
HARI MINGGU BIASA KE-29 (C) 

(Minggu Misi) 

 

Keluaran 17:8-13; Mazmur 120. R/ cf. v. 2; 2 Timotius 3:14-4:2 

Lukas 18:1-8 

 

Tema: BERDOALAH DENGAN SESUNGGUHNYA DAN BERTERUSAN AGAR KAMU 

TIDAK AKAN KEHILANGAN IMANMU DAN ALLAHMU  

 

1. Hari ini adalah Hari Minggu Biasa ke-29 dalam Tahun Liturgi C. Bacaan-bacaan hari ini 

memberitahu kita mengenai doa. Injil hari ini memberitahu kita untuk berdoa dengan sesungguhnya dan 

berterusan semoga kita tidak akan hilang iman kita! (CSB; IBC) Dengan itu ayat pertama dan ayat 

terakhir Injil adalah: 

“Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada murid-murid-Nya untuk menegaskan 

bahawa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu……..Akan tetapi, jika Putera 

manusia datang, apakah Ia akan menemukan iman di bumi ini?” (Luk 18: 1 & 8b; SM) 

Persoalannya: “apakah Ia akan menemukan iman di bumi ini?” Jawabannya: “Ia akan menemukan 

iman di bumi ini sekiranya kita berdoa dengan sesungguhnya dan berterusan!” Bukan sahaja berdoa, 

tetapi berdoa dengan sesungguhnya! 

Injil hari ini memberitahu kita mengenai sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak adil 

dan seorang janda yang terus menerus mendesaknya. Injil memberitahu kita bahawa hakim yang tidak 

adil itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun; tetapi yang lebih penting, Injil 

memberitahu kita bahawa janda itu terus menerus mendesak keadilan daripada hakim tersebut sehingga 

akhirnya dia memberi keadilan! 

Penekanan pada Injil adalah bukan pada hakim yang tidak adil itu, mahupun pada Allah yang 

menjawab doa-doa kita; tetapi penekanannya adalah pada janda yang mendesak! Pendeknya, Injil 

memberitahu kita supaya terus menerus berdoa dan dengan sesungguhnya supaya kita tidak kehilangan 

iman kita!  

Jika kita kehilangan iman kita, kita akan kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya, 

termasuk perkara yang paling penting, iaitu, cinta kasih, kehidupan dan kebahagiaan! Kita kehilangan 

Tuhan Yesus Kristus, iaitu, kasih, belas kasihan, pengampunan dan penyelamatan! 

Justru itu Injil memberitahu kita untuk terus menerus, dengan sesungguhnya dan dengan taat setia, 

agar kita tidak akan kehilangan iman kita, agar kita tidak akan kehilangan Allah Yesus Kristus, dan agar 

kita dapat menemui kasih, belas kasihan, pengampunan dan penyelamatan! Supaya kita dapat menemui 

kasih, kehidupan dan kebahagian!    

 

2. Bacaan pertama menuruti tema Injil, Bacaan pertama juga memberitahu kita untuk berdoa dengan 

sesungguhnya! (CCB) Bacaan pertama memberitahu kita bahawa Yosua sedang berlawan dengan kaum 

Amalek, tetapi yang lebih penting, bacaan pertama memberitahu kita bahawa Musa berdoa untuk Yohua! 

Selagi tangan Musa diangkat dalam doa, Yosua akan lebih kuat, tetapi apabila tangan Musa diturunkan 

kerana keletihan, musuhnya akan lebih kuat! Tangan Musa terpaksa disokong oleh Harun dan Hur 

sehingga Yosua telah mengalahkan suku Amalek! Justru itu kita baca: 

“Selama Musa mengangkat tangannya, orang Israel menang, tetapi apabila dia menurunkan 

tangannya, orang Amalek pula mula menang.” (Kel 17: 11; SM)   

Bacaan pertama menyeru kita supaya terus menerus dan dengan sesungguhnya berdoa agar kita 

menang dalam perlawanan dengan setan sendiri! 

 

3. Mazmur antarbacaan menuruti tema bacaan pertama. Mazmur antarbacaan memberitahu kita bahawa 

Allah adalah penjaga dan pelindung kita! (csb) Justru itu sahutannya: 

“Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.” (Mzm 120: 2; SM) 

Mazmur antarbacaan mempunyai empat rangkap. Rangkap pertama memberitahu kita bahawa Tuhan 

adalah penjaga dan pelindung kita! Rangkap kedua memberitahu kita bahawa Tuhan akan menjaga 



setiap langkah kita! Rangkap ketiga memberitahu kita bahawa Tuhan akan menjaga kita setiap hari dan 

malam! Rangkap keempat memberitahu kita bahawa Tuhan akan menjaga setiap gerak geri kita! 

 

4. Bacaan kedua tidak menuruti tema hari Minggu, tetapi hari ini adalah juga “Minggu Misionari” atau 

“Hari Sedunia Misionari”! Bacaan kedua menuruti tema “Minggu Misionari”! Justru itu kita baca dalam 

bacaan kedua: 

“Dihadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, 

aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan-Nya dan demi kerajaan-Nya: 

Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, 

tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.” (2 Tim 4:1-2; SM) 

Sri Paus Fransiskus juga mempunyai pesanan untuk kita sempena “Hari Sedunia Misionari”! Petikan: 

“Pewartaan Injil adalah sebahagian dari menjadi pengikut Kristus dan ia adalah komitmen 

tetap yang menghidupi kehidupan Gereja sepenuhnya. Pencapaian Misionari adalah tanda yang 

jelas kematangan komuniti Eklesial.” (No.1) 

“Dengan itu, setiap komuniti dicabar, dan dijemput membuat sendiri mandat yang 

dipercayakan oleh Yesus kepada Para Rasul, untuk menjadi ‘saksi-saksi-Ku di Yerusalem, di 

seluruh Yudea, dan Samaria, serta sampai ke hujung bumi’ (Kis 1:8) dan ini, bukan sebagai aspek 

kedua kehidupan Kristian, tetapi sebagai aspek yang diperlukan: kita semua dijemput berjalan di 

jalan-jalan dunia bersama dengan saudara dan saudari kita, mewartakan dan menyaksikan iman 

kita dalam Kristus dan membuatkan diri kita pewarta Injil-Nya.” (No. 2)  

Saya ingin menggalakkan setiap orang menjadi pembawa kabar baik Kristus dan saya 

menghargai terutamanya kepada para misonaris, kepada para paderi, para religius lelaki dan 

perempuan dan umat biasa – banyak dan lebih banyak – yang mana telah menerima panggilan 

Tuhan, meninggalkan tanah air mereka dan melayani Injil di bumi dan budaya yang berlainan.” 

(No. 5)     

 

5. Hari ini kita bersyukur kepada Allah atas anugerah iman dan kita mohon kepada Allah untuk 

membantu kita berdoa terus menerus supaya kita tidak akan kehilangan iman kita! Kita juga mohon 

kepada Allah untuk membantu kita berkongsi iman kita bersama orang lain dengan mewartakan Kabar 

Gembira, supaya semua orang akan mempunyai iman dan supaya semua orang akan diselamatkan! Allah 

memberkati kamu!   Amen! 

 

Cadangan soalan-soalan untuk refleksi individu dan untuk perkongsian dalam keluarga-keluarga, 

dalam kumpulan kecil dan dalam komuniti-komuniti kecil: 

 

1. Adakah kamu berdoa dengan sesungguhnya dan berterusan agar kamu tidak akan kehilangan iman 

kamu? 

 

2. Jika kamu kehilangan iman kamu, apakah yang kamu kehilangan? Jika kamu kehilangan Allah Yesus 

Kristus kamu, apakah yang kamu kehilangan?  

 

3. Jika kamu kehilangan cinta kasih, kehidupan dan kegembiraan; jika kamu kehilangan kasih, belas 

kasihan, pengampunan dan penyelamatan; apakah yang kamu kehilangan?   

 

4. Adakah kamu mewartakan Injil supaya orang lain akan mempunyai iman dan diselamatkan? 

 

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

 

Rujukan: Catholic Study Bible (CSB); Christian Community Bible (CCB); International Bible 

Commentary (IBC); Sunday Missal (SM).  


