
HARI MINGGU BIASA KE-25 (C) 

 

Amos 8:4-7; Mazmur 112:1-2. 4-8. R/ cf. vv. 1. 7; 1 Timotius 2:1-8 

Lukas 16:10-13 (Versi Singkat) 

 

Tema:  LAYANI ALLAH, BUKAN WANG: AMALKAN KEADILAN SOSIAL DAN 

KEMURAHAN HATI KEPADA YANG MISKIN 

 

1. Hari ini adalah Hari Minggu Biasa ke-25 dalam Tahun Liturgi C. Bacaan-bacaan hari ini 

memberitahu kita untuk melayani Allah dan bukan wang, iaitu, untuk mengamalkan keadilan sosial dan 

kerendahan hati terhadap yang miskin! 

 Bacaan pertama memberitahu kita supaya mengamalkan keadilan sosial terhadap yang miskin. 

Bacaan pertama adalah daripada nabi Amos. Amos adalah nabi keadilan sosial! Amos ialah nabi pada 

abad ke-8 sebelum Masihi dimana pada waktu itu Kerajaan Utara Israel sungguh kaya! Tetapi kekayaan 

Israel adalah milik orang kaya dan orang yang berkuasa! Lebih dari itu, orang kaya dan berkuasa 

menindas dan menganiayai yang miskin dan lemah. Pendeknya orang kaya dan berkuasa 

mempraktikkan ketidakadilan terhadap orang miskin dan lemah. Nabi Amos berkhotbah menentang 

ketidakadilan sosial! Justru itu kita baca dalam bacaan pertama: 

“Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang 

sengsara di negeri ini dan berpikir, ‘Bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual 

gandum dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan 

mengecilkan efa, membesarkan syikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli 

orang lemah kerana wang dan orang yang miskin kerana sepasang kasut, dan menjual terigu 

rosokan?’ Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, ‘bahawasanya Aku tidak akan 

melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka.’”                   . (Am 8: 4-7; CCB)    

 

2. Mazmur antarbacaan menuruti tema bacaan pertama. Mazmur antarbacaan memuji Allah yang 

mengangkat orang yang miskin! Justru itu sahutannya: 

     “Pujilah nama Tuhan, yang mengangkat orang miskin.” (cf. ayat. 1. 7)  

     Mazmur antarbacaan mempunyai tiga rangkap. Rangkap pertama memberi pujian kepada Allah (ayat 

1-2). Rangkap kedua mengagung dan mengangkat Allah (ayat 4-6). Dan rangkap ketiga memberitahu 

kita bahawa Allah mengangkat orang miskin (ayat 7-8). (NJBC) Justru itu rangkap ketiga dimana 

sahutan itu telah diambil: 

     “Tuhan menegakkan orang lemah dari debu, dan mengangkat orang miskin dari sampah, 

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa, di tengah para penguasa bangsanya.”          

(ayat. 7-8)        

      

3. Injil hari ini memberitahu kita untuk mengamalkan kemurahan hati terhadap yang miskin dan lemah! 

Mendiang Paus, Yohanes Paulus ke-II, memberitahu kita bahawa keadilan sosial tidak mencukupi; kita 

harus juga mengamalkan kemurahan hati terhadap yang miskin. Justru itu kita baca dalam ayat terakhir 

dari versi Injil yang panjang hari ini: 

     “Dengarlah! Gunakanlah kekayaan dunia ini untuk mendapat sahabat, supaya apabila 

kekayaan dunia ini lenyap, kamu akan disambut ke dalam tempat kediaman yang abadi.” (Luk 

16: 9; SM)    

     Injil hari ini memberitahu kita juga bahawa kita tidak boleh menjadi hamba kepada kedua-dua Allah 

dan wang, iaitu, kita harus melayani Allah dan bukan wang, iaitu, kita harus melayani Allah dengan 

mengamalkan keadilan dan kemurahan hati terhadap yang miskin; dan bukan melayani wang dengan 

mengamalkan ketidakadilan terhadap yang miskin, dan tidak membantu yang miskin. Justru itu kita baca 

dalam Injil hari ini: 

“Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan..” (Luk 16:13; SM) 



 

4. Bacaan kedua tidak menuruti tema Hari Minggu, tetapi sekali lagi, bacaan kedua mempunyai suatu 

perkara yang penting untuk diberitahu kepada kita. Bacaan kedua memberitahu kita untuk berdoa untuk 

semua orang, sebab Allah mahu menyelamatkan semua orang! Kita berdoa sebab Allah adalah 

Juruselamat dan kita berdoa untuk semua orang sebab Allah mahu menyelamatkan semua orang! 

Dengan itu kita baca kapsion bacaan kedua: 

“Kita harus mendoakan semua orang, kerana Allah menghendaki semua orang 

diselamatkan.”    

 

5. Hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala berkat-Nya, terutama berkat materialis, khasnya 

wang, dan kita mohon kepada Allah membantu kita mengamalkan keadilan sosial dan kemurahan hati 

terhadap yang miskin dan yang memerlukan. Tuhan memberkati kamu!  

          Amen!    

 

Cadangan soalan untuk refleksi individu dan perkongsian dalam keluarga, dalam kumpulan kecil, 

dan dalam komuniti-komuniti kecil: 

 

1. Adakah keadilan sosial dalam masyarakat kita? Adakah kemurahan hati dalam masyarakat kita? 

Adakah ketidakadilan sosial dalam masyarakat kita? Adakah kekurangan kemurahan hati dalam 

masyarakat kita? 

 

2. Adakah kamu mengamalkan keadilan sosial? Adakah kamu membayar wang gaji pekerja dengan 

adil? Apakah para pekerja kamu mempunyai faedah seperti insuran, penjagaan kesehatan, pensen, 

cuti, dll? Adakah pekerja kamu mempunyai tempat tinggal yang baik? 

 

3. Adakah kamu mengamalkan kemurahan hati? Adakah kamu membantu yang miskin dan 

memerlukan? Adakah kamu membantu yang miskin dengan wang dan lain-lain bantuan? 

 

4. Adakah kamu mengamalkan keadilan sosial terhadap yang miskin dan lemah? Adakah kamu 

menganiaya dan mengeksploitasi yang miskin dan lemah? Apakah kamu mengabaikan mereka yang 

miskin dan yang memerlukan? 

 

5. Adakah kamu berdoa untuk semua orang? Mengapa kamu berdoa untuk semua orang? Percayakah 

kamu bahawa Allah menghendaki semua orang diselamatkan? 

 

6. Setujukah kamu bahawa Komunisme membuat semua orang sama miskin? Setujukah kamu bahawa 

Komunisme bertanya soalan yang betul tetapi tidak mempunyai jawaban yang betul? 

 

Fr. Nicholas Ong, Holy Trinity Catholic Church (HTCC), Tawau, Sabah, Malaysia,  

 

 

Rujukan: New Jerome Biblical Commentary (NJBC); Christian Community Bible (CCB); Sunday 

Missal (SM).   


