
HARI MINGGU BIASA KE-3 (C) 

 

Nehemia 8:2-6. 8-10; Mazmur 18 (19): 8-10. 15. R/ Jn 6:63; 1 Korintus 12:12-30 

(Versi Singkat, 1 Korintus 12:12-14. 27) 

Lukas 1:1-4; 4:14-21 

 

Tema: YESUS KRISTUS AKAN MEMENUHI HUKUM ALLAH DALAM KITA 

 

1. Hari ini adalah Hari Minggu Biasa ke-3, Tahun Liturgi C. Bacaan-bacaan hari ini memberitahu kita mengenai 

Hukum Allah. Hukum Allah adalah baik, sebab ia memberi kehidupan dan kebahagiaan! Tetapi Hukum Allah 

sungguh susah untuk dituruti dan kita sentiasa melanggarinya. Itulah sebabnya mengapa kita tidak dapat 

mencari kehidupan dan kebahagiaan. Tetapi berita baiknya adalah bahwa Hukum Allah datang kepada kita hari 

ini yang digenapkan dalam Yesus Kristus dan Yesus Kristus akan menggenapi Hukum Allah di dalam kita, 

supaya kita dapat mencari kehidupan dan kebahagiaan! 

Bacaan pertama memberitahu kita bahwa Imam Ezra membaca kitab Taurat (Hukum Allah) kepada umat 

Israel dan mereka semua menangis, sebab Hukum Allah sungguh susah untuk dituruti dan mereka semua telah 

melanggar Hukum Allah. (NJBC; HCSB) Tetapi Ezra memberitahu mereka supaya jangan menangis, tetapi 

bersukacita, sebab hari itu adalah kudus bagi Tuhan! Dengan itu kita baca bacaan pertama: 

"Bagian-bagian dari pada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi 

keterangan-keterangan, sehingga pembaca dimengerti. 

Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang 

mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya: 'Hari ini adalah kudus bagi Tuhn Allahmu. 

Jangan kamu berdukacita dan menangis!', karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-

kalimat Taurat itu. 

Lalu berkatalah ia kepada mereka: 'Pergilah kamu, makanlah sebap-sedapan dan minumlah minuman 

manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi 

Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulh pelindunganmu!'" (Neh 8:8-10; 

SM)    

 

2. Mazmur antarbacaan memberitahu kita bahwa Hukum Allah adalah baik sebab ia adalah roh dan kehidupan. 

Ia memberi kehidupan dan kebahagiaan! (HCSB) Dengan itu sahutannya: 

“Sabda-Mu, ya Tuhan, adalah roh dan kehidupan.” (Jn 6:63; SM) 

Dan justru itu rangkap pertama dan keduanya: 

“Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada 

orang yang tak berpengalaman.  

Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya.” (Mzm 18 

(19): 8-9; SM)  

 

3. Injil hari ini memberitahu kita bahwa Hukum Allah datang kepada kita hari ini yang dipenuhi dalam Yesus 

Kristus dan Yesus Kristus akan memenuhi Hukum Allah itu di dalam kita melalui kematian dan kebangkitan 

dan pencurahan Roh Kudus-Nya! Roh Kudus akan membantu kita mematuhi Hukum Allah, supaya kita dapat 

mencari kehidupan dan kebahagiaan! Justru itu Yesus Kristus dalam Injil hari ini, membaca dari nabi Yesaya: 

 “Roh Tuhan aadda pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada 

orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberritakan pembebasan orang-orang yang 

tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang..” (Yes61:1-2; Luk 4:18-19; SM)  

Lebih Penting lagi, Injil hari ini berakhir dengan perkataan Yesus Kristus ini: 

“Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya.” (Luk 4:21; SM) 

 



4. Itulah sebabnya mengapa kita datang setiap minggu untuk Misa Kudus. Setiap Misa Kudus hari Minggu, kita 

membuat hadir, benar dan berkesan atas kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus! 

Roh Kudus akan membantu kita menuruti Hukum Allah, supaya kita dapat mencari kehidupan dan kebangkitan. 

 

5. Bacaan kedua tidak menuruti tema hari Minggu, tetapi sekali lagi bacaan kedua ada sesuatu yang penting 

untuk diberitahu kepada kita! Bacaan kedua memberitahu kita bahwa kita adalah dari berbagai bahagian 

daripada satu Tubuh Kristus. Kita semua dibaptis dalam satu Roh dan kita semua meminum dari satu Roh di 

dalam Ekaristi! 

Walaupun kita dari berbagai kumpulan dan komuniti atau menerima dari berbagai karunia roh, kita semua 

adalah dari berbagai tubuh Kristus. Dengan itu, kita tidak harus bertanding antara satu sama lain atau dengki 

antara satu sama lain, tetapi kita harus bekerjasama untuk kemuliaan Allah dan untuk kebaikan komuniti! Justru 

itu kita baca dalam bacaan kedua: 

"Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun 

banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam  satu Roh kita semua, baik orang 

Yahudi, mahu pun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu 

Roh. 

Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. 

Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah 

menetapkan beberapa orang dalam jemaat: pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai 

pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, 

untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau 

nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk 

menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalah bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh?" (1 Kor 

12:12-14. 27-30; SM)       

Hari ini dalam Misa Kudus kita bersyukur kepada Allah atas semua berbagai kumpulan dan komuniti di 

dalam paroki kita, Kita juga bersyukur kepada Allah atas segala berbagai anugerah roh atau karisma di dalam 

paroki kita, dan kita mohon kepada Allah untuk membantu kita bekerjasama demi kemuliaan-Nya dan untuk 

kebaikan komuniti! Sukacita dan berkat Minggu untuk kamu semua!    Amen! 

 

Cadangan soalan untuk renungan perseorangan dan perkongsian dalam keluarga, dalam kumulan kecil, 

dan kumpulan komuniti-komuniti yang kecil:  

1. Percayakah kamu bahwa Hukum Allah itu baik? Percayakah kamu bahwa Hukum Allah itu memberi 

kehidupan dan kebahagiaan? 

  

2. Bolehkah kamu mematuhi Hukum Allah itu? Pernahkah kamu melangar Hukum Allah itu? Bolehkah kamu 

mematuhi Hukum Allah itu dengan bantuan dari Roh Kudus? Adakah kamu datang ke Misa Kudus setiap hari 

Minggu? 

 

3. Adakah dalam Paroki kamu beberapa kumpulan dan komuniti? Apakah ada beberapa anugerah roh dan 

karisma di dalam paroki kamu? Adakah mereka berbandingan antara satu dengan yang lain? Adakah mereka 

bekerjasama antara satu dengan lain demi kemuliaan Allah dan demi kebaikan komuniti?  
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