
HARI MINGGU BIASA KE-17 TAHUN A 

 
1 Raja-raja 3:5. 7-12; Mazmur 118:57. 72. 76-77. 127-130. R/ v. 97; Roma 8:28-30 

Matius 13:44-46 (Singkat) 
  
Tema: CARILAH KEBIJAKSANAAN ALLAH, TAURAT/FIRMAN ALLAH, DAN 
           KERAJAAN ALLAH    
  
1. Hari ini adalah Minggu Biasa ke-17 dalam Tahun A. Bacaan-bacaan hari ini 
memberitahu kita mencari kebijaksanaan Allah, Hukum/Firman Allah, dan Kerajaan 
Allah/surga. 
    Bacaan pertama memberitahu kita bahwa Solomo tidak minta umur panjang, 
kekayaan, dan kuasa, iaitu, nyawa musuhnya, tetapi meminta kebijaksanaan Allah, 
mengenali Tuhan dan kehendaknya, pembedaan antara yang baik dan jahat, dan 
pengertian menimbang perkara untuk menghakimi umat Allah. 
   Allah sungguh gembira dengan permintaan Solomo dan Allah memberi Solomo 
kebijaksanaan dan ia menjadikannya orang yang paling bijaksana di bumi. Allah juga 
memberi Solomo kekayaan dan umur panjang yang tidak diminta oleh Solomo (1Raja-
raja 3:13-14)     
     “Tetapi carilah dahulu Kerajaan [Allah] dan kebenarannya maka semuanya akan di 
tambahkan kepadamu.” (Matius 6:33/CSB) 
  
2. Mazmur Antarbacaan mengikuti tema bacaan pertama. Mazmur Anrtarbacaan 
memberitahu kita bahwa penyair mencintai Taurat/firman Allah lebih dari perak dan 
emas. 
 

    Itulah sebabnya dalam stansa pertama Mazmur Antarbacaan  menyatakan: 
“Bagianku, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firmanmu. Taurat yang 
Kausampaikan adalah baik bagiku lebih dari pada ribuan kepingan emas dan perak. 
(Mzm 118:57. 72) 
 

    Yang penting sekali, Mazmur Antarbacaan memberitahu kita bahwa Taurat/firman 
Allah memberi cinta kasih, kehidupan dan kebahagiaan. (CCB) 
  
    Sebab itu kita baca dalam stansa kedua mazmur antarbacaan; “Biarlah kiranya kasih 
setia-Mu menjadi penghiburanku sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada 
hambaMu.” (Mzm 11876-77) 
    
Dengan itu kita menyahut Mazmur Antarbacaan: “Betapa kucintai Taurat-Mu. (Mzm 
118[119]:97) 
 
3. Dan akhirnya, Injil memberitahu kita bahwa Kerajaan Allah mempunyai nilai yang 
besar. Injil memberitahu kita untuk mengorbankan segala-galanya agar dapat 
memasuki Kerajaan Allah. Sebab itu kita baca dalam Injil hari ini: “Hal Kerajaan Surga 
itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu 



dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu 
membeli ladang itu. 
    Lagi, Kerajaan Allah seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang 
indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, iapun pergi menjual 
seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu.” (Mt 13:44-46) 
 
4. Bacaan kedua tidak menyusuli tema hari Minggu, tetapi bacaan kedua mahu 
memberitahu kita satu perkara yang penting. Bacaan kedua memberitahu kita bahwa “ 
Allah telah memanggil kita untuk berkongsi kemuliaanNya,” (NJB) Bacaan kedua juga 
memberitahu kita bahwa Allah “mengaturkan” kita untuk berkongsi kemuliaanNya.”  
  
     Dengan itu kita membaca dalam bacaan Kedua. “Sebab semua orang yang dipilih-
Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa 
dengan gambaran Anak-anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di 
antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari mereka itu juga 
dipanggil-Nya. Dan mereka yang di panggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan 
mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya (Rm 8:29-30/CSB) 
  
5. Hari ini dalam Ekaristi, kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan 
kita makan (Tubuhnya dan meminum darahNya, dan Allah yang bangkit akan memberi 
kita Roh Kudus, untuk membantu kita mencari kebijaksanaan Allah, mencari 
Taurat/Sabda Allah dan mencari Kerajaan Allah. 

                                                                           
                                                          Amen! 

  
Cadangan Soalan Untuk Renungan Individu Dan Perkongsian Dalam Keluarga, 

Kumpulan-kumpulan Kecil Dan Komuniti-Komuniti Kecil. 

  
1. Apakah yang kamu cari dalam kehidupan? Untuk apa kamu hidup? Apakah hala tuju 
kamu dalam hidup? Apakah ertinya kehidupan kamu? 
  
2. Adakah kamu mencari cinta kasih, kehidupan dan kebahagiaan? Ada kamu menemui 
kasih, harapan dan kebahagian? 
 

3.Bolehkah kamu mencari cinta kasih, kehidupan dan kebahagian dalam sex, kuasa 
dan wang? 
 

4. Apakah orang kaya bahagia? Apakah orang yang berkuasa bahagia? Apakah orang-
orang  terkenal bahagia? 
 
5. Adakah kamu temui cinta kasih, kehidupan dan kebahagiaan di dalam Kerajaan 
Allah? Apakah kamu sedang mencari Kerajaan Allah? 
 

6. Apakah yang dimaksudkan pada ayat Injil Matius ini? “Tetapi carilah dahulu Kerajaan 
Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.” (Mat.6:33) 
 



7. Apakah yang dikatakan kepada kamu dari petikan Injil: “Hal Kerajaan Sorga itu 
seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu 
dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu 
membeli ladang itu. 
 Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang 
mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, 
iapun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu.”?    (Mat 13:44-46) 
  
8. Apakah yang dikatakan kepada kamu dari bacaan pertama: “Lalu adalah baik di mata 
Tuhan bahawa Solomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya: 
‘Oleh karena engkau telah minta hal yang demikian dan tidak minta umur panjang atau 
kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, 
maka sesungguhnya Aku melakukan sesuai dengan permintaan mu itu, sesungguhnya 
Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum 
engkau tidak ada seorangpun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit 
seorangpun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan 
yang Kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahKu, sama seperti 
ayahmu Daud, maka Aku akan memperpanjangkan umurmu.’”? (1Raj. 3:10-14) 
     
9. Apakah yang di katakan kepada kamu dari petikan Mazmur antarbacaan stansa 
pertama ”Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-
firmanMu.Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih dari pada ribuan keping 
emas dan perak.” (Maz 118(119):57.72 
 

    Apakah yang dikatakan kepada kamu pada stansa kedua mazmur antarbacaan: 
“Biarlah kiranya kasih-setiaMu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang 
Kauucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku 
hidup, sebab Tauarat-Mu adalah kegemaranku”? (Maz 118[119]:76-77) 
   
  Apakah yang dikatakan kepada kamu dalam sahutan Mazmur: “Betapa kucintai 
Taurat-Mu.” (Maz. 118[119]:97) 
  

10. Apakah yang di katakan kepada kamu dari petikan bacaan kedua ini: “Sebab semua 
orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk 
menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya, menjadi yang 
sulung di antara banyak saudara. Dan mereka itu juga dipanggil-Nya. dan mereka yang 
di panggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya.”? 
(Roma 8:29-30) 
 

11. Apakah yang dikatakan kepada kamu dalam Doa Pembukaan Misa Kudus hari ini? 
“Allah Bapa kami, bukalah mata kami akan karya-Mu dalam ciptaan yang menakjupkan, 
dalam keindahan kehidupan manusia. Disentuh oleh tanganMu dunia kami disucikan. 
Bantulah kami menikmati anugerah yang meliputi kami, mengongsikan berkat-berkatMu 
kepada saudara dan saudari kami, dan mengalami kegembiraan kehidupan di dalam 
kehadiranMu.”? 
 



12. Bacalah dengan kuat kepada kumpulan ayat atau ayat-ayat yang menyentuh kamu 
dari bacaan hari ini. “..........” 
 
13. Adakah kamu mempunyai pengalaman lain yang ingin kamu kongsikan? 

14. Adakah kamu mempunyai doa-doa yang ingin kamu sampaikan sebagai sahutan kepada 

firman Allah? 

  

Gereja Holy Trinity (HTC), Jalan Melati, Off Mile 1½, Jalan Kuhara, Tawau, Sabah, 
Malaysia.   

 
  
Sumber: The International Bible Commentary (IBC); The HarperCollins Study Bible 
(HCSB); The Catholic Study Bible (CSB); The New Jerusalem Bible (NJB); The New 
Jerome Biblical Commentary (NJBC); Christian Community Bible (CCB); The Sunday 
Missal (SM). 
 

 


