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Lalu, apakah dengan sendirinya mereka 
masuk dan duduk di tempat terhormat? 
Tentu tidak. Yesus yang mengundang, 
tetapi hanya Dia yang berhak untuk 
memilih siapa yang di tempat 

terhormat itu. Ini bukan berarti Dia tidak 

adil apabila kita melihat orang yang 
begitu rajin ke gereja, giat berdoa 
rosario, rajin membaca Kitab Suci dan 
banyak hal rohani lainnya, tetapi Yesus 
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Kita terbiasa mengerti bahwa tempat terhormat itu 
dapat diperoleh dengan duduk di tempat terendah 
atau di belakang, bukan di depan. Pemahaman 
seperti itu dapat muncul ketika membaca Injil hari ini 
di mana Yesus mengatakan, “Janganlah duduk di 
tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah 
mengundang seorang yang lebih terhormat dari 
padamu, supaya orang itu, yang mengundang 

engkau dan dia, jangan 
datang dan berkata 
kepadamu: Berilah tempat ini 
kepada orang itu,” dan 
seterusnya. Kita bisa saja 
berpikir bahwa Yesus sedang 
berbicara tentang kesopanan 
atau nilai kerendahan hati. 
Tetapi, karena itu adalah 
perumpamaan, maka kita 
mengertinya lebih dari itu. 

 

 

 

Merendahkan Diri 
 

Hari Minggu Biasa ke XXII tahun C Edisi 31 Agustus  2013 



 

2 

menempatkannya sama dengan orang 
yang biasa saja di mana ia bertobat 
atas segaa dosa-dosanya dan sedikit 

berbuat baik dalam hidupnya, itu pun 
hanya di hari-hari akhir hidupnya.  
     
Mengapa? Sebab, Dia memberi tempat 
terhormat itu semata karena 
kemurahan-Nya (Bdk. Mat 20:1-16). 
Selain itu, karena Yesus menghendaki 

agar kita, para murid-Nya, belajar dari 
Dia, bagaimana Dia berusaha untuk 
memberikan sebanyak-banyaknya 
tempat terhormat bagi orang yang 
tidak terhormat dalam kehidupan kita. 
Tempat terhormat itu tidak hanya satu, 
maka baiklah kita pun memberikan 
bantuan kepada mereka yang miskin, 

terlantar, sakit, terkena bencana alam, 
tersisihkan, tertindas, kurang 
beruntung dalam hidupnya, sedih dan 
menderita karena kehilangan kasih 
sayang, dan sebagainya. Mereka itu 
adalah orang-orang yang tidak seketika 
mampu membalas undangan kita, bila 
kita mengadakan pesta perjamuan bagi 

mereka. Kita perlu membantu di dalam 
kasih yang sama dengan kasih-Nya, 
mereka yang tidak segera membalas 
bantuan kita.  
    
Biarlah kita hanya mengharapkan 
balasan dari Tuhan saja, daripada 
mengharapkan dari orang yang telah 

kita beri bantuan. Dan semoga Ia 
berkenan menempatkan kita di tempat 
terhormat, bukan hanya karena 
keinginan kita untuk duduk di sana 
namun juga kemurahan hati-Nya 
kepada kita. 

 
DOA HARI INI : 
Doa untuk Gereja yang teraniaya 

 

† Allah, Bapa di surga, kami bersyukur 
kepada-Mu, karena Yesus telah 

menghimpun umat baru bagi-Mu, yakni 
Gereja. Sungguh berat perjuangan-Nya 
untuk mewujudkan umat baru itu; Ia 

harus menderita, bahkan harus wafat di 
salib. Tetapi Ia sendiri telah meyakinkan 
kami bahwa Ia mendirikan Gereja-Nya di 
atas batu karang, dan alam maut tidak 
akan menguasainya.  
Bapa, keyakinan ini pulalah yang telah 
memberikan kekuatan besar kepada 

para murid Yesus yang harus 
menderita karena nama-Nya. Kami 
ingat akan para rasul yang dikejar-kejar, 
ditangkap dan dipenjarakan karena 
nama Yesus. Kami ingat akan Stefanus 
yang demi kesetiaannya kepada Yesus 
harus menanggung penganiayaan yang 
kejam, dibunuh dengan dilempari batu. 

Tetapi dengan perkasa dia sendiri 
mendoakan orang-orang yang 
menganiayanya dan memohonkan 
pengampunan dari-Mu. Juga kami ingat 
akan Rasul Paulus yang selalu 
membawa salib Kristus ke mana pun 
pergi. 
 

Semoga teladan hidup mereka 
menyadarkan kami semua, terutama 
saudara-saudari kami yang sedang 
dianiaya di Afghanistan, Mesir, Siria, 
dan Irak. Betapa besar kekuatan yang 
Kauberikan kepada mereka yang 
dianiaya demi nama Yesus. Semoga 
kesadaran itu membangkitkan pula 

kekuatan dan ketabahan dalam diri 
mereka. Semoga mereka tetap setia, 
bahkan merasa bangga karena boleh 
ikut memanggul salib Kristus, dan 
memberikan kesaksian tentang salib 
yang sungguh memberikan kekuatan. 
Demi Kristus, Tuhan kami. (Amin.)  
 

(Salam Maria 3x) † 
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REFLEKSI HARI INI 

 
Rendah Hati lawannya sombong. 
Kadang tak terasa kita telah berlaku 
atau bersikap sombong. Apakah kita 
pernah begitu takutnya untuk memberi 
/ membagi informasi kepada sesama 
kita untuk menghalangi agar sesama 
kita menjadi lebih baik? 
Apakah kita begitu takutnya jika orang 

lain menjadi lebih baik dari pada kita? 
 

 

PESAN HARI INI 
 
“Jika engkau mengikuti kehendak Allah, 

engkau tahu bahwa biarpun ada serba 
macam hal mengerikan yang terjadi 
atas dirimu, namun engkau tidak akan 
kehilangan tempat perlindungan 
terakhir. Engkau tahu bahwa fondasi 
dunia ini adalah kasih sehingga biarpun 
tak ada seorang manusia pun yang 

dapat atau bersedia membantumu, 
engkau tetap dapat berjalan maju, 
seraya mempercayai Ia yang 
mengasihimu”  
. 
– Joseph Ratzinger (Paus Emeritus 
Benediktus XVI) 

 

 
 

KATEKESE HARI INI 
 
Dalam seluruh kehidupan-Nya Yesus 

merupakan contoh kita Bdk. Rm 15:5; 
Flp 2:5.: Ia adalah "manusia sempurna" 
(GS 38), yang mengundang kita supaya 
menjadi murid-Nya dan mengikuti Dia. 
Oleh pelayanan-Nya yang rendah hati Ia 
memberi kepada kita contoh untuk 
diteladani Bdk. Yoh 13:15., oleh doa-
Nya Ia mengajak kita untuk berdoa Bdk. 

Luk 11:1., oleh kemiskinan-Nya Ia 
mengajak kita agar menanggung 
penderitaan dan penganiayaan dengan 
rela hati Bdk. Mat 5:11-12. 
 ---- Katekismus Gereja Katolik, 520 

 

GAMBAR HARI INI 
 

 
 

.
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PENGUMUMAN 
 

Petugas Ibadat Sabtu 7 Sept 2013 
 

Pemimpin : Bpk Petrus Sunu 
Dirigen     : Bpk Daud Darmono 
Organis  : Sdri Pipin 
Mazmur        : Bpk Sumarno 
Petugas   : Kring I 
Putra/i altar : Selly dan Fio 

 
 

 

Kunjungan ke Stasi St Veronika Palas 11 Ags 2013 
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