
HARI MINGGU BIASA KE-29 (B) 

 

Yesaya 53:10-11; Mazmur 32 (33): 4-5. 18-20. 22. R/ v. 22; Ibrani 4:14-16 

Markus 10:35-45 

 

Tema: YESUS DATANG UNTUK MELAYANI, UNTUK MENDERITA DAN MENGORBANKAN 

DIRINYA UNTUK MENYUCIAN DAN MENYELAMATKAN DUNIA DENGAN KASIH, BELAS 

KASIHAN DAN RAHMAT-NYA 

 

1. Hari ini adalah Hari Minggu Biasa ke-29, Tahun Liturgi B. Bacaan-bacaan hari ini memberitahu kita bahwa 

Yesus datang untuk melayani, untuk menderita dan untuk mengorbankan Diri-Nya demi penyucian dan 

penyelamatan dunia dengan kasih, belas kasihan dan rahmat-Nya. 

 

Injil hari ini memberitahu kita bahwa pengikut Yakubus dan Yohanes memohon dari Yesus untuk dapat tempat 

di sebelah kiri dan kanan Yesus dalam kemuliaanNya. Injil juga memberitahu kita bahwa pengikut-pengikut yang 

lain marah dengan Yakubus dan Yohanes sebab mereka juga mahu duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus dalam 

kemuliaan-Nya. 

 

Tetapi Yesus mengajar mereka bahwa untuk menjadi yang terbesar seseorang harus menjadi hamba dan untuk 

menjadi yang pertama harus menjadi hamba terdahulu kepada semua. Karena Putera Manusia datang bukan untuk 

dilayani tetapi untuk melayani dan untuk memberi nyawa-Nya sebagai tebusan bagi semua orang! Iaitu, Yesus 

datang untuk melayani, menderita dan mengorbankan diri-Nya demi penyucian dan penyelamatan dunia dengan 

kasih, belas kasihan dan rahmat-Nya! Justru itu kita baca Injil hari ini: 

“Karena Putera Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan 

nyawa-Nya sebagai tebusan bagi semua orang.” (Markus 10: 45; SM)     

 

2. Bacaan pertama menuruti tema Injil. Bacaan pertama adalah madah yang pertama dari Madah Hamba Sengsara 

Yesaya. 

     

Bacaan pertama memberitahu kita bahwa Hamba Sengsara tidak bersalah tetapi dia harus menderita bagi pihak 

yang bersalah untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Kesengsaraan untuk orang lain! Dengan itu kita baca 

dalam bacaan pertama: 

“Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas; dan hamba-ku itu, sebagai orang yang 

benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul.” (Yes 53:11; SM)      

 

3. Sekali lagi, Yesus datang untuk melayani, untuk menderita dan untuk mengorbankan diri-Nya demi penyucian 

dan penyelamatan dunia dengan kasih, belas kasihan dan rahmat-Nya! Itulah sebabnya mengapa mazmur 

antarbacaan memberitahu kita mengenai kasih Allah dan bacaan kedua memberitahu kita tentang belaskasihan 

dan rahmat Allah! 

 

Mazmur antarbacaan memberitahu kepada kita tentang kasih Allah. Mazmur antarbacaan memberitahu kita 

bahwa Tuhan memenuhi bumi dengan kasih-Nya, dan Dia menjaga mereka yang berharap akan kasih-Nya, dan 

Mazmur antarbacaan memberitahu kita supya berdoa untuk kasih-Nya! Dengan itu kita baca dalam Mazmur 

antarbacaan" 



“Tuhan mencintai keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia-Nya. Sebab Tuhan menjaga hamba-Nya 

yang takwa, yang berharap akan kasih setia-Nya. Tunjukkanlah kiranya kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab pada-

Mulah kami berharap.” (Mzm 32 (33): 5. 18. 22; SM)      

Dan dengan itu sahutan kepada Mazmur antarbacaan: 

“Tunjukkanlah kiranya kasih setia-Mu, ya Tuhan sebab pada-Mulah kami berharap.” (Mzm 32 (33): 22; SM) 

 

4. Bacaan kedua memberitahu kita akan belas kasihan dan rahmat Allah. Bacaan kedua memberitahu kita untuk 

menghampiri tahta rahmat dengan yakin bahwa kita akan menerima belas kasihan-Nya demi pengampunan dosa 

kita dan bahwa kita akan menerima rahmat-Nya untuk membantu kita supaya tidak berdosa lagi! Dengan itu kita 

baca dalam bacaan kedua: 

“Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima 

rahmat dan menemukan kasih karunia  untuk mendapat pertolongan pada waktunya.” (Ibrani 4:16; SM)  

 

5. Hari ini dalam Misa Kudus kita bersyukur kepada Allah Bapa kita karena Putera-Nya Yesus Kristus yang 

menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati dan memberi kita Roh Kudus. Dan kita mohon kepada Allah 

Bapa kita melalui Putera-Nya Yesus Kristus untuk memberi kita Roh Kudus untuk membantu kita melayani, 

menderita dan mengorbankan diri kita demi penyucian dan penyelamatan dunia dengan kasih, belash kasihan dan 

rahmat-Nya! Sukacita dan Minggu yang gembira bagi kamu semua! 

 

           Amen! 

 

Cadangan soalan unutk renungan individu dan untuk perkongsian dalam keluarga, dalam kumpulan kecil 

dan dalam komuniti-komuniti yang kecil: 

 

1. Bagaimanakah Yesus menyelamatkan dunia? Adakah Yesus menyelamatkan dunia dengan Hukum? Adakah 

Yesus menyelamatkan dunia dengan kasih, belas kasihan dan rahmat? 

 

2. Yesus menyelamatkan dunia dengan kasih, belas kasihan dan rahmat-Nya? 

 

3. Adakah kamu melayani orang lain? Adakah kamu melayani hingga kamu menderita karena orang lain? Adakah 

kamu melayani sehingga kamu mengorbankan diri kamu sendiri untuk orang lain? 

 

4. kamu melayani diri kamu sendiri – layan diri?   Adakah kamu melayani kepada orang kaya, yang terkenal dan 

berkuasa? Adakah kamu melayani kepada yang miskin, yang lemah dan yang memerlukan? 

 

5. Bolehkah dunia diselamatkan tanpa pelayanan, penderitaan dan pengorbanan? Bolehkah dunia diselamatkan 

tanpa kasih, belas kasihan dan rahmat? 

      

6. Apakah kamu pengasihan? Apakah kamu berbelas kasihan? Apakah kamu lemah lembut? 
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