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Datang KepadaNya!
[Za 9: 9-10; Rm: 8:9.11-13; Mat 11:25-30]
Bacaan suci hari ini menghantar kita untuk (1) semakin
mengenal Allah sebagai pemurah dan berbelaskasih,
penuh kelembutan dan selalu membantu kita sebagai
umatNya, dan (2) menggerakkan kita untuk selalu
datang kepadaNya karena Ia selalu membuka diriNya
bagi kita yang dicintaiNya. Bacaan pertama, Tuhan
melalui Zakharia menubuatkan tentang seorang raja
yang datang sebagai pribadi yang adil dan jaya. Ia lemah
lembut dan mengendarai seekor keledai. Keledai adalah
hewan yang melambangkan kesederhanaan bahkan
kebodohan. Gambaran raja ini serupa dengan Yesus di
dalam dunia Perjanjian Baru. Dia lemah lembut dan
rendah hati. Dialah raja damai bagi semua orang yang
berkenan kepadaNya.
Bacaan kedua, St. Paulus mengajak kita untuk datang
kepada Yesus. Di dalam Yesus dan bersama Yesus kita
semua akan hidup dalam Roh bukan hidup dalam
kedagingan. Roh itu akan menghidupkan sedangkan
daging itu mematikan. Oleh karena itu Roh Allah
memang harus tinggal di dalam diri kita. Setiap pikiran
perkataan dan perbuatan kita haruslah berdasarkan
gerakan Roh. Hidup menurut daging berarti hidup
menurut nafsu duniawi dan akan membawa kepada
kebinasaan.
Sementara, dalam bacaan Injil, Matius menampilkan
kepada kita Yesus yang mewahyukan diriNya sebagai
Anak Allah dan tugas-tugas yang harus dilakukanNya.
Sebagai seorang Anak, pertama, Yesus merendahkan
diriNya di hadapan Bapa dan menaikan syukur
kepadaNya sebagai Anak: “Aku bersyukur kepada-Mu,
Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu
Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa,
itulah yang berkenan kepada-Mu” (Mat 11:25-26).
Mengucap syukur dalam segala hal. Kita tahu bahwa
Yesus pun pernah berada dalam situasi pasang surut,

ditolak, dan diremehkan. Akan tetapi, mengapa Ia masih
bersyukur kepada Allah Bapa? Karena Ia tahu siapa
Bapa. Ia yakin bahwa Allah Bapa tidak akan salah juga
tidak akan ada yang salah. Selain itu, istilah kiasan "bijak
dan pandai" yang dimaksudkan Yesus ialah orang-orang
yang memang pandai dalam memikirkan dan mengatur
sesuatu, namun hanya demi kepentingan diri sendiri.
Ada orang yang ahli mengatur dan memiliki uang, namun
hanya untuk keuntungan sendiri, kerap kali merugikan
orang lain. Atau orang yang berusaha luar biasa dan
berhasil mendapat tempat kedudukan atau peranan
yang tinggi dan penting dalam hidup (dalam
masyarakat), namun hanya disebut demi kepuasan diri,
bukan demi kepentingan orang lain. Di samping orangorang yang disebut "bijak dan pandai", Yesus menyebut
“orang-orang kecil” yaitu orang-orang yang memiliki
"kebijaksanaan anak-anak", bukan kebijaksanaan
"kekanak-kanakan.” Mereka ini adalah orang-orang yang
sederhana, rendah hati, dan sungguh beriman. Mereka
ini adalah orang-orang tahu dan sadar akan
keterbatasan, keadaan, kemampuan, mereka. Namun
mereka ini percaya akan belas kasih Tuhan dan campur
tanganNya dalam hidup mereka.
Kedua, Yesus juga menunjukkan relasiNya yang
mendalam dengan Bapa. Ia sendiri berkata: “Semua
telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak
seorangpun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak
seorangpun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang
kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya” (Mat
11:27). Segala kasih sayang diberikan Bapa kepadaNya
dan Ia juga melakukan hal yang sama karena mereka
saling mengenal. Demikian juga semua orang yang
percaya kepada Yesus memiliki rahmat istimewa untuk
mengenal Bapa. Orang-orang percaya adalah mereka
yang terbuka pada seluruh rencana Allah Bapa. Mereka
juga akan mengenal Bapa.
Ketiga, pada akhirnya Yesus mengajak para murid,
orang-orang kecil yang letih lesuh dan berbeban berat
untuk datang kepadaNya. Ia berkata: “Marilah kepada-

Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan
memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang
Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah
lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat
ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan
beban-Kupun ringan” (Mat 11:28-30). Ini merupakan ayat
yang sangat familiar bagi kita. Harus jujur kita akui bahwa
kita tidak akan dapat luput dari setiap kesulitan, derita,
tekanan, dan aneka persoalan atau masalah dalam
hidup kita, apalagi dalam masa wabah pandemi COVID
19 ini. Semua masalah tersebut dapat berdampak pada
perilaku kita terhadap orang lain. Kebencian dan rasa
tidak nyaman pada diri sendiri kemudian ditumpahkan
pada orang lain dengan menyakiti mereka. Padahal ada
Tuhan Yesus yang mengerti kesulitan dan persoalan
kita. Yang harus kita lakukan adalah datang kepadaNya
karena Ia mengerti setiap persoalan hidup kita. Ia mau
mengulurkan tangan untuk memeluk dan menyatakan
kasih yang kekal pada kita. Persoalan apa pun, berat
sekali pun, kita diajak untuk datang kepadaNya. Tuhan
mengerti bahwa kepahitan dan persoalan memberatkan
perjalan hidup kita sebagai manusia. Karena itu Yesus
membuka diriNya untuk kita (bdk, Mat. 11:28). Ia mau
menerima kita kapanpun kita datang menemuiNya. Ia
rela menanggung setiap persoalan hidup kita dan
berjanji akan meringankan beban hidup kita dan
memberi kelegaan sejati karena Ia adalah Allah yang
lemah lembut dan rendah hati, akan membuat jiwamu
mendapatkan kelegaan.
Sebagai orang beriman, mesti ada keyakinan yang
utuh dalam diri kita bahwa apapun persoalan, tantangan,
dan problem hidup kita, ada “tangan Tuhan yang
merenda” hidup kita menjadi lebih baik. Kita yakin
sepenuhnya bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar dan
indah dari setiap masalah, persoalan, dan tantangan
dalam hidup kita. Yesus-lah jawaban atas seluruh hidup
kita, termasuk setiap persoalan, tantangan, dan problem
hidup kita. Berhadapan dengan semua persoalan,
tantangan, dan problem hidup kita, hendaknya kita
datang kepadaNya karena Ia tahu segala persoalan
hidup kita. Kita percaya bahwa tidak ada masalah yang
tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Dia lebih besar daripada
semua masalah yang menimpa kita, dan kita tidak
dibiarkan menghadapi masalah tersebut sendirian.
Selain Ia membuka diriNya untuk kita dan mengajak kita
untuk datang kepadaNya (bdk, Mat.11:28-30), Ia juga
meminta kerendahan hati kita untuk memohon
pertolonganNya, "Mintalah, maka akan diberikan
kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat;
ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena

setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang
yang mencari, mendapat dan setiap orang yang
mengetok, baginya pintu dibukakan" (Mat. 7:7-8).
Oleh karena itu, datanglah kepadaNya dan
menyerahkan seluruh hidup kepadaNya. Ia tahu seluruh
hidup kita. Ia merancang seluruh hidup kita dengan baik
dan indah, “Sebab Aku ini mengetahui rancanganrancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu,
demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk
memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”
(Yer.29:11). Ia berjalan bersama kita senantiasa.
Mintalah kepadaNya apa kita butuhkan. Ia membuka
diriNya bagi kita sekalian, hari ini dan sepanjang segala
masa. AMIN.
*** [Rm. Jemianus H.R.Tnomat, OFM]

BIDANG LITURGI
BACAAN KITAB SUCI MINGGU INI tahun A/II
Senin, 06 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE Hos. 2:13,14b-15,18-19; Mzm. 145:2-3,4-5,67,8-9; Mat. 9:18-26.
Selasa, 07 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE. Hos. 8:4-7,11-13; Mzm. 115:3-4,5-6,7ab-8,910; Mat. 9:32-38.
Rabu, 08 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE. Hos. 10:1-3,7-8,12; Mzm. 105:2-3,4-5,6-7;
Mat. 10:1-7.
Kamis, 09 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE. Hos. 11:1,3-4,8c-9; Mzm. 80:2ac,3b,15-16;
Mat. 10:7-15.
Jum’at, 10 Juli 2020
Hari Biasa (H)
BcE. Hos. 14:2-10; Mzm. 51:3-4,8-9,12-13,14,17;
Mat. 10:16-23.
Sabtu, 11 Juli 2020
Pw S.Benediktus, Abas (P)
BcE Yes. 6:1-8; Mzm. 93:1ab,1c-2,5;
Mat. 10:24-33;
Minggu, 12 Juli 2020
Hari MInggu Biasa XIV (P)
BcE Yes. 55:10-11; Mzm. 65:10abcd,10e-11,1213,14; Rm. 8:18-23; Mat. 13:1-23 atau
Mat. 13:1-9

LIVE STREAMING
MISA PEMBAHARUAN JANJI PERKAWINAN
Mengundang para pasutri yang berulang tahun
perkawinan pada bulan Februari-Juni untuk mengikuti
misa LIVE STREAMING pembaharuan janji
Perkawinan dan menerima berkat spiritual dari Romo.
Misa diadakan pada hari Sabtu 18 Juli 2020 Pkl.10.00
WIB. Misa akan dipimpin oleh Rm. Jemianus
H.R.Tnomat, OFM
Pendaftaran klik link : https://bit.ly/38ehIsd
Atau WA (paling lambat 13 Juli 2020)
Ke: Agung-Daisy - 081399764906;
Gunawan-Yani - 085692671188
format pendaftaran :
- Nama Suami :
- Nama Istri :
- Usia perkawinan :
YAYASAN PASKALIS
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun
pelajaran 2020-2021
1. SD St.Mikael – Jl.Ranjau No.13, SUmur Batu
2. SMP Paskalis 3 – Jl.Ranjau No.13, Sumur Batu
3. SMA Paskalis – Jl.Ranjau No.13, Sumur Batu
4. SD Paskalis 1 – Jl.Baladewa No.F-16, Tanah Tinggi
5. SMP Paskalis 1 – Jl.Kresna No.22, Tanah Tinggi
Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di papan
pengumuman gereja, leaflet, website sekolah atau
datang ke sekolah-sekolah tersebut.

KOMSOS ST.PASKALIS
• Misa Hari Minggu, 12 Juli 2020 Pkl.10.00 WIB
(Misa Hari Minggu Biasa XV) dapat
diikuti/diakses di link:
http://www.youtube.com/c/LiveGerejaPaskalis

DANA BANTUAN OPERASIONAL GEREJA
Dana yang terkumpul :
-Tgl 01-06 Juni 2020 : Rp. 67.558.888,-Tgl 06-13 Juni 2020 : Rp. 37.394.640,-Tgl 13-19 Juni 2020 : Rp. 38.584.501,-Tgl 20-27 Juni 2020 : Rp. 27.503.501,-Tgl 28-04 Juli 2020 : Rp. 38.655.924,Total Penerimaan
Rp. 209.197.454,Terima Kasih untuk perhatian dan donasi dari
Bapak/Ibu, Saudara/I sekalian. Tuhan memberkati.
IBADAT COMPLETORIUM
Setelah Rosario Merah Putih...di bulan Juli dari
tanggal 1-31 setiap malam ada ibadat Completorium.
Seperti bulan sebelumnya Mei/Juni ada Laudato Si/
Merah Putih, ibadat ini akan diselenggarakan secara
bergantian paroki-paroki se-KAJ dan dipimpin oleh
Romo Paroki setempat.
Mari kita bersama mentradisikan Ibadat ini dalam
hidup doa sehari-hari.
*JADWAL IBADAT COMPLETORIUM*
Minggu ini 05-12 Juli 2020, PK.20.00 WIB
05/07 Paroki Tangerang
06/07 Paroki Karawaci
07/07 Paroki Grogol
08/07 Paroki Slipi
09/07 Pusat Pastoral Keuskupan TNI dan Polri
10/07 Paroki Kutabumi
11/07 Paroki Curug
12/07 Paroki Pamulang
*TEKS IBADAT bisa dilihat di link ini:*
http://kas.or.id/ibadat/index641c.html?page_id=1104

• “ Sabda Saban Hari” Renungan Mingguan Romo
dapat diikuti/ diakses di link:
http://www.youtube.com/c/LiveGerejaPaskalis

*Menambah wawasan tentang Ibadah ini,* silakan klik:
http://gemaliturgi.blogspot.com/2012/04/tentangibadat-harian-dan-ibadat.html?m=1

• BIDIK (Berbagi Inspirasi Dalami Iman Katolik)
akan secara rutin dibagikan melalui grup WA
Paskalis.

Terimakasih. Tuhan memberkati Anda sekeluarga.
Amin🙏.

