
HARI MINGGU BIASA KE-28 (C) 

 

2 Raja-raja 5:14-17; Mazmur 97:1- 4. R/ cf. v. 2; 2 Timotius 2:8-13 

Lukas 17:11-19 

 

Tema: BERI KESYUKURAN KEPADA ALLAH 

 

1. Hari ini adalah Hari Minggu Biasa ke-28 dalam Tahun Liturgi C. Bacaan-bacaan hari ini memberitahu kita 

untuk memberi kesyukuran kepada Allah! Allah kita adalah Allah yang ramah, pemberi, memberkati dan yang 

berkenan! Sewajarnya balasan kita kepada Allah sepatutnya adalah suatu kesyukuran! 

Injil hari ini memberitahu kita bahawa sepuluh orang kusta telah disembuh, tetapi hanya satu yang kembali 

untuk memberi kesyukuran kepada Tuhan. Yang lebih penting, Injil hari ini memberitahu kita bahawa sepuluh 

orang kusta telah disembuh tetapi hanya satu sahaja yang mempunyai iman dan telah diselamatkan! Dialah yang 

datang kembali untuk memberi kesyukuran kepada Tuhan! 

Bahkan, Ekaristi mingguan kita adalah suatu kesyukuran! Perkataan Ekaristi, dalam bahasa Yunani, bererti 

kesyukuran! Bahkan Doa Ekaristi kita yang bermula pada Prefasi dan berakhir pada Doxologi adalah suatu 

kesyukuran! Justru itu, semua lapan “Prefasi Hari-hari Minggu Biasa” bermula seperti begini: 

“Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahawa di mana 

pun kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami, (melalui Kristus 

Tuhan kami)”.   

Perhatikan bahawa adalah penyelamatan kita untuk memberi kesyukuran kepada Allah! Ringkasnya, mereka 

yang datang ke Misa Kudus setiap Hari Minggu untuk memberi kesyukuran kepada Allah mempunyai iman dan 

diselamatkan, tetapi mereka yang tidak datang Misa Kudus setiap hari Minggu untuk memberi kesyukuran kepada 

Allah tiada iman dan tidak dapat penyelamatan! Itulah sebabnya mengapa ianya adalah Dosa Besar jika tidak 

datang Misa Kudus pada hari Minggu! 

Pengantar Injil hari ini memberitahu kita: 

“Hendaklah kamu bersyukur dalam segala-galanya, kerana inilah kehendak Allah untuk kamu sekalian 

yang bersatu dengan Kristus Yesus”. (1 Tesalonika 5:18; SM)  

Meister Eckhart, seorang Teologi dan mistik German Dominika di abad keempat belas, menulis:  

“Doa yang paling penting dalam dunia adalah hanya dua perkataan panjangnya: terima kasih”. 

(Gilhooley) 

Dalam abad kita sekarang seorang teologi Dominikan Amerika berkata bahawa jika hanya doa yang diketahui 

adalah “terima kasih”, itu sudah cukup baik! 

Jika kita mula berterima kasih kepada Allah mulai sekarang dan di sini, kita tidak akan dapat habis mengucap 

terima kasih kepada-Nya walaupun sampai akhir dunia! Kita bersyukur kepada Allah kerana adanya matahari dan 

bulan, kerana adanya lautan dan daratan, kerana adanya ikan-ikan dan binatang-binatang, dll.! Kita bersyukur 

kepada Allah atas penciptaan, penyelamatan dan atas pengsucian! 

Kita bersyukur kepada Allah atas segala perkara yang baik mahupun atas “perkara yang tidak baik”, sebab kita 

percaya bahawa Allah itu adalah kasih dan bahawa Allah dapat mengeluarkan kebaikan dari kejahatan (Kej 

50:20), mendatangkan kehidupan dari maut (NT), mendatangkan rahmat dari dosa, dll.! Justru itu Pengantar 

Paska: 

“Memang dosa Adam diperlukan agar dapat mendatangkan Penebus yang seagung dan semulia itu!” 

(SM)   

Justru itu kita mula Misa Kudus kita dengan salam: 

“Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus beserta kita”.  

    Sesungguhnya, Allah itu adalah kasih dan Allah dapat mendatangkan rahmat dari dosa! 

 

2. Bacaan pertama menuruti tema Injil. Bacaan pertama memberitahu kita untuk bersyukur kepada Allah dan 

bukan berterima kasih kepada nabi, atau imam(paderi), atau pelayan; sebab mereka bukan Allah, mereka hanyalah 

pelayan Allah! 

    Bacaan pertama memberitahu kita bahawa Naaman, selepas disembuh dari penyakit kustanya, ingin memberi 

hadiah kepada nabi Elisa sebagai tanda kesyukurannya, tetapi Elisa menolak pemberian itu, sebab dia bukan Allah. 

Dia hanyalah pelayan Allah! Pada akhirnya Naaman meminta sebidang tanah Israel supaya dia dapat membina 



sebuah altar di atas tanah Israel di Damsik, Syria, untuk menyembah Allah Israel, iaitu, untuk memuji dan 

bersyukur kepada Allah Israel! 

     

3. Mazmur antarbacaan menuruti tema bacaan pertama. Mazmur antarbacaan memberitahu kita untuk memuji 

Allah kerana penyelamatan! Justru itu sahutannya: 

“Tuhan telah memaklumkan penyelamatan-Nya di hadapan para bangsa”. (Mzm  97(98):2; SM)  

Justru itu ayat pertama dan terakhir Mazmur antarbacaan: 

“Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya agung” (Mzm. 97(98):1; SM)  

“Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bersorak gembira dan bernyanyilah.” (Mzm 97(98):4; SM) 

 

4. Bacaan kedua memberitahu kita untuk mewartakan Kabar Baik walaupun menghadapi penganiayaan, 

penderitaan dan kematian, supaya semua dapat percaya dan diselamatkan dan memberi pujian kepada Allah! 

Justru itu kita baca dalam bacaan kedua: 

“Ingatlah akan hal ini: Menurut Berita Baik yang aku isytiharkan, ‘Yesus Kristus telah dibangkitkan 

daripada kematian dan Dia keturunan Daud’. Oleh sebab aku mengisytiharkan Berita Baik itu, aku 

menderita, bahkan aku dirantai seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak dapat dirantai. Itulah 

sebabnya aku bertabah hati menanggung semuanya demi kepentingan umat yang telah dipilih Allah, 

supaya mereka juga mendapat penyelamatan yang diberikan melalui Kristus Yesus dan yang disertai 

kemuliaan yang kekal.” (2 Tm 2:8-10; SM, Alkitab Berita Baik) 

 

5. Hari ini kita bersyukur kepada Allah kerana penyelamatan kita dan kita mohon kepada Allah untuk memberi 

kita Roh Kudus supaya kita dapat mewartakan Kabar Baik walaupun berhadapan dengan penganiayaan, 

penderitaan dan maut, supaya semua akan percaya dan diselamatkan dan dapat memberi kesyukuran kepada Allah! 

Allah memberkati kamu! Amen! 

 

Soalan-soalan dicadangkan untuk refleksi individu dan untuk perkongsian keluarga, kumpulan-kumpulan 

kecil dan komuniti-komuniti kecil: 

 

1. Adakah kamu bersyukur kepada Allah? Apakah erti perkataan “Ekaristi”? Adakah kamu menghadiri Misa 

Kudus setiap hari minggu? Berapa kerap kamu pergi Misa Kudus pada hari minggu? 

 

2. Adakah kamu beri kesyukuran kepada Allah atas segala sesuatu? Adakah kamu bersyukur kepada Allah atas 

Penciptaan, Penyelamatan dan Pengsucian? 

 

3. Adakah kamu mewartakan Kabar Baik walaupun berhadapan dengan penganiayaan, penderitaan dan maut, agar 

semua akan percaya dan diselamatkan dan dapat memberi kesyukuran kepada Allah? 

 

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

 

Rujukkan: Sunday Missal (SM).   


