Kristus, kita ditantang untuk melawan arus. Kita 
ditantang untuk membawa optimisme di tengah pesimisme; 
memberi semangat kepada mereka yang berputus asa; menjadi 
terang di tengah kegelapan. Perkataan Yesus kepada Petrus berlaku 
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juga bagi kita, “Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu 
jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah 
saudara-saudaramu” (Luk. 22:32).  

Kita mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan 
mereka yang terinfeksi virus corona, sebab kita ini bukan dokter. 
Meski demikian, itu bukan alasan untuk bersikap tidak peduli. Kita 
tetap bisa ambil bagian dalam perjuangan mengatasi pandemi ini 
sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Misalnya 
dengan memberikan dukungan penuh kepada mereka yang sakit. 
Tegaskan kepada siapa pun bahwa terjangkit Covid-19 bukanlah 
suatu aib. Kita harus menolak tindakan-tindakan yang merendahkan 
martabat penderita Covid-19 sebagai manusia. Mereka ini tetaplah 
saudara-saudari kita yang terkasih.  

Kita juga bisa berperan serta dalam usaha-usaha untuk mengatasi 
penyebaran virus corona, antara lain dengan menjaga kebersihan 
diri, selalu memakai masker, menunda kegiatan-kegiatan berkumpul, 
juga melakukan karantina mandiri ketika diperlukan. Mari kita hindari 
sikap keras kepala dan susah diatur, sebab ini hanya akan 
memperburuk keadaan. Tunjukkan kasih kita kepada sesama dengan 
cara menjaga diri sendiri. Sementara itu, bagi mereka yang kehidupan 
ekonominya terdampak, akan sangat baik dan berguna kalau kita 
mengulurkan bantuan secara nyata. Pada saat-saat seperti inilah 
semangat berbagi perlu ada dalam diri setiap orang.  

Dengan cara itu, di tengah ancaman krisis iman dan identitas akibat 
pandemi Covid-19, kita mewartakan kabar baik kepada dunia bahwa 
Tuhan adalah Allah yang mahabaik, dan bahwa Dia memang sungguh 
amat baik. Sebagai perpanjangan tangan-Nya, hendaknya pikiran, 
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perkataan, dan perbuatan kita menunjukkan bahwa dalam dinamika 
kehidupan yang sering kali tidak terduga, Tuhan tetap peduli kepada 
ciptaan-Nya. Semoga dengan itu gagasan-gagasan yang keliru 
tentang-Nya terhapus dari pikiran setiap orang. Terdorong oleh 
kasih-Nya, mari kita semua bersatu padu dalam menghadapi 
tantangan yang ada demi terciptanya kehidupan bersama yang lebih 
baik. Pada akhirnya, semoga kebaikan Tuhan dirasakan oleh semua 
pihak, sehingga segenap ciptaan dapat memberi kesaksian bahwa 
“kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita” 
(1Yoh. 4:16). 

Permenungan bagi kita: Sebagai keluarga, apa yang bisa kita lakukan 
untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi masyarakat di tengah situasi 
pandemi Covid-19 ini? 

6. Doa Syukur 
Pemandu mengajak anggota keluarga untuk menyampaikan doa-doanya secara 
spontan sebagai tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah direnungkan bersama. 
Sabda Tuhan, pengalaman akan Tuhan, atau komitmen bersama dapat menjadi 
bahan doa.  

Saudara sekalian, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita 
lewat doa spontan sebagai tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah 
kita renungkan bersama … 

Doa-doa spontan diakhiri dengan doa Bapa Kami.  

Kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan 
oleh Kristus sendiri … 
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7. Doa Penutup 
Pemandu menutup pertemuan dengan Doa Penutup dan  diakhiri dengan 
memohon berkat, membuat tanda salib bersama-sama. Setelah itu bisa 
dinyanyikan Lagu Penutup. 

Marilah kita berdoa. 

Allah Bapa Mahabaik, Engkau menghendaki kami untuk taat 
melakukan kehendakmu bukan hanya dengan kata-kata hampa 
tetapi juga perbuatan nyata.  

Terimakasih ya Tuhan, atas sabda-Mu yang menyadarkan kami 
bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk mengikuti Engkau. Semoga 
kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan 
untuk melakukan kehendak-Mu. Kami mohon, curahkanlah berkat-
Mu bagi keluarga kami di tengah masa sulit ini. Anugerahkan pula 
kesehatan dan kesetiaan kepada para medis yang berjuang dengan 
sekuat tenaga mengobati mereka yang terjangkit virus covid-19.  

Doa ini kami haturkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan 
dan Penyelamat kami. Amin. 

 
 
 
 

“In order that the family walk well, with trust and hope, it must be 
nourished with the Word of God.” 
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~ Paus Fransiskus ~ 


