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Kata Pengantar 
 

Sejarah Kekristenan tidak tidak terlepas dari peristiwa inkarnasi, Allah yang menjelma 
menjadi manusia dalam diri Yesus. Yesus adalah Sang Firman yang mengambil bagian dalam 
kehidupan dan keselamatan umat manusia. Yesuslah yang pertama kali mewartakan Kerajaan 
Allah tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan perbuatan yang menyertai dan 
memperkuat apa yang Dia wartakan. Namun sejak awal Yesus mewartakan Kerajaan Allah, sudah 
ada kelompok yang pro dan kontra, yang menerima dan menolak. Tetapi hal itu tidak menjadi 
halangan atau persoalan bagi Yesus. Sebab Yesus datang mewartakan Allah. Percaya atau tidak, 
mau menerima atau menolak, sepenuhnya berada di tangan manusia. 

Kini, lebih dari dua ribu tahun sejak Yesus hidup dan mewartakan kabar gembira tentang 
Kerajaan Allah, masih muncul pro dan kontra, antara yang menerima dan menolak. Persoalan 
menjadi kian kompleks karena perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang di 
satu sisi membawa manfaat dan kebaikan, tetapi di sisi lain membawa masalah dan pengaruh 
buruk. Banyak aliran, paham-paham, ideologi dan gaya hidup yang tanpa sadar menjadi virus yang 
menggerogoti sabda Allah, sehingga tidak lagi menjadi kabar gembira tetapi kabar buruk. Menjadi 
kabar buruk bagi orang-orang dan kelompok tertentu karena sabda Allah dilihat sebagai 
penghalang yang bertentangan dengan gaya hidup mereka. Hal ini dapat menimbulkan pesimisme 
bagi kalangan tertentu. Namun dari sudut pandang iman, kenyataan yang kita hadapi sekarang 
dengan segala kompleksitasnya tetap menjadi ladang atau tempat yang paling baik untuk 
persemaian sabda Allah. 

Dalam konteks kehidupan dunia yang demikian, Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta 
lewat Komisi Kitab Kerasulan Kitab Suci mengambil tema untuk Bulan Kitab Suci Nasional 2017, 
yakni : “KABAR GEMBIRA DI TENGAH GAYA HIDUP MODERN.” Tema ini dijabarkan dalam bentuk 
pertemuan pendalaman iman maupun renungan untuk semua umat di Keuskupan Agung Jakarta. 
Dan sebagai bentuk partisipasi serta kerja sama lintas komisi, Komisi Kateketik KAJ melalui divisi 
tetap dengan setia menyediakan renungan-renungan untuk sekolah-sekolah yang bisa didownload 
di website Komkatkaj.org. Selain itu, disediakan pula Modul atau Bahan Pendalaman Bina Iman 
Anak (BIA) yang disusun  oleh Divisi BIA danBahan Pendalaman Bina Iman Remaja (BIR) yang 
disusun  oleh Divisi BIR Komkat.  Bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan bahan Pendalaman 
Iman, silahkan download bahan BIA untuk TK-SD dan bahan BIR untuk SMP-SMA/K. 

Kita patut berterima kasih kepada tim penyusun renungan, modul BIA dan BIR lintas divisi 
Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta. Melalui mereka, kita terbantu untuk memahami dan 
semakin mencintai Sabda Tuhan. Melalui tema Bulan tahun ini, kita diajak untuk mengerti dan 
memahami sabda Allah di tengah hidup modern, sehingga tidak jatuh dan larut di dalamnya. 

Selamat merenungkan sabda Tuhan setiap hari dan tekun melaksanakannya. Tuhan 
memberkati. 
 
Hormat kami, 
 
 
RD. V. Rudy Hartono 
Ketua Komisi Kateketik KAJ 
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Jumat, 1 September 2017Bacaan 1 Tes. 4:1-8; Mzm. 97:1-2b,5-6,10,11-12; Mat. 25:1-13 
Bacaan Injil: Matius 25: 1-13 
 
25:1 "Pada waktu itu hal Kerajaan Sorga seumpama sepuluh gadis, yang mengambil pelitanya dan 
pergi menyongsong mempelai laki-laki. 25:2 Lima di antaranya bodoh dan lima bijaksana. 25:3 
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, 25:4 sedangkan 
gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 25:5 
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu 
tertidur. 25:6 Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru: Mempelai datang! 
Songsonglah dia! 25:7 Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 
25:8 Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana: Berikanlah kami sedikit 
dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. 25:9 Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana 
itu: Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual 
minyak dan beli di situ. 25:10 Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, 
datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke 
ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. 25:11 Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu 
dan berkata: Tuan, tuan, bukakanlah kami pintu! 25:12 Tetapi ia menjawab: Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 25:13 Karena itu, berjaga-jagalah, sebab 
kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." 
 

 
BERJAGA-JAGA 

 
“Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari 

maupun akan saatnya." (Mat 25:13). 
 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih. 

“Sediakan payung sebelum datang hujan”. Ungkapan tersebut di atas, rasa-rasanya sudah 
tidak asing lagi bagi kita. Ungkapan tersebut bisa diberi pelbagai makna dan arti serta dipakai 
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dalam pelbagai macam situasi. Meskipun demikian, pada umumnya ungkapan tersebut mau 
mengajak kita untuk “berjaga-jaga atau bersiap siaga” sebelum muncul peristiwa atau kejadian 
yang tidak kita inginkan. 

Dalam bacaan injil hari ini, kita mendengar kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 
Dimana gadis bijaksana mempersiapkan segalanya untuk menyembut kedatangan raja, mereka 
membawa pelita dan buli-buli berisi minyak. Sedangkan gadis bodoh hanya mempersiapkan diri 
seadanya, hanya membawa pelita tetapi tidak mempersiapkan minyaknya. Akibatnya mereka 
tidak diijinkan masuk dalam perjauan pesta, karena ketika mereka lagi sibuk mencari minyak 
tuannya datang. 

Injil hari ini mengingatkan kita, akan pentingnya berjaga-jaga dan bersiap siaga dalam 
menantikan datangnya Kerajaan Surga bagi kita. Lima gadis yang bodoh, yang membawa pelita 
untuk menantikan mempelainya tetapi tidak menyiapkan minyak, bisa disejajarkan dengan orang-
orang yang memiliki cara dan gaya hidup instant. Mereka seperti orang-orang yang hanya hidup 
dan menikmati situasi untuk hari ini tetapi tidak memikirkan hari depan. Mereka bagaikan orang 
yang tidak bisa menabung dan menghemat, tetapi maunya menghabiskan apa yang dimilikinya. 
Dan ketika mengalami kesulitan, mereka mengharapkan bantuan dan uluran tangan orang lain. 
Sebaliknya, lima gadis yang cerdik, yang membawa pelita untuk menantikan mempelainya dan 
membawa serta minyak cadangan, bisa disejajarkan dengan orang-orang yang bukan hanya 
menikmati hidup untuk dan demi hari ini saja tetapi juga memikirkan masa depannya. Untuk 
menghadapi situasi atau kejadian yang tidak dikehendakinya, mereka sudah membekali diri, 
mempersiapkan diri, berjaga-jaga untuk menghadapi segala kemungkinan bahkan yang terjelek. 

 
REFLEKSI 
Apakah selama ini saya mempersiapkan diri dengan berbuat baik terhadap sesama, atau hanya 
saya memikiran ego saya sendiri? 
 
DOA  
Tuhan terima kasih atas segala kasih yang telah Kau berikan kepada kami. Kuatkan kami selalu 
agar kami mampu meneladani gadis bijaksana yang selalu mempersiapkan diri dalam menyambut 
kadatangan-Mu dengan hati bersih dan suci dengan cara selalu berbuat kasih terhadap sesama. 
Demi Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Aku akan selalu berusaha menolong sesama yang membutuhkan. 
 
  
Sabtu, 2 September 2017 
Bacaan 1 Tes. 4:9-11; Mzm. 98:1,7-8,9; Mat. 25:14-30 
 
Bacaan Injil: Matius 25: 14-30 
25:14 "Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang 
memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 25:15 Yang seorang 
diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing 
menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. 25:16 Segera pergilah hamba yang menerima lima 
talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. 25:17 Hamba yang menerima 
dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. 25:18 Tetapi hamba yang 
menerima satu talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang 
tuannya. 25:19 Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan 
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dengan mereka. 25:20 Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima 
talenta, katanya: Tuan, lima talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba lima 
talenta. 25:21 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang 
baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung 
jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 25:22 Lalu 
datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya: Tuan, dua talenta tuan percayakan 
kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. 25:23 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik 
sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung 
jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara 
yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 25:24 Kini datanglah juga hamba 
yang menerima satu talenta itu dan berkata: Tuan, aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang 
kejam yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di 
mana tuan tidak menanam. 25:25 Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan 
itu di dalam tanah: Ini, terimalah kepunyaan tuan! 25:26 Maka jawab tuannya itu: Hai kamu, 
hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu, bahwa aku menuai di tempat di mana aku 
tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? 25:27 Karena itu 
sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya 
sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 25:28 Sebab itu ambillah talenta itu dari 
padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. 25:29 Karena setiap 
orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang 
tidak mempunyai, apa pun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. 25:30 Dan 
campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah 
akan terdapat ratap dan kertak gigi." 
 

MENGEMBANGKAN TALENTA PEMBERIAN TUHAN 
 

"Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, 
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan 

hartanya kepada mereka”.(Matius 25:29) 
 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih. 

Stephen Hawking adalah Fisikawan dan penulis terkenal Inggris. Karya kondang dan tesis 
mencakup area lubang hitam, interpretasi banyak dunia, kosmologi, gelombang gravitasi, 
mekanika kuantum dan relativitas umum. Bukunya yang paling terkenal "Sejarah singkat waktu" 
adalah best seller. Dia menderita oleh kondisi langka yang disebut amyotrophic lateral sclerosis 
(ALS) yang melumpuhkannya selama bertahun-tahun. 
Dia sekarang berkomunikasi menggunakan otot pipi tunggal. Kondisi fisiknya tidak pernah 
membuat dia berhenti mencapai kesuksesan dan berbagi ide dalam membangun dunia. 

Dalam bacaan injil hari ini, kita mendengar perumpamaan tentang talenta. Kisah ini di 
awali “Sebab hal Kerajaan Sorga....” Inilah yang seringkali kita lupakan dalam menemukan dan 
menumbuh-kembangkan talenta kita. Kita lupa tujuan Allah dengan talenta-talenta yang 
diberikan-Nya itu. Kita hanya memikirkan diri sendiri dan menyangka bahwa talenta-talenta itu 
hanya untuk kepentingan kita pribadi. Kita mencari uang dan popularitas diri melalui talenta-
talenta itu. Kita lupa bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk kepentingan Kerajaan Sorga. Allah 
ingin pengembangan talenta itu ditujukan untuk kepentingan Kerajaan Sorga, sementara uang dan 
popularitas adalah berkat sampingan (side blessing) yang akan ditambahkan Allah ketika kita 
mencari terlebih dahulu (memprioritaskan) Kerajaan Allah. 

http://she.id/redirect.html?to=https://www.arah.com/tags/19488/Inggris.html
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Setiap kita diberi talenta oleh Tuhan, hanya yang menjadi masalah adalah sejauh mana kita 
mengembangkan telenta yang kita miliki? Apakah kita seperti orang memiliki satu talenta yang 
mengubur talentanya, dan mencari kambing hitam dan menyalahkan orang lain. Orang yang cacat 
saja mengembangkan dan berusaha apalagi kita yang normal. Dan yang tidak kalah pentingnya, 
sejauh mana telenta kita itu bermafaat bagi orang lain dan demi kemulianan Tuhan. 
 
REFLEKSI 
Apakah talenta yang saya miliki saya pergunakan untuk menolong orang lain atau saya tinggal 
diam saja dengan talenta yang aku miliki? 
 
DOA  
Allah yang maha pengasih, ajarkan kami selalu agar kami mampu mempergunakan bakat dan 
telenta yang kami miliki untuk mengembangkan kerajaanMu lewat tindakan kasih terhadap 
sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. amin 
 
AKSI 
Saya akan mempergunakan bakat dan kemampuan saya untuk membantu dan menolong orang 
lain. 
 
 
Minggu, 3 September 2017 (Hari Minggu Biasa XXII 
Hari Minggu Kitab Suci Nasional) 
Bacaan : Yer. 20:7-9; Mzm. 63:2,3-4,5-6,8-9; Rm. 12:1-2; Mat. 16:21-27 
 
Bacaan Injil: Matius 16: 21-27 
16:21 Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia harus pergi ke 
Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-
ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 16:22 Tetapi Petrus menarik Yesus ke 
samping dan menegor Dia, katanya: "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu! Hal itu sekali-kali 
takkan menimpa Engkau." 16:23 Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus: "Enyahlah Iblis. 
Engkau suatu batu sandungan bagi-Ku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, 
melainkan apa yang dipikirkan manusia." 16:24 Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: 
"Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan 
mengikut Aku. 16:25 Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan 
nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. 16:26 
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang 
dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?  
16:27 Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-
Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 

 
MEMIKUL SALIB 

 
Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, 

ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. ( Mat 16: 24) 
 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih. 
Dalam bacaan injil hari ini Yesus berkata: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus 

menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku”.  Ini berarti seseorang harus melakukan 
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doa seperti yang Yesus doakan dalam taman Getsemani “Ya Bapa-Ku jikalau cawan ini tidak 
mungkin lalu, kecuali apabila Aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu! Ini juga berarti seseorang 
juga harus memikul salib, seperti yang Yesus lakukan. Namun, menerima penderitaan ini harus 
dilandasi oleh kasih kepada Allah dan kebenaran akan Kristus. 

Memikul salib berarti berkorban dan menderita karena kebenaran. Apa itu berkorban? 
Sederhananya, berkorban adalah memberikan diri kita (waktu, tenaga, uang dll) atau melakukan 
sesuatu untuk tujuan dan kepentingan orang lain. Berkorban berarti menempatkan kebenaran 
dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Ini adalah suatu tindakan yang tidak 
mudah, karena kita sering melakukan apa-apa yang kita anggap gampang dan menguntungkan 
kita, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. 
Berapa banyak dalam kehidupan sehari-hari, kita bertanya terlebih dahulu kepada Allah sebelum 
mengambil keputusan-keputusan?  

Selain memikul salib, ada juga tuntutan penyangkalan diri. Penyangkalan diri melibatkan 
pertobatan yang terus-menerus, karena penyangkalan diri melibatkan kerendahan hati – yang 
menjadi dasar dari pertobatan dan spiritualitas Katolik. Penyangkalan diri berarti mengatakan ya 
dan tunduk kepada perintah Allah dan mengatakan tidak atau melawan keinginan dan kesenangan 
pribadi kita yang hanya bersifat sesaat.  
 
REFLEKSI 
Apakah selama ini sebagai pengikut Kristus, aku rela berkorban dan selalu mengatakan kebenaran 
walau resikonya aku di kucilkan? Atau sebaliknya aku mencari aman saja, mengikuti arus supaya 
aku tidak dibenci oleh teman-temanku?  
 
DOA  
Tuhan Allah kami, kami mengaku sebagai pengikut-Mu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari 
perkataan dan tindakan kami berlawanan dengan perintah Tuhan. Kami mohon kuatkan iman 
kami agar semakin hari kami berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan 
sehari-hari. Amin 
 
AKSI 
Saya akan selalu berusaha memperjuangkan keadilan dan kebenaran apapun resikonya. 
 
 
Senin, 4 September 2017 
Bacaan : 1 Tes. 4:13-17a; Mzm. 96:1,3,4-5,11-12,13; Luk. 4:16-30 
 
Bacaan Injil: Lukas  4: 16-30 
4:16 Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan-Nya pada hari Sabat Ia 
masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. 4:17 Kepada-Nya diberikan 
kitab nabi Yesaya dan setelah dibuka-Nya, Ia menemukan nas, di mana ada tertulis: 4:18 "Roh 
Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada 
orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku 4:19 untuk memberitakan pembebasan kepada 
orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang 
yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." 4:20 Kemudian Ia 
menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk; dan mata semua orang 
dalam rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya. 4:21 Lalu Ia memulai mengajar mereka, kata-Nya: 
"Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." 4:22 Dan semua orang itu 
membenarkan Dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkan-Nya, lalu kata 
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mereka: "Bukankah Ia ini anak Yusuf?" 4:23 Maka berkatalah Ia kepada mereka: "Tentu kamu akan 
mengatakan pepatah ini kepada-Ku: Hai tabib, sembuhkanlah diri-Mu sendiri. Perbuatlah di sini 
juga, di tempat asal-Mu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum!" 4:24 Dan 
kata-Nya lagi: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat 
asalnya. 4:25 Dan Aku berkata kepadamu, dan kata-Ku ini benar: Pada zaman Elia terdapat banyak 
perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan dan ketika 
bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. 4:26 Tetapi Elia diutus bukan kepada salah 
seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. 4:27 
Dan pada zaman nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka 
yang ditahirkan, selain dari pada Naaman, orang Siria itu." 4:28 Mendengar itu sangat marahlah 
semua orang yang di rumah ibadat itu. 4:29 Mereka bangun, lalu menghalau Yesus ke luar kota 
dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing 
itu. 4:30 Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. 

 
YESUS DITOLAK DITEMPAT ASALNYA 

 
Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu 
menghalau Yesus ke luar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, 

untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari 
tengah-tengah mereka, lalu pergi. (Lukas 4:28-30) 

 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih. 

Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar pengalaman Yesus yang pulang ke kampung 
halamanNya di Nazaret! Orang-orang sekampung-Nya menolak Yesus dan memperlakukan Dia 
dengan tidak sepantasnya. Mereka menolak mendengarkan apa yang diwartakan Yesus. Pikiran 
dan hati mereka tertutup rapat-rapat. Mereka menunjukkan kebencian dan kecemburuan dan 
malah mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Lukas mencatat: “Mereka bangkit, lalu 
menghalau Yesus ke luar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, 
untuk melemparkan Dia dari tebing itu” (Luk 4:29). Dari sini terlihat bahwa pikiran mereka kerdil 
dan menutup rapat-rapat hati mereka. 

Sekarang, kita pun bertanya kepada diri masing-masing: Apakah kita akan bersikap dan 
bertindak-tanduk secara jauh lebih baik seandainya Yesus datang ke tempat kita saat ini? 
Saudari dan Saudaraku, life is a matter of choice artinya hidup itu masalah pilihan! Kita 
mempunyai banyak kesempatan untuk menerima Yesus – atau menolak Dia. Apakah kita lebih 
baik daripada para penduduk Nazaret? Dan kita bisa sama dengan orang Nazaret, ketika kita 
membeda-bedakan teman kita berdasarkan tingkat ekonomi dan latar belakang sosialnya. Ketika 
kita memilih-milih dalam berteman dan mengucilkan sesama yang berbeda ras, agama, suku kita 
sama dengan orang-orang Nazaret itu yang menolak Tuhan datang kedalam diri kita masing-
masing.   
 
REFLEKSI 
Apakah selama ini kita menerima Yesus dalam diri kita dengan cara bertindak dan berkata sesuai 
dengan ajaranNya, atau sebaliknya kita menolak Yesus karena kita sering melanggar perintah-
perintahNya? Suka menggosip, membeda-bedakan teman atau suka berbohong? 
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DOA  
Allah Tuhan kami, ingatkan kami selalu supaya kami tidak menjauh dari ajaranMu. Dan jangan 
biarkan kami menolak Engkau dalam hati dan pikiran kami. Tuntunlah selalu langkah kami. Demi 
Kristus Tuhan kami, amin 
 
AKSI 
Saya akan selalu berusaha menerima kelebihan dan kekurangan temanku 
 
 
Selasa, 5 September 2017 (Teresa Dari Kalkuta) 
Bacaan : 1 Tes. 5:1-6,9-11; Mzm. 27:1,4,13-14; Luk. 4:31-37 
 
Bacaan Injil: Lukas 4: 31-37 
4:31 Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-
hari Sabat. 4:32 Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab perkataan-Nya penuh kuasa. 
4:33 Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara 
keras: 4:34 "Hai Engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusan-Mu dengan kami? Engkau datang 
hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah." 4:35 Tetapi Yesus 
menghardiknya, kata-Nya: "Diam, keluarlah dari padanya!" Dan setan itu pun menghempaskan 
orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari padanya dan sama sekali tidak 
menyakitinya. 4:36 Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya: 
"Alangkah hebatnya perkataan ini! Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah 
kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." 4:37 Dan tersebarlah berita tentang Dia ke mana-
mana di daerah itu. 
 

MENJADI ORANG BERWIBAWA 
 

Semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya: "Alangkah 
hebatnya perkataan ini! Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Yesus memberi 

perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." (Lukas 4:36) 
 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih. 

Ketika kita mendengar kata wibawa, mungkin yang ada dibenak kita adalah orang yang 
cerdas, dikagumi, seorang pemimpin dan sebagainya. Namun kita sebagai manusia bisa 
meningkatkan wibawa kita tanpa harus menjadi orang cerdas ataupun seorang pemimpin dengan 
cara bertindak sesuai dengan apa yang kita katakan, menghargai orang lain apa adanya, dan yakin 
penuh pada diri sendiri. 

Bacaan Injil hari ini mengetengahkan Yesus sebagai seorang yang mengajar dengan penuh 
kuasa dan wibawa serta mengusir setan. Kisah injil hari ini tidak merinci apa yang diajarkan oleh 
Yesus di rumah ibadat Kapernaum. Yang diberitahu adalah tentang bagaimana Yesus mengajar 
dan akibat pengajarannya yang penuh kuasa (wibawa). Pengulangan ungkapan “kuasa” terdapat 
dua kali dalam ayat 31 dan 36 hendak menunjuk bahwa Lukas menegaskan peristiwa pengajaran 
Yesus dan tindakan-Nya yang penuh kuasa kiranya dilihat dan dipahami saling berkaitan. Artinya 
Yesus tidak hanya berbicara atau mengajar dengan kuasa, tetapi juga bertindak dengan kuasa 
dengan mengusir roh jahat atau setan. 

Daerah dan negeri kita, bahkan dunia saat ini dan seterusnya memerlukan seorang tokoh 
yang berwibawa, seperti Yesus Kristus dari Nazaret. Salah satu sosok yang penuh wibawa karena 
meneladani Tuhan Yesus adalah Bunda Teresa dari Kalkuta. Dan hari ini Bunda Teresa dari Kalkuta 
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yang dirayakan oleh Gereja dapat menjadi contoh bagi kita, bagaimana kita dapat menjadi murid 
Kristus yang beribawa. Dengan tindakannya menolong orang yang terkucilkan membuat dia 
dihargai dan dihormati dan dikenang sepanjang masa. Bahkan pada saat meninggal, Bunda Teresa 
dimakamkan secara meriah dengan dipimpin langsung oleh presiden India saat itu. Padahal Bunda 
Teresa adalah seorang Katolik yang menjadi warga minoritas di India.  
 
REFLEKSI 
Apakah perbuatan dan perkataan kita selaras? Apakah kita rela berkorban demi memperjuangkan 
keadilan, kebenaran dan kejujuran?  
 
DOA  
Allah Tuhan kami, jadikan kami ini menjadi pribadi-pribadi yang berwibawa yang rela berkorban 
demi kepentingan bersama, dan tidak berkompromi dengan tindakan yang berlawanan dengan 
kehendakMu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. amin 
 
AKSI 
Saya akan berusaha memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
 
Rabu, 6 September 2017 
Bacaan : Kol. 1:1-8; Mzm. 52:10,11; Luk. 4:38-44 
 
Bacaan Injil: Lukas 4: 38-44 
4:38 Kemudian Ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua 
Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. 4:39 Maka Ia 
berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. 
Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. 4:40 Ketika matahari terbenam, semua 
orang membawa kepada-Nya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. 
Ia pun meletakkan tangan-Nya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka.  
4:41 Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak: "Engkau adalah Anak Allah." Lalu 
Ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka 
tahu bahwa Ia adalah Mesias. 4:42 Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat 
yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukan-Nya dan berusaha menahan Dia 
supaya jangan meninggalkan mereka. 4:43 Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Juga di kota-kota 
lain Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku diutus." 4:44 Dan Ia 
memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. 
 

BERDOA DALAM KESUNYIAN 
 

Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. 
Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukan-Nya dan berusaha 

menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. (lukas 4:42) 
 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih.  
 Ada pepetah yang berbunyi “Ora et labora” artinya berdoa dan bekerja. Kedua hal ini 
harus seimbang. Kalau terjadi ketimpangan kita akan mengalami kehampaan dalam hidup. Ketika 
kita bekerja atau belajar tetapi lupa berdoa, kita akan menjadi budak. Selain itu kita akan lupa 
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bahwa ada campur tangan Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Sebaliknya doa tanpa 
usaha juga hasilnya akan nol. Karena saluran kasih Allah yang kita minta lewat doa adalah usaha 
dan pekerjaan kita. Tidak mungkin kita dapat nilai yang bagus kalau kita berdoa semalaman penuh 
tapi tidak belajar. 
 Dalam bacaan hari ini kita mendengar bahwa setelah sehari semalam Yesus disibukkan  
dengan kegiatan menyembuhkan banyak orang dan mengajar. Siang harinya, Yesus 
menyempatkan diri mencari tempat yang sunyi. Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. 
Yesus berdoa tidak hanya pagi atau malam hari tetapi juga siang hari. Dengan berdoa Yesus 
bermaksud biar kehendak Allah menggerakkan karya dan tindakanNya. 
 Sebagai orang kristiani dan pengikut Kristus, kita perlu meneladani Yesus Sang guru sejati. 
Sebelum melakukan aktifitas kita perlu kita libatkan Tuhan lewat doa-doa kita. Kita serahkan 
seluruh aktifitas kita biar Allah yang bekerja bersama kita. Biar Allah yang menyempurnakan 
seluruh pekerjaan kita. Sehingga kita juga berani berkata bukan kehendakku yang terjadi tetapi 
kehendakMulah yang terjadi dalam hidupku. Dengan berdoa kita masuk dalam kesunyian dan 
berbicara langsung dengan Allah Bapa kita. 
  
REFLEKSI 
Apakah selama ini segala aktifitas kita sehari-hari kita selalu awali dengan doa, dan selalu 
mensyukuri segala anugrah Allah setiap harinya? 
 
DOA  
Tuhan Yesus, terima kasih penuh syukur kami sampaikan kepada-Mu karena Engkau mengajar 
kami, para murid-Mu, untuk senantiasa menyediakan waktu sejenak berada bersama Bapa 
surgawi, di tengah kesibukan dan kegiatan-kegiatan kami. Dengan demikian semangat kami pun 
akan bangkit kembali, semangat untuk mewartakan Injil-Mu. Amin. 
 
AKSI 
Saya akan menyiapkan waktu untuk berdoa setiap hari untuk mensyukuri anugrah Tuhan dalam 
hidupku. 
 
Kamis, 7 September 2017 
Bacaan : Kol. 1:9-14; Mzm. 98:2-3ab,3cd-4,5-6; Luk. 5:1-11. 
 
Bacaan Injil: Lukas 5: 1-11 
5:1 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni 
Dia hendak mendengarkan firman Allah. 5:2 Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-
nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. 5:3 Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, 
yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. 
Lalu Ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 5:4 Setelah selesai berbicara, Ia 
berkata kepada Simon: "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk 
menangkap ikan." 5:5 Simon menjawab: "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan 
kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala 
juga." 5:6 Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga 
jala mereka mulai koyak. 5:7 Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu 
yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-
sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 5:8 Ketika Simon Petrus 
melihat hal itu ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata: "Tuhan, pergilah dari padaku, 
karena aku ini seorang berdosa."  5:9 Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia 
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takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap; 5:10 demikian juga Yakobus dan 
Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon: "Jangan 
takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." 5:11 Dan sesudah mereka menghela 
perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. 
 

BERTOLAK KE TEMPAT YANG DALAM 
 

Yesus berkata kepada Simon: "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu 
untuk menangkap ikan”. Simon menjawab: "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja 

keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya 
 aku akan menebarkan jala juga."  (Lukas 5:4-5) 

 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih. 

Ada teman saya yang kuliah S1 tujuh tahun baru lulus. Dia sempat sharing dengan saya 
kalau lebih enak jadi mahasiswa daripada harus bekerja. Jadi mahasiswa itu belum terikat pada 
jadwal jam kerja harian dan keharusan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan serta hubungan 
komunikasi dengan bos, karyawan lain, customer yang tidak selalu berjalan mulus. Jadi mahasiswa 
juga masih bisa bangun siang kalau jam kuliahnya siang atau sore hari. Masih bisa “main”, jalan-
jalan, kumpul-kumpul dengan teman. Tanggung jawabnya pun sebatas menghadiri kuliah, 
mendengar dosen ceramah di kelas, mencari buku-buku kuliah, mengerjakan tugas-tugas kuliah, 
UTS, UAS. Tetapi berbeda dengan orang yang sudah bekerja, ia memiliki tanggung jawab atas 
pekerjaannya, hubungan dengan atasan, sesama rekan kerja dan bawahan yang harus dijaga baik-
baik kalau ia mau tetap bekerja di perusahaan tersebut. 

Dalam bacaan injil hari ini Yesus menyuruh Petrus untuk “bertolaklah ke tempat yang lebih 
dalam dan menebarkan jalanya untuk menangkap ikan“. Jika dipikirkan lebih kritis, bagaimana 
mungkin seorang anak tukang kayu yang hidupnya jauh dari pantai mengatakan kepada orang 
yang berprofesi sebagai nelayan, “bertolaklah ke tempat lebih dalam dan tebarkanlah jalamu?”  
Pada awalnya Simon merasa ragu akan perkataan Yesus karena sudah satu malam menjala ikan 
tetapi tidak mendapatkan apapun. Selain itu, Yesus menyuruh Simon menjala ikan sesudah 
matahari terbit atau tengah hari.   
Akan tetapi karena ketaatannya kepada Yesus dan karena Yesus sendiri yang mengatakan, Simon 
berangkat ke tengah danau untuk menjala ikan. Setelah mereka menebarkan jala, mereka 
menangkap sejumlah ikan besar sehingga jala mereka mulai koyak.  

Pelajaran yang bisa kita renungkan bersama melalui kisah Injil hari ini adalah kesediaan 
untuk bertolak ke “tempat yang lebih dalam”. Tempat yang “dalam” di dalam kehidupan kita 
sehari-hari bisa dipahami sebagai tempat yang penuh dengan tantangan, ancaman, 
ketidakpastian, tetapi juga mengandung peluang. Banyak orang yang takut, enggan, tidak mau 
melangkah ke tempat yang dalam karena rasa takut yang ada pada dirinya. Banyak orang hanya 
mau berhenti pada tempat yang tidak terlalu dalam, karena tempat itu dirasa nyaman, sudah kita 
kuasai, sedikit mengandung resiko. Sebagai siswa kita pun kerapkali hanya berhenti menggali 
pengetahuan sebatas apa yang diajarkan oleh guru kita. Kita enggan atau malas untuk masuk ke 
tempat yang dalam dengan memperdalam ilmu dari guru dengan belajar ilmu tambahan. 
 
REFLEKSI 
Apakah selama ini kita mengikuti suara Tuhan yang ada dalam hati kita, untuk masuk ke tempat 
yang dalam atau kita hanya mau yang gampang saja? 
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DOA  
Allah Tuhan kami, ajarkan kami agar kami selalu mengikuti hati nurani kami sebagai suara-Mu 
dalam bertindak. Beri kami keberanian untuk masuk ke tempat yang dalam yang penuh tantangan 
sekaligus penuh peluang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin 
 
AKSI 
Saya akan selalu mengikuti suara hatiku untuk berbuat yang terbaik bagi sesama. 
 
Jumat, 8 September 2017 
Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria 
Bacaan : Mi. 5:1-4a Atau Rm. 8:28-30; Mzm. 13:6ab,6cd; Mat. 1:1-16,18-23 
 
Bacaan Injil: Matius 1: 1-16, 18-23 
1:1 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.  1:2 Abraham memperanakkan Ishak, 

Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, 1:3 
Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron 
memperanakkan Ram, 1:4 Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, 
Nahason memperanakkan Salmon, 1:5 Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, memperanakkan 
Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, 1:6 Isai raja Daud. Daud 
memperanakkan Salomo dari isteri Uria, 1:7 Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam 
memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, 1:8 Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat 
memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, 1:9 Uzia memperanakkan Yotam, Yotam 
memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, 1:10 Hizkia memperanakkan Manasye, 

Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, 1:11 Yosia memperanakkan 
Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. 1:12 Sesudah pembuangan 
ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, 1:13 Zerubabel 
memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, 1:14 
Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, 1:15 
Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, 
1:16 Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus  yang disebut Kristus 1:18 
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan 
Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. 1:19 
Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di 
muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 1:20 Tetapi ketika ia 
mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: 
"Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di 
dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 1:21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau 
akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa  
mereka." 1:22 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: 1:23 
"Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan 
mereka akan menamakan Dia Imanuel " yang berarti: Allah menyertai kita. 
 

BUNDA MARIA TELADAN UMAT BERIMAN 
 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih. 
 Perayaan yang paling menyenangkan dan kita tunggu-tunggu adalah ulang tahun. Setiap 
kita pasti pernah merasakan arti sebuah perayaan ulang. Ulang tahun itu kita mengenang 

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=1
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=2
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=3
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=4
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=5
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=6
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=7
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=8
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=9
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=10
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=11
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=12
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=13
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=14
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=15
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=16
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=18
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=19
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=20
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=21
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=22
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=23
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kelahiran kita yang sungguh ajaib. Kelahiran itu sebelumnya kita tidak ada di dunia ini tiba-tiba 
hadir di dunia ini. Maka pantaslah kita selalu bersyukur dan berterima kasih atas kelahiran kita itu. 

Hari ini kita merayakan pesta kelahiran ibu dan bunda Gereja yaitu Bunda Maria. Gereja 
berpesta dan memberi penghormatan khusus kepada Peristiwa kelahiran Bunda Maria kerena 
Kelahiran Bunda Maria itu berbeda dengan kelahiran manusia lainnya. Bunda Maria itu dikandung 
tanpa noda dosa. Selain itu  Bunda Maria juga teladan umat beriman dalam kepasrahan kepada 
kehendak Allah. Maria mengatakan “terjadilah padaku menerut perkataanMu itu”. Hal ini tidak 
hanya diucapkan oleh bunda Maria tetapi sungguh-sungguh dihayati dalam hidupnya. Bunda 
Maria juga peka akan kebutuhan sesamanya, dan rela berkorban demi sesamanya. 

Sebagai orang beriman pantaslah kita meneladani Bunda Maria, yang selalu mengandalkan 
Tuhan dalam dirinya dengan berkata: “terjadilah padaku menurut perkataan-Mu”. Dengan 
berkata demikian kita membiarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. 
  
REFLEKSI 
Apakah kita selama ini sudah meneladani hidup Bunda Maria yaitu pasrah penuh kepada 
kehendak Allah dan peka akan kebutuhan sasamanya? 
 
DOA 
Tuhan Allah kami, Ajarilah kami agar kami mampu meneladani cara hidup Bunda Maria yang selalu 
pasrah kepada kehendakmu dan mau membantu dan menolong sama yang membutuhkan 
pertolongan kami. Demi Kristus Tuhan Kami. Amin 
 
AKSI 
Saya akan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupku seperti Bunda Maria. 
 
 
Sabtu, 9 September 2017 
Bacaan : Kol. 1:21-23; Mzm. 54:3-4,6,8; Luk. 6:1-5 
 
Bacaan Injil: Lukas 6 : 1-5 
6:1 Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-murid-Nya memetik 
bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. 6:2 Tetapi 
beberapa orang Farisi berkata: "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada 
hari Sabat?" 6:3 Lalu Yesus menjawab mereka: "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh 
Daud, ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, 6:4 bagaimana ia masuk ke dalam Rumah 
Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-
Pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" 6:5 Kata Yesus lagi 
kepada mereka: "Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." 
 

HIDUP MANUSIA LEBIH BERHARGA DARI PADA ATURAN 
 

Kata Yesus lagi kepada mereka: "Anak Manusia adalah 
Tuhan atas hari Sabat." (Lukas 6:5) 

 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih. 

Setiap organisiasi masyarakat pasti ada aturannya. Sekolah sebagai organisasi masyarakat 
juga ada aturannya. Aturan itu menyebutkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh 
dilakukan. Jika melanggar aturan, maka siap-siaplah mendapat sangsinya. Aturan  itu berfungsi 
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mengatur tatanan hidup bersama, supaya setiap anggota dalam organisasi tersebut tidak bertidak 
semau gue tetapi mampu menghargai sesama manusia.  
 Dalam bacaan injil hari ini kita mendengar bagaimana orang-orang Farisi mempertanyakan 
tindakan Murid-murid Yesus yang dilakukan pada hari Sabat yaitu memetik bulir gandum dan 
memakannya. Menghadapi kritikan dari orang Farisi, Yesus mengangkat sebuah fakta lain dengan 
berkata: "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud, ketika ia dan mereka yang 
mengikutinya lapar,  bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu 
memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh 
dimakan kecuali oleh imam-imam?" 
 Dari apa yang Tuhan Yesus dan raja Daud lakukan bersama para pengikut mereka, mau 
menunjukkan bahwa aturan itu penting, tetapi nyawa dan kehidupan manusia lebih penting. 
Aturan itu dibuat bukan untuk membelenggu manusia, tetapi aturan itu dibuat untuk membantu 
manusia agar mampu menghargai sesamanya manusia. Aturan itu boleh dilanggar sejauh itu 
menyangkut nyawa manusia, karena nyawa manusia lebih berharga dari aturan. 
 
REFLEKSI 
Apakah kita sudah menjalankan aturan dengan kesadaran akan manfaat dari aturan tersebut? 
 
DOA  
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami selalu agar dalam menjalani hidup ini, kami lebih menghargai 
hidup manusia diatas segalanya. Dan  semoga rahmat-Mu memampukan kami menghargai 
kehidupan sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidup kami melebihi aturan.  Sebab 
Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami. Amin.  

 
AKSI 
Saya akan menghargai kehidupan di atas segalanya. 
 
 
Minggu, 10 September 2017 (Hari Minggu Biasa XXIII) 
Bacaan : Yeh. 33:7-9; Mzm. 95:1-2,6-7,8-9; Rm. 13:8-10; Mat. 18:15-20 
 
Bacaan Injil: Matius 18: 15 -20 
18:15 "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia  
mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. 18:16 Jika ia tidak mendengarkan 
engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, 
perkara itu tidak disangsikan. 18:17 Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah 
soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai 
seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. 18:18 Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan di 
dunia ini akan terlepas di sorga. 18:19 Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari 
padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh 
Bapa-Ku yang di sorga. 18:20 Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di 
situ Aku ada di tengah-tengah mereka."   
 

BERKUMPUL DALAM NAMA TUHAN 
 

“Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ 
 Aku ada di tengah-tengah mereka." (Lukas 18:20) 
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Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih. 

Sudah menjadi pendapat dan kebiasaan yang umum bahwa orang melakukan pertemuan 
ibadah pada hari Minggu  di tempat yang orang sebut sebagai ‘gedung gereja‘. Banyak orang 
beranggapan bahwa pertemuan yang diadakan bukan pada hari Minggu atau bukan di dalam 
‘gedung gereja’, bukanlah pertemuan ibadaT atau misa. Apakah benar demikian? Kapan dan 
dimana kita harus berkumpul? 

Lewat bacaan Injil hari ini Yesus berkata: “Sebab di mana dua atau tiga 
orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.” (Matius 18:20). 
Dalam ayat tersebut, Yesus tidak mempersoalkan tempat fisik dimana kita harus berkumpul. Yesus 
juga tidak menyebutkan hari apa hendaknya kita berkumpul. Titik persoalannya bukanlah pada 
‘hari apa’ dan ‘dimana’ tetapi pada: ‘dua atau tiga orang‘ dan ‘dalam Nama Yesus‘. Ini berarti 
dimana saja dan kapan saja kita bisa berkumpul atau melakukan pertemuan! Yang penting: ‘dua 
atau tiga orang’ dan ‘dalam nama Yesus’. Ini berarti bahwa kita bisa merasakan hadirat Tuhan 
dimanapun dan kapanpun: di rumah, di pinggir jalan, di dalam kendaraan, dalam perjalanan, di 
sekolah, di kantor, ketika makan bersama, di tempat kerja, bahkan di kolong jembatan sekalipun.  

Pengertian ini mestinya bisa memerdekakan dan mengubah hidup kita. Tuhan tidak 
memandang tempat fisik dimana kita berkumpul, Dia juga tidak mempersoalkan hari apa kita 
berkumpul. Mulailah dengan hal kecil yang bisa kita lakukan. Misalnya, ketika ada rapat OSIS 
mulailah dengan berdoa sehingga hasilnya baik. Kalau kita mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, 
awalilah dengan doa sehingga tercipta keakraban dan kekeluargaan. Namun hal ini tidak berarti 
bahwa kalau kita berdoa sendiri, Yesus tidak hadir. Yesus akan selalu hadiri dalam setiap doa, 
entah doa pribadi maupun bersama. 
 
REFLEKSI 
Apakah dalam setiap perkumpulan atau kegiatan bersama, kita menghadirkan Yesus dengan 
berdoa bersama-sama? 
 
DOA  
Tuhan Yesus, Engkau hadir ketika dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Mu. Dengan cara 
demikian, Engkau juga menekankan tentang pentingnya komunitas atau kehidupan bersama yang 
dilandasi oleh kasih-Mu. Sebab tanpa kasih-Mu, maka komunitas, keluarga dan masyarakat kami 
akan kacau karena hanya mengedepankan ambisi dan kepentingan diri atau kelompok bukan 
kepentingan bersma. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin.  
 
AKSI 
Hari ini aku mau melibatkan Yesus dalam kegiatan bersama. 
 
 
Senin, 11 September 2017 
Bacaan : Kol. 1 :24 – 2:3; Mzm 62 : 6-7, 9; Luk 6:6-11 
 

YESUS MENYEMBUHKAN ORANG PADA HARI SABAT 
 

6 Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang 
yang mati tangan kanannya. 7 Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, 
kalau-kalau Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk 
mempersalahkan Dia. 8 Tetapi Ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati 
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tangannya itu: "Bangunlah dan berdirilah di tengah!" Maka bangunlah orang itu dan berdiri. 9 Lalu 
Yesus berkata kepada mereka: "Aku bertanya kepada kamu: Manakah yang diperbolehkan pada 
hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau 
membinasakannya?" 10 Sesudah itu Ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata 
kepada orang sakit itu: "Ulurkanlah tanganmu!" Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah 
tangannya. 11 Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan 
mereka lakukan terhadap Yesus. 

 
TETAPLAH BERBUAT BAIK 

 
“Aku bertanya kepada kamu. Manakah yang dipeprbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau 

berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?” (Mat. 6:9). 
 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 

Setiap hal yang kita lakukan selalu memunculkan dua sisi penilaian, ada yang suka dan 
mendukung, ada juga yang tidak suka bahkan mencibir. Sebaik dan sebagus apapun pekerjaan 
yang kita lakukan, bagi haters selalu saja menjadi salah dan negatif. Sebab orang lain kadang iri 
hati, cemburu, dan berusaha mematahkan semangat kita karena mereka tidak mau kalah dari kita. 
Tetapi janganlah khawatir, jangan pula menjadi penakut. 

Belajar dari Yesus sendiri yang tetap semangat dan setia serta tekun berbuat baik dan 
membahagiakan dan menyelamatkan orang lain. Sambil kita terus menjadikan orang lain itu 
sebagai rekan seperjalanan yang memberikan warna hidup kita, kita tetap memberikan inspirasi 
supaya kita semakin baik. Kita tetap berpikir positif walaupun Haters itu membuat kita jadi lebih 
dewasa. Jangan biarkan diri kita terpengaruh apalagi berhenti berbuat baik gara-gara ada orang 
yang tidak suka dan mencibir saat kita berbuat baik. 

Dalam hal berbuat baik, bu Teresa dari Kalkuta juga menasehatkan kita, dengan berkata : 
“mungkin perbuatan baik yang telah engkau lakukan sudah dilupakan orang, tetapi teruslah 
berbuat baik.”  

 
Refleksi 
Sudahkah aku berbuat berbuat baik kepada sesamaku? 
 
Doa 
Tuhan, sertailah aku supaya selalu mampu melihat kebaikan dari sesamaku , bantulah aku supaya 
dapat bekerja sama membangun hidup damai dan sejahtera di lingkungan sekitarku baik di 
rumah, sekolah dan gerejaku dengan selalu berbuat baik. Amin  
 
Aksi Reaksi 
Hari ini aku berusaha menghargai pendapat orang lain dan berusaha untuk berpikir positif. 

 
 

Selasa, 12 September 2017 
Bacaan : Kol. 2 :6 – 15;  Mzm 145 : 1-2, 8-9, 10-11; Luk 6:12-19 
 

YESUS MEMANGGIL KEDUA BELAS RASUL 
 

12 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada 
Allah. 13 Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilih dari antara 
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mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul: 14 Simon yang juga diberi-Nya nama Petrus, dan 
Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, 15 Matius dan Tomas, 
Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, 16 Yudas anak Yakobus, dan Yudas 
Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. 17 Lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada 
suatu tempat yang datar: di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-murid-Nya dan banyak 
orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan 
Sidon.  18 Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka; 
juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. 19 Dan semua orang 
banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar dari pada-Nya dan semua orang 
itu disembuhkan-Nya. 

MELIBATKAN TUHAN DALAM SETIAP TINDAKAN 
 

Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman 
Ia berdoa kepada Allah. (Matius 6:12)  

 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 

Sejak kecil kita diajari orang tua kita untuk rajin berdoa. Banyak sekali doa yang kita kenal 
bahkan kita tahu dan kita hafal sampai hari ini. Kita juga mungkin pernah melaksanakan doa 
khusus yang ditujukan untuk kebutuhan hidup kita misalnya; menjelang ujian, ulang tahun, dan 
lain sebagainya. Terlebih lagi jika itu menyangkut sebuah perkara yang besar dan seakan akan sulit 
terpecahkan. 

Tuhan Yesus memberi kita teladan untuk kita melalui bacaan injil hari ini, yakni berdoa 
semalam suntuk sebelum mengambil sebuah keputusan. Yesus mencari tempat yang sunyi dan 
tenang supaya dapat berdoa dengan baik dan sungguh-sungguh.  
Kemudian Yesus memanggil  kedua belas rasul-Nya. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita 
melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan? kita selalu belajar dari Yesus sang guru 
sejati. Yakinlah bahwa Allah akan membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan, jikalau kita 
melibatkan Tuhan dengan berdoa secara sungguh-sungguh. 

Ada saatnya kita berdoa mungkin hanya kurang lebih lima menit tetapi ada kalanya kita 
harus berdoa lebih lama, terutama untuk hal-hal besar yang akan kita lakukan atau sebuah 
keputusan yang berdampak luas tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. 
 
Refleksi 
Sudahkah aku berdoa lebih dari biasanya terutama untuk hal-hal yang besar dan penting?  
 
Doa  
Tuhan Yesus yang baik, dampingilah aku pada saat aku harus mengambil sebuah keputusan besar 
dan penting dalam perjalanan hidupku. Ajarlah aku senantiasa untuk menyerahkan diri kepada 
kehandak Allah. Amin 
 
Aksi 
Aku ingin makin rajin berdoa dan mengikuti perayaan ekaristi.  
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Rabu, 13 September 2017 
Bacaan : Kol 3:1-11; Mzm 145: 2-3, 10-13b; Luk 6:20-26 
 

Ucapan Bahagia dan Peringatan 
20 Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya dan berkata: "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, 
karena kamulah yang empunya Kerajaan Allah. 21 Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini 
lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena 
kamu akan tertawa. 22Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, 
dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu 
yang jahat. 23 Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya, upahmu 
besar di sorga; karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para 
nabi. 24 Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah 
memperoleh penghiburanmu. 25 Celakalah kamu, yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan 
lapar. Celakalah kamu, yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berdukacita dan menangis. 
26 Celakalah kamu, jika semua orang memuji kamu; karena secara demikian juga nenek moyang 
mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." 
 

AKU MISKIN ATAU KAYA 
Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya dan berkata: "Berbahagialah, hai kamu 

yang miskin, karena kamulah yang empunya Kerajaan Allah. (Lukas 6:20) 
 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 

“Jika ada seorang pengemis di pinggir jalan lalu kamu berikan dia sedikit uang, rejeki 
pengemis itu dari Tuhan atau dari kamu?” demikian seorang guru bertanya. Serentak murid 
menjawab “dari Tuhan”. “Benar, rejekinya dari Tuhan dan kamu jadi perantara atau perpanjangan 
tangan Tuhan untuk pengemis itu”. Apakah kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain?  
Bisa, asal kita mau membuka hati untuk menerima anugerah Tuhan, kita bergantung sepenuhnya 
pada Allah dan mengharapkan campur tangan Allah dalam segala hal. 

Sikap yang menganggap bahwa apa yang kita miliki adalah berkat dari Allah dan harus 
disalurkan kepada sesama menjadi tanda bahwa kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat 
Allah bagi sesama kita. Orang demikianlah yang disebut empunya kerajaan Allah, kata Yesus. Dan 
orang yang suka berbagai dan mau menolong adalah orang-orang yang masuk kategori orang 
kaya. Orang kaya bukan pertama-tama kaya harta atau benda duniawi.  

Tetapi orang kaya adalah mereka yang mau berbagi dan menolong meskipun mereka 
sendiri berkekurangan. Kita bisa berbagai apa saja termasuk berbagi ilmu kepada teman-teman. 
Berbeda dengan orang-orang yang tidak mau berbagi dengan sesamanya, tidak peka, tidak peduli 
dan acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Kelompok yang tidak mau berbagai dan tidak peduli 
adalah orang-orang yang miskin. Lalu bagaimana dengan kita?  
 
Refleksi 
Sudahkan kita berbagi rejeki dan kebaikan kepada sesama yang membutuhkan? 
 
Doa 
Tuhan Yesus yang baik, Engkau mengajari kami untuk berbagi dengan memberikan diri-Mu sendiri. 
Bantulah aku supaya terus berbagi apa yang kumiliki kepada orang lain . Amin  
 
Aksi Reaksi 
Buatlah aksi nyata untuk menyisihkan uang jajan kita demi membantu sesama. 
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Kamis, 14 September 2017 
Pesta Salib Suci 
Bacaan: Bil. 21:4-9; Flp. 2:6-11; Yoh. 3:13-17 
 

Percakapan dengan Nikodemus (Yoh. 3:13-17) 
 

13 Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang telah turun dari 
sorga, yaitu Anak Manusia. 14 Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, 
demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, 15 supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya 
beroleh hidup yang kekal. 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak 
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17 Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia 
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 

 
PESTA SALIB SUCI  

 
“Supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar 

kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya 
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, 

melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3:13-17) 
 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih. 
Setiap manusia yang hidup akan mengalami kesulitan, penderitaan dan macam-macam 

persoalan. Pengalaman itu kadang menimbulkan pertanyaan mengapa harus seperti ini, mengapa 
Tuhan membiarkan saya menderita dan beragam pertanyan lainnya. Kadang kita menjadi frustasi, 
merasa Allah meninggalkan kita sehingga kita begitu menderita. Kita marah, mengutuk, mencaci 
maki, bahkan sampai merusak diri dan orang lain. Semua tindakan itu sekedar ingin menjelaskan 
bahwa kita menderita. 

Teman-teman, pepatah bijak mengatakan bahwa “manusia tidak akan dicobai diluar batas 
kemampuannya” artinya pengalaman menderita tidak akan melewati batas kemampuan kita, dan 
saat kita mengalami penderitaan tidak berarti bahwa Tuhan tidak menyertai dan memberkati. 
Allah sedang membentuk kita menjadi pribadi yang baik, yang sempurna seturut kehendak-Nya.  

Belajar dari bacaaan Injil hari ini kita diingatkan bahwa Allah senantiasa berusaha 
menyelamatkan manusia supaya tidak binasa dengan cara apapun termasuk mengutus Yesus 
Kristus, Putra Tunggal-Nya untuk mendamaikan kembali hubungan manusia dengan Allah yang 
putus karena dosa dan maut. Penderitaan yang dialami Yesus di atas kayu salib adalah cara Allah 
menyelamatkan manusia . 
 
Refleksi 
Apakah aku masih mengeluh terhadap penderitaan dan permasalahan yang aku hadapi? 
 
Doa 
Ya Allah yang baik, bimbinglah aku dengan kekuatan Illahi-Mu supaya aku mampu menghadapi 
dan mengatasi penderitaan, tantangan dan kesulitanku dalam hidupku sehari-hari seperti yang 
telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Melalui Kristus Putera-Mu, selamatkanlah aku. Amin 
 
Aksi 
Aku mau menderita sebab penderitaan bisa menjadikanku lebih baik.  
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Jumat, 15 September 2017 
Peringatan Wajib Santa Perawan Maria Berdukacita 
Bacaan: Ibr. 5: 7-9; Yoh. 19:25-27  
 

Yesus disalibkan 
(Yoh. 19:25-27) 

 
25 Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria 
Magdalena. 26 Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya di sampingnya, 
berkatalah Ia kepada ibu-Nya: "Ibu, inilah, anakmu!" 27 Kemudian kata-Nya kepada murid-murid-
Nya: "Inilah ibumu!" Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya 
 

 
IBUKU DAN IBUMU 

 

 
 

“Ibu inilah Anakmu!” Kemudian kata-Nya kepada murid-Nya,  
“Inilah Ibumu!” (Yohanes 19:26) 

 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih  
Hari ini adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria yang berdukacita. Gereja sangat 
menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja yang telah melahirkan Yesus Kristus. Sungguh, 
kita mendapat hadiah yang luar biasa diberikan Bunda Maria sebagai bunda kita.  
 Pada hari ini kita membaca dari Injil Yohanes tentang penderitaan Bunda Maria yang 
sungguh luar biasa ketika menyaksikan Puteranya wafatnya di kayu salib. Hati Bunda Maria sangat 
tangguh untuk menerima semua penderitaan dengan penuh iman. Namun, satu hal yang perlu 
diingat bahwa penyerahan Bunda Maria kepada Yohanes. Yohanes mewakili Gereja dan kita untuk 
menerim Bunda Maria sebagai Bundaku dan Bundamu.  
 Kita bisa belajar dari Bunda Maria dengan menerima semua penderitaan dengan penuh 
iman. Meskipun hati ini sangat sedih karena orang yang dikasihi wafat di atas kayu salib. 
Pengorbanan Bunda Maria sungguh luar biasa.  
 
Refleksi: 

1. Apakah aku setia dan taat pada kehendak Allah seperti Bunda Maria? 
2. Apakah aku selalu sedih dan putus as ajika mengalami kesedihan? 

 
Doa: 
Tuhan Yesus yang penuh kasih, anugerahkanlah kami iman seperti Bunda Maria. Ia tetap setia 
dalam mendampingi Putera-Mu dalam suka dan duka sampai di puncak Kalvari. Semoga kami 
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semakin dikuatkan oleh teladan iman Bunda Maria dan menyongsong hari esok dengan penuh 
harapan dan sukacita. Bunda Maria, doakanlah kami, anak-anakmu. Amin. 
 
Aksi: 
Aku tetap semangat menghadapi kesulitan dalam hidupku. 
 
 
Sabtu, 16 September 2017 
Peringatan Wajib St Kornelius dan St Siprianus 
1Tim. 1:15-17; Luk. 6:43-49 
 

Pohon dan Buahnya dan dua macam dasar 
(Luk. 6:43-49) 

 

 
 

43 "Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada 
pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. 44 Sebab setiap pohon dikenal pada 
buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak memetik 
buah anggur. 45 Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya 
yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang 
jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya." 46 "Mengapa kamu berseru 
kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Aku katakan? 47 Setiap orang 
yang datang kepada-Ku dan mendengarkan perkataan-Ku serta melakukannya -- Aku akan 
menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan --, 48 ia sama dengan seorang yang 
mendirikan rumah: Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika 
datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu 
kokoh dibangun. 49 Akan tetapi barangsiapa mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak 
melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika 
banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." 
 

PERBUATAN MENCERMINKAN ISI HATI 
"Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga 

tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. 44 Sebab 
setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang 

tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak 
memetik buah anggur.” (Luk. 6:43-44) 
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Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 
Sikap dan perbuatan kita dapat menjadi cerminan dari hati kita. Sikap dan perbuatan yang tidak 
baik mencerminkan sikap dan hati yang jahat. Ungkapan ini sepertinya cocok untuk peringatan 
wajib Santo Kornelius dan Santo Siprianus yang kita rayakan hari ini. Paus Kornelius dan Uskup 
Siprianus adalah dua orang yang melakukan apa yang dibisikkan oleh suara hatinya.  
Sikap dan perbuatan mencerminkan hati mereka. Mereka berdua berusaha menentang ajaran 
sesat yang dilancarkan pada zamannya. Mereka meminta supaya orang-orang Kristiani tidak 
boleh takut terhadap berbagai serangan atau ancaman dari para penguasa.  

Hari ini dalam Injil Lukas kita mendengarkan tentang melaksanakan perintah Yesus. Orang 
yang menanamkan dalam dirinya sabda Yesus maka sikap dan perbuatannya pun akan 
mencerminkan Sabda Yesus itu sendiri. Yesus sendiri mengatakan, “Barang siapa mendengarkan 
sabdaku dan melaksanakannya maka ia sama seperti orang yang membangun rumah di atas 
dasar batu bukan pasir.”  

Peringatan wajib Santo Kornelius dan Siprianus yang dirayakan oleh Gereja hari ini 
memberikan keteladanan kepada kita untuk berkata jujur atau apa adanya. Artinya berkata dan 
berbuat sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Kemudian kita ditegukan oleh sabda Yesus 
bahwa barang siapa mendengarkan sabda-Nya dan melaksanakannya maka akan menjadi orang 
kuat dan kokoh dalam iman meskipun mengalami berbagai tantantang hidup. 

 
Refleksi: 

1. Apakah sikap dan perbuatanku sudah mencerminkan sabda Yesus? 
2. Apakah aku lebih suka memilih membela kepentingan sendiri daripada melaksanakan 

sabda Yesus? 
 

Doa: 
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu karena sabda-Mu telah menuntun kami untuk 
bersikap dan berbuat lebih baik. Kuatkanlah semangat kami agar kami dapat melaksanakan sabda-
Mu dengan penuh semangat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku mau menjadi contoh atau teladan bagi teman-temanku dalam sikap dan perbuatanku. 

 
 
Minggu, 17 September 2017 
Hari Minggu Biasa XXIV 
Bacaan: Sir. 27:30 - 28:9; Rm. 14:7-9; Mat. 18:21-35 
 

Perumpamaan tentang pengampunan 
(Mat. 18:21-35) 

 
 21 Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: "Tuhan, sampai berapa kali aku 
harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" 22 Yesus 
berkata kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai 
tujuh puluh kali tujuh kali. 23 Sebab hal Kerajaan Sorga seumpama seorang raja yang hendak 
mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. 24 Setelah ia mulai mengadakan 
perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. 25 
Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia 
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dijual beserta anak isterinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. 26 Maka sujudlah 
hamba itu menyembah dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. 27 Lalu 
tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan 
menghapuskan hutangnya. 28 Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba 
lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya: 
Bayar hutangmu! 29 Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya: Sabarlah dahulu, 
hutangku itu akan kulunaskan. 30 Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam 
penjara sampai dilunaskannya hutangnya. 31 Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih 
lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. 32 Raja itu menyuruh memanggil 
orang itu dan berkata kepadanya: Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan 
karena engkau memohonkannya kepadaku. 33 Bukankah engkau pun harus mengasihani 
kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? 34 Maka marahlah tuannya itu dan 
menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35 Maka Bapa-
Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak 
mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. 

 
 

MENGAMPUNI 
 

 
 

21 “Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: "Tuhan, sampai berapa kali aku harus 
mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" 22 Yesus berkata 

kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh 
puluh kali tujuh kali.” (Matius 18:21-22) 

 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih, 
Pada tanggal 13 Mei 1981, seorang pembunuh asal Turki bernama Mehmet Ali Agca mencoba  
membunuh pemimpin agama Katolik Paus Yohanes Paulus II. Tak butuh waktu lama bagi sang 
paus untuk memaafkan Mehmet Ali Agca. Saat di dalam ambulance, Bapa John Paul sudah 
mengatakan bahwa ia memaafkan pelakunya, padahal ia masih dalam kondisi terluka. Setelah 
sembuh dari sakitnya, Paus mengunjungi pembunuhnya di penjara. Ia memaafkan sekali lagi di 
depan umum.  
 Pada hari ini kita mendengar dari Injil Matius tentang kisah pengampunan yang diajarkan 
oleh Yesus. Ketika Petrus bertanya tentang bagaimana mengampuni orang lain.  Yesus menjawab 
tujuh puluh kali tujuh kali. Ini menjelaskan bahwa pengampunan itu tanpa batas dan syarat. Yesus 
sendiri mengajarkan kepada para murid untuk mengampuni sampa seperti Tuhan mengampuni 
kita. Yesus sendiri memberikan teladan kerendahan hati dan pengampunan yang tak terhingga. 
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 Dari kisah pengampunan Paus Yohanes Paulus II dan Sabda Yesus hari ini mengajarkan kita 
untuk memaafkan orang lain. Kita tidak perlu menunggu untuk seseorang datang meminta maaf 
kepada kita, tetapi terlebih dahulu datanglah untuk meminta maaf kepada mereka.  

 
Refleksi: 

1. Apakah aku mudah memaafkan orang lain? 
2. Apakah aku suka dendam kepada teman-teman yang bersalah? 

 
Doa: 
Tuhan Yesus ajarilah aku untuk selalu memaafkan teman-temanku yang bersalah kepadaku. Demi 
Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku akan maafkan teman yang bersalah kepadaku sebelum mereka meminta maaf.  
 
Senin, 18 September 2017 
Yosef dari Copertino, Yohanes Makias 
Bacaan: 1Tim. 2:1-8; Luk. 7:1-10 
 

Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum  (Luk. 7:1-10) 
 

 
 

1 Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah Ia ke Kapernaum. 2 Di situ ada 
seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang 
sakit keras dan hampir mati. 3 Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh 
beberapa orang tua-tua Yahudi kepada-Nya untuk meminta, supaya Ia datang dan 
menyembuhkan hambanya. 4 Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta 
pertolongan-Nya, katanya: "Ia layak Engkau tolong, 5 sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah 
yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." 6 Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan 
mereka. Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-
sahabatnya untuk mengatakan kepada-Nya: "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak 
layak menerima Tuan di dalam rumahku; 7 sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak 
untuk datang kepada-Mu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. 8 
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada 
salah seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi: Datang!, maka ia datang, 
ataupun kepada hambaku: Kerjakanlah ini!, maka ia mengerjakannya." 9 Setelah Yesus 
mendengar perkataan itu, Ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang 
mengikuti Dia, Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, 
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sekalipun di antara orang Israel!" 10 Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, 
didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. 

 
 

IMAN ITU MENYELAMATKAN 
 

"Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah 
perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan 

kepada-Nya: "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak 
menerima Tuan di dalam rumahku; 7 sebab itu aku juga menganggap  

diriku tidak layak untuk datang kepada-Mu. Tetapi katakan saja  
sepatah kata,maka hambaku itu akan sembuh.” (Luk. 7:6-7) 

 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 
 Setiap orang Katolik yang rajin merayakan Ekaristi pasti pernah mendengarkan dan 
mengucapkannya. “Ya, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja 
maka saya akan sembuh.” Tidak semua orang mengetahi siapa yang mengatakan itu. Pernyataan 
ini kemudian menjadi pernyataan iman kita yang mendalam sebelum kita menerima hosti kudus.  
 Pada hari ini kita baca dalam Injil Lukas tentang perjuangan seorang perwira Romawi yang 
bernama Kornelius untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Kornelius sangat peduli 
dengan hambanya yang sedang sakit. Tentu saja ia sudah berusaha memberikan obat-obatan 
untuk kesembuhan hambanya tetapi rupanya usahanya tidak membuahkan hasil. Maka ketika 
mendengar bahwa Yesus ada di kota Kapernaum, perwira itu berusaha untuk menemui Yesus. 
Perwira itu meminta Yesus untuk datang ke rumahnya agar dapat menyembuhkan hambanya. 
Tetapi ketika melihat kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Israel pada waktu itu, orang 
Romawi dianggap orang kafir maka perwira itu merasa tidak pantas untuk menerima Yesus di 
rumahnya. Padahal Yesus mau ke rumah perwira itu. Kemudian keluarlah pernyataannya seperti 
ini. “Ya, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka hambaku 
akan sembuh.” Pernyataan ini sungguh luar biasa menggambarkan iman perwira itu. Ia tidak ragu-
ragu akan Yesus sebagai Allah yang dapat menyembuhkan hambanya.  
 Kita pun diajak untuk menyadari sejauh mana iman kita akan Yesus. Kita tidak perlu ragu 
dan takut karena Yesus pasti tahu apa yang kita butuhkan. Yesus pun tahu iman kita. Apakah kita 
percaya kepada Yesus atau tidak. Yang jelas Yesus selalu mengabulkan semua permohonan kita 
jika dilandasi iman yang kuat.  

 
Refleksi: 
1. Apakah sungguh-sungguh mengikuti teladan iman perwira Romawi? 
2. Apakah aku percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk aku? 

 
Doa: 
Tuhan Yesus bantulah aku untuk dapat meneladani iman perwira Romawi yang selalu percaya 
kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.  
 
Aksi:  
Aku akan rajin mengikuti perayaan Ekaristi sebagai ungkapan imanku kepada Yesus. 
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Selasa, 19 September 2017 
Maria De La Salette, Alfons dari Orozco, Fransiskus Maria dari Comporosso 
Bacaan: 1Tim. 3:1-13; Luk. 7:11-17 
 

Yesus membangkitkan anak muda di Nain 
(Luk. 7:11-17) 

 

 
 
11 Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-murid-Nya pergi bersama-sama 
dengan Dia, dan juga orang banyak menyertai-Nya berbondong-bondong. 12 Setelah Ia dekat 
pintu gerbang kota, ada orang mati diusung ke luar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah 
janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. 13 Dan ketika Tuhan melihat janda itu, 
tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia berkata kepadanya: "Jangan menangis!" 14 Sambil 
menghampiri usungan itu Ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, Ia berkata: 
"Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah!" 15 Maka bangunlah orang itu dan duduk 
dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. 16 Semua orang itu ketakutan 
dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata: "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-
tengah kita," dan "Allah telah melawat umat-Nya." 17 Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di 
seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. 
 

YESUS MEMBAWA HARAPAN 
 

“Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan,  
lalu Ia berkata kepadanya: "Jangan menangis!" (Luk. 7:13) 

 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 
 Lusi, anak juara 1 kompetisi alat musiK biola. Pada awalnya dia bukanlah anak berbakat. 
Pada saat ia berumur 5 tahun saja, ia buta nada. Ketika dimasukkan ke sekolah music, sang 
gurunya juga mengatakan bahwa Lusi tidak mempunyai bakat dalam bidang music. Si kecil Lusi 
tidak tahu bahwa dirinya buta nada, ia tetap percaya bahwa ia bisa melakukannya. Ia terus 
berharap dan terus melatih dirinya sendiri di rumah serta mendapat dukungan dari sang. 
Akhirnya, Lusi dapat bermain music dengan bagus sekali. 
 Dua tahun kemudian Lusi mengikuti kompetisi musik. Ia bermain dengan senyum yang 
mengembang diwajahnya. Setelah para kontestan tampil maka tibalah saat pengunguman 
pemenang. Pengunguman pemenang, seperti biasa dimulai dari harapan III sampai juara 1. Lusi 
merasa sangat yakin akan memenangkan kompetisi tersebut. Harapan III sampai juara 2 sudah 
disebutkan, tapi nama Lusi tidak ada dalam urutan itu. Tinggal 1 harapan yang ia punya, juara 1. 
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Sambil memejamkan mata ia mendengarkan, dan ternyata ia juara 1! Dengan bangga ia 
memamerkan piala, medali dan sertifikatnya. Dan harapan yang ada padanya pun semakin besar.  
 Bapak/Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengar dari Injil Lukas 
tentang kisah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kematian sering kali meninggalkan 
kesedihan yang mendalam terutama bagi orang-orang yang dekat dengan orang itu. Sama seperti 
ibu dari pemuda yang meninggal itu. Ibunya terus meratapi anaknya itu. Ibu ini tidak punya 
harapan lagi akan bertemu dengan anaknya. Tetapi dalam keadaan putus asa itu, Yesus hadir 
untuk memberikan harapan yang luar biasa. Yesus mengatakan kepada ibu dari pemuda itu, 
jangan menangis. Dan benar, Yesus pun kemudian membangkitkan anak muda itu. Dan ibunya 
pun dapat hidup bersama dengan anaknya lagi. 
 Hari ini kita belajar dari Lusi yang selalu mempunyai harapan. Harapan itulah yang 
mendorong Lusi untuk tetap berusaha dalam bidang music. Harapan Lusi ini pun terinpirasi dari 
Yesus yang selalu membuat harapan menjadi kenyataan seperti membangkitkan anak muda di 
Nain. 
 
Refleksi: 

1. Apakah aku selalu mempunyai harapan akan menjadi lebih baik ketika menghadapi 
berbagai persoalan hidup? 

2. Apakah aku percaya kepada Yesus yang selalu membuat harapan menjadi kenyataan? 
 
Doa: 
Ya Tuhan, bantulah kami untuk terus menjaga harapan dalam diriku, agar aku semakin yakin untuk 
mengapai cita-cita.  mencapainya. Jangan biarkan alasan-alasan sederhana membuat kam 
kehilangan harapan itu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku akan berusaha untuk tetap semangat dalam belajar meskipun ada banyak kesulitan yang 
kuhadapi. Aku mau bertanya kepada orang lain. 
 
 
Rabu, 20 September 2017 
Peringatan Wajib St Andreas Kim Taegon, Paulus Chong Hasang 
Bacaan: 1Tim. 3:14-16; Luk. 7:31-35 
 

Yesus dan Yohanes Pembaptis 
(Lukas 7:31-35) 

 
 31 Kata Yesus: "Dengan apakah akan Kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan 
dengan apakah mereka itu sama? 32 Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan 
yang saling menyerukan: Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami 
menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. 33 Karena Yohanes Pembaptis datang, ia 
tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata: Ia kerasukan setan. 34 Kemudian 
Anak Manusia datang, Ia makan dan minum, dan kamu berkata: Lihatlah, Ia seorang pelahap dan 
peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. 35 Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua 
orang yang menerimanya. 
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HIKMAT DIBENARKAN BAGI ORANG YANG MENERIMANYA 

 
 “Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya.” (Luk. 7:35) 

 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 
 Ada seorang remaja yang aktif sebagai putra altar pernah bertanya kepada pastor 
parokinya. “Pastor, saya setiap hari Minggu melayani di gereja tetapi masalah terus menerpa 
keluargaku. Padahal teman-temanku sesama putra altar biasa-biasa saja. Apakah Tuhan marah 
kepada keluarga saya?” Pastor itu kemudian menjawab remaja itu. “ Pernahkah kamu merenung 
sejenak sebelum tidur, dan memikirkan apa saja yang telah diberikan oleh Tuhan sepanjang hari? 
Mulai dari kamu bangun tidur, makanan yang kamu santap, kebaikan dari orang-orang 
disekitarmu, bahkan ketika kamu berpikir lagi, kamu dapat belajar dari semua masalah yang kamu 
dapatkan. Dan saat kau melihat teman-temanmu memiliki berkat yang melimpah, itu semua 
karena mereka bersyukur sehingga banyak sekali berkat yang diterima oleh mereka.” Kemudian,  
remaja  itu bertanya lagi “Jadi saya kurang bersyukur ya, Pastor? ” Lagi-lagi pastor itu tersenyum 
dan menjawab, “Wahai anakku, berkat yang diberikan olehNya tak akan ada putusnya namun 
semua itu kembali lagi kepada kita. Karena berkat hanya akan diterima oleh orang yang mau 
menerimanya juga.”  
 Hari ini, dalam Injil Lukas, Yesus mengajak kita untuk memahami apa yang dilakukan oleh 
Allah kepada kita. Dalam Injil hari ini kita diingatkan selalu peka dan bersyukur atas berkat Tuhan 
atas hidup kita. Kita sering mengeluh dalam hidup ini seperti para Ahli Taurat dan orang Farisi 
ketika melihat Yohanes datang dan tidak makan roti dan minum anggur ia dikatakan sebagai orang 
yang kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang dan makan minum bersama para 
pemungut cukai dan orang berdosa pun dianggap tidak pantas.  
 Yesus mengajak kita untuk selalu peka terhadap hal-hal yang sederhana yang terjadi dalam 
setiap peristiwa hidup kita. Setiap peristiwa pada dasarnya mempunyai pesan tersendiri. Jika kita 
dapat mengerti makna dari setiap peristiwa tersebut maka kita dapat dikatakan sebagai orang 
mempunyai hikmat.   
 
Refleksi: 

1. Apakah aku selalu bersyukur kepada Tuhan? 
2. Apakah aku selalu mengeluh jika mengalami berbagai persoalan dalam hidupku? 

 
Doa: 
Tuhan Allah kami, bantulah kami untuk memahami arti dari setiap peristiwa hidup kami agar kami 
dapat menjadi orang yang mempunyai hikmat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku selalu bersyukur atas apa yang aku miliki bukan mengeluh atas apa yang aku hadapi. 
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Kamis, 21 September 2017 
Bacaan I: Ef. 4:1-7.11-13 – Mazmur 19:2-3.4-5; Mat 9:9-13 
 

MATIUS PEMUNGUT CUKAI MENGIKUT YESUS  
 

9:9 Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, 
lalu Ia berkata kepadanya: "Ikutlah Aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Dia. 9:10 Kemudian 
ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan 
makan bersama-sama dengan Dia dan murid-murid-Nya. 9:11 Pada waktu orang Farisi melihat hal 
itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus: "Mengapa gurumu makan bersama-sama 
dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" 9:12 Yesus mendengarnya dan berkata: "Bukan orang 
sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.  9:13 Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini: 
Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena Aku datang bukan untuk 
memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." 
 

SOAL MEMILIH TEMAN 
  

Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius 
duduk di rumah cukai, lalu Ia berkata kepadanya: "Ikutlah Aku." 

Maka berdirilah Matius lalu mengikut Dia. (Mat. 9:9).  
 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 
Dalam satu kesempatan guru memberi tugas kelompok. Setiap anak 
bebas memilih anggota kelompoknya.  Setiap orang berusaha 
memilih teman yang terbaik dan berusaha menghindari orang yang 
dianggapnya kurang baik menjadi anggota kelompoknya. Maka 
orang yang disenangi dan dianggap baik tentu menjadi rebutan. 
Sementara anak yang dianggap kurang baik, susah mendapat 
kelompok. Begitulah kecendrungan manusia, memilih teman yang 
terbaik dan menjahui yang kurang baik.  

Lewat bacaaan hari ini, Yesus memilih Matius pemungut cukai. 
Matius pemungut cukai  bukanlah orang baik apalagi terbaik, 
melainkan seorang pendosa. Bahkan seorang pegawai pajak yang 
dijauhi oleh masyarakat. Tetapi Yesus memilihnya menjadi murid-

Nya. Bacaan hari ini, ingin mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang, bahkan orang berdosa 
sekalipun berharga di mata Tuhan.  

Dalam pergaulan sehari-hari kita biasa memilih-milih teman. Yang baik, yang menguntungkan 
kita dekati dan yang kurang baik serta kurang menguntungkan kita jauhi. Sebenarnya sikap 
demikian tidak sepenuhnya baik, sebab tindakan demikian adalah perbuatan pilih kasih. 
Sebenarnya orang yang jahat sekalipun bisa bertobat dan berubah menjadi lebih baik dan orang 
yang baik sekalipun bisa berubah menjadi jahat. Yang paling penting bukan menilai teman kita 
baik atau buruk, melainkan sejauhmana usaha kita membantu teman kita yang kurang baik 
menjadi lebih baik dan mendukung teman kita yang baik menjadi lebih baik.  

 
REFLEKSI 
Seberapa seringkah aku, berusaha membantu temanku menjadi lebih baik?  
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DOA 
Tuhan Yesus yang Maha Baik terima kasih karena Engkau telah mau menerima aku apa adanya 
dengan segala dosa dan kekuranganku. Yesus bantulah aku agar aku tidak tergoda dengan dosa. 
Amin 
 
NIAT 
Mulai hari ini aku membantu teman menjadi lebih baik   
 
 
Jumat, 22 September 2017 
Bacaan I: 1 Tim. 6:2c-12 – Mazmur 49:6-10, 17-20;– Luk. 8:1-3 
 
8:1 Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa 
memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid-Nya bersama-sama dengan Dia, 8:2 dan 
juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai 
penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat, 8:3 
Yohana isteri Khuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-
perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. 
 

MELAYANI ITU MENYENANGKAN 
8:3 Yohana isteri Khuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-

perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. (Lukas 8:3) 
 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 

Denis adalah ketua kelas dua belas di sebuah sekolah di 
Jakarta. Denis dipilih menjadi ketua kelas karena dia anak 
yang pandai, tampan, baik hati dan suka menolong. Intinya 
dia dipilih karena mempunyai kepribadian yang baik dan 
menarik.  
 Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih, seperti cerita 
Dennis, bacaan injil hari ini menceritakan wanita wanita yang 
tertarik kepada Yesus. Mengapa mereka tertarik? Karena 
mereka merasakan mujizat mujizat Yesus secara langsung. 
Kemudian mereka mengikuti Yesus mengabarkan Kerajaan 
Allah, dari kota ke kota dan desa ke desa. Selama perjalanan 
itu, wanita wanita itu memberikan semua yang mereka 

miliki, termasuk kekayaan yang ada pada mereka.  
Kita semua adalah pengikut-Nya, apa yang sudah kita berikan kepada Yesus? 
 
REFLEKSI 
Bagaimana dengan kita sekarang. Apa yang membuat kita tertarik dengan Yesus?  
 
DOA 
Bapa yang Maha baik terima kasih atas renungan hari ini. Bapa bantulah aku agar dapat melayani 
sesama seperti yang telah Engkau contohkan kepada kami. Amin  
 
NIAT 
Saya mau menjadi pengikut Yesus yang setia dengan cara rajin membantu sesama. 
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Sabtu, 23 September 2017 
Bacaan I: 1 Tim. 6:13-16 – Mazmur 100:2-5; – Luk. 8:4-15  
 

PERUMPAMAAN TENTANG SEORANG PENABUR 
 

8:4 Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota 
menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah Ia dalam suatu perumpamaan: 8:5 "Adalah seorang 
penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di 
pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. 8:6 
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak 
mendapat air. 8:7 Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama 
dan menghimpitnya sampai mati. 8:8 Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh 
berbuah seratus kali lipat." Setelah berkata demikian Yesus berseru: "Siapa mempunyai telinga 
untuk mendengar, hendaklah ia mendengar!" 8:9 Murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya, apa 
maksud perumpamaan itu. 8:10 Lalu Ia menjawab: "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui 
rahasia Kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, 
supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak 
mengerti. 8:11 Inilah arti perumpamaan itu: Benih itu ialah firman Allah. 8:12 Yang jatuh di pinggir 
jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya; kemudian datanglah Iblis lalu mengambil firman 
itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. 8:13 Yang jatuh di 
tanah yang berbatu-batu itu ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, menerimanya 
dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa 
pencobaan mereka murtad. 8:14 Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar 
firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekuatiran dan kekayaan 
dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. 8:15 Yang jatuh di 
tanah yang baik itu ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati 
yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan." 
 

NASEHAT 
 

8:8 Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat." 
Setelah berkata demikian Yesus berseru: "Siapa mempunyai telinga 

untuk mendengar, hendaklah ia mendengar!" (Lukas 8:8) 
 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 
Ada dua orang anak bersahabat. Namanya Vino dan Lani. Vino 
biasanya mendengar nasehat orang tuanya namun selekas 
mungkin dia melupakannya. Sedangkan Lani selalu 
mendengarkan, mengingat dan berusaha melaksanakan nasehat 
orang tuanya dalam hidup sehari hari. Bagi teman-temannya, 
Lani lebih disenangi daripada Vino. Karena, Lani dikenal sebagai 
anak yang patuh pada orang tua, sayang kepada teman dan 
hormat kepada guru.  

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk 
mendengarkan, dan berusaha mengerti nasehat orang tua, guru dan teman yang baik. Karena 
lewat nasehat-nasehat mereka, sebenarnya kita mendengarkan nasehat Tuhan. Bisa disebut, 
Tuhan hadir lewat diri dan nasehat mereka. Nasehat-nasehat yang baik itulah yang menjadikan 
kita tumbuh dan berkembang jadi anak yang baik dan berguna bagi sesama. 
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Guru, orang tua, dan teman yang baik biasanya memberikan nasehat yang baik pula. 
Sebagai teman yang baik bagi teman-temanmu, seberapa seringkah kamu memberikan nasehat 
yang baik? 
 
Refleksi:  
Bersediakah aku mendengarkan dan melaksanakan setiap nasehat yang baik? 

 
Doa:   
Ya Yesus jadikanlah diriku sebagai lahan subur untuk benih-benih sabdaMu. Semoga benih-benih 
yang Kautanamkan berkembang dan berbuah baik dalam diriku lewat perbuatan dan tutur kata 
kami yang baik. Amin. 
 
Niat: 
Aku akan mendengarkan dan melaksanakan setiap nasehat yang baik. 
 
Minggu, 24 September 2017 
Bacaan I: Yes. 55:6-9 – Mazmur 145:2-3.8-9. 17-18; Flp. 1:20c-24.27a – Mat. 20:1-16a 
 

PERUMPAMAAN TENTANG ORANG-ORANG UPAHAN DI KEBUN ANGGUR  
 

 
 

20:1 “Adapun hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar 
mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. 20:2 Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja 
itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. 20:3 Kira-kira pukul 
_embilan pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. 20:4 
Katanya kepada mereka: Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan 
kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. 20:5 Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga petang 
ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. 20:6 Kira-kira pukul lima petang ia keluar lagi dan 
mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka: Mengapa kamu menganggur saja 
di sini sepanjang hari? 20:7 Kata mereka kepadanya: Karena tidak ada orang mengupah kami. 
Katanya kepada mereka: Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. 20:8 Ketika hari malam tuan itu 
berkata kepada mandurnya: Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai 
dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. 20:9 Maka datanglah 
mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul lima dan mereka menerima masing-masing satu dinar. 
20:10 Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih 
banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. 20:11 Ketika mereka 
menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, 20:12 katanya: Mereka yang masuk 
terakhir ini hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari 
suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. 20:13 Tetapi tuan itu menjawab 
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seorang dari mereka: Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah 
sepakat sedinar sehari? 20:14 Ambillah bagianmu dan pergilah; aku mau memberikan kepada 
orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. 20:15 Tidakkah aku bebas 
mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, karena aku murah 
hati? 20:16 Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu 
akan menjadi yang terakhir.” 

MURAH HATI  
  

Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri 
hatikah engkau, karena aku murah hati? (Matius 20:15) 

 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih, 

Linna adalah seorang anak yang dikenal teman temannya sebagai anak yang malas. Selain 
malas kepada guru, teman teman, juga kepada orang tuanya. Suatu hari karena ingin mendapat 
sejumlah uang dari orang tuanya, dia berubah menjadi anak yang rajin. Dia mau melakukan 
sebagian perkerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, mengepel dan lainnya dengan 
tujuan digaji oleh ibunya. Sehingga, setelah melakukan pekerjaan rumah tersebut, ia menulis 
daftar gaji yang harus dibayarkan oleh orang tuanya pada selembar kertas.  

Tanpa sepengetahuan Linna, Ibunya membaca daftar gaji itu. Dan esoknya, Linna terkejut 
karena dia mendapatkan balasan selembar kertas tersebut. Rupanya diam diam ibunya 
menuliskan daftar seluruh kebutuhan Linna, mulai sejak lahir, TK, hingga SMA. Seperti biaya beli 
baju, buku, makanan, minuman, pakaian, biaya kesehatan dan uang sekolah serta uang jajan. 
Linna merasa kaget dan sungguh merasa malu membaca daftar kebutuhan tersebut. Rupanya, apa 
yang dia tuntut dari ibunya, sama sekali tidak seberapa dibanding pengorbanan orang tuanya. 

Bacaan hari ini bercerita tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. 
Pesannya, kita tidak selayaknya cepat cepat menghitung apa yang sudah kita berikan dan meminta 
apa yang telah kita doakan. Karena sebenarnya, Tuhan sudah lebih banyak berbuat dan memberi 
diri kepada kita. Tahukah kita, bahwa apa yang kita miliki sekarang ini, seperti orang tua, 
kesehatan, teman-teman dan lain-lain adalah pemberian Tuhan yang gratis? 

 
REFLEKSI 
Pantaskah aku iri terhadap pemberian Tuhan kepada sesamaku?  
 
DOA 
Bapa yang Maha baik, Engkau sangat baik dan senantiasa bermurah hati terhadap diriku dan juga 
anak-anak-Mu yang lain. Jagalah diriku agar tidak iri hati kepada orang-orang lain yang 
Kauanugerahi dengan karunia-karunia-Mu. Amin. 
 
NIAT  
Aku mau belajar Lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. 
 
 
Senin, 25 September 2017 
Bacaan I: Ezr. 1:1-6 – Mazmur 26:16; – Luk. 8:16-18 
 

PERUMPAMAAN TENTANG PELITA 
8:16 "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau 
menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya 
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semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. 8:17 Sebab tidak ada sesuatu 
yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan 
diketahui dan diumumkan. 8:18 Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa 
yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, dari padanya akan 
diambil, juga apa yang ia anggap ada padanya. 
 

BERBAGI YUK  
Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, 

kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, dari padanya 
akan diambil, juga apa yang ia anggap ada padanya. (Luas 8:18) 

 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 

Dalam satu kelas terdapat dua orang anak yang bersahabat. 
Sebutlah namanya Dadu dan Dodi. Kedua duanya dikenal sebagai 
murid yang pintar. Hanya saja Dadu dikenal sebagai anak yang pelit 
ilmu. Dia memang pintar, nilainya rata-rata 90, cuma agak sudah 
membagikan ilmu bagi teman-teman sekelas yang meminta 
bantuannya. Berbeda dengan Dodi. Sebagai anak yang pintar, 
cukup mudah baginya mengajari teman temannya yang 
membutuhkan bantuannya memahami pelajaran. Sehingga, Dodi 
sebenarnya lebih pintar dan lebih lama mengingat pelajaran. 
Mengapa? Karena dengan membagikan apa yang dia tahu, itu 

memudahkannya untuk mengingat lebih lama. 
Bacaan hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya berbagi. Pesannya adalah dengan 

berbagi kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan. Sebaliknya, 
kalau kita susah berbagi, maka apa yang ada pada kita akan berkurang.  

Soal berbagi marilah kita belajar dari sebatang lilin. Lihatlah bagimana lilin dengan 
cahanyanya memberi manfaat bagi banyak orang, sementara lewat api yang memancarkan 
cahanyanya, ia sebenarnya mengorbankan dirinya. Yesus pun bagaikan lilin kehidupan. Ia 
memberikan seluruh hidupnya untuk kita hingga wafat di kayu salib. Marilah kita perlahan lahan 
menjadi lilin bagi sesama, semoga dengan demikian kita pun memberi manfaat bagi orang di 
sekitar kita. 

 
REFLEKSI 
Seberapa besar aku berguna bagi orang orang disekelilingku?  
 
DOA 
Ya Tuhan, peliharalah api Roh-Mu di dalam hatiku sehingga menjadi sumber cahaya yang 
menyelamatkan bagiku dan bagi sesama di sekitarku. Amin. 
 
NIAT 
Hari ini aku mau memberi daripada meminta.  
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Selasa, 26 September  2017 
Hari Biasa (H) 
Bacaan: Ezr 6: 7-8. 12b. 14-20, Mzm 122: 1-2.3-4a.4b-5 
Bacaan Injil: Luk 8: 19-21 
 

YESUS DAN SANAK SAUDARA-NYA 
 

Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepada-Nya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia 
karena orang banyak. Orang memberitahukan kepada-Nya: "Ibu-Mu dan saudara-saudara-Mu  ada 
di luar dan ingin bertemu dengan Engkau."Tetapi Ia menjawab mereka: "Ibu-Ku dan saudara-
saudara-Ku   ialah mereka, yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." 

 
BERSAUDARA 

 
Tetapi Ia menjawab mereka: "Ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku  ialah mereka, 

yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya."(Luk 8: 21) 
 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih  
Alangkah bersyukurnya bahwa kita memiliki sebuah keluarga. Melalui keluarga kita banyak belajar 
tentang nilai dan makna kehidupan. Di dalam keluarga ada banyak peristiwa yang dialami: 
kebahagiaan, kesedihan ataupun penderitaan dan perjuangan. Dengan kasih dan cinta seluruh 
anggota keluarga dapat saling mendukung dan memperhatikan satu sama lain. 
 
Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini mengatakan bahwa Ibu dan saudara saudara Tuhan 
Yesus datang dan ingin bertemu dengan-Nya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pun 
memiliki keluarga. Pewartaan iman apa yang bisa kita renungkan dari bacaan ini? Yang dapat 
dijadikan renungan ialah perkataan Tuhan Yesus: "Ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku   ialah mereka, 
yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa 
mendengarkan firman dan melaksanakannya ialah dasar dalam setiap anggota keluarga kristiani 
menghidupkan persaudaraan yang sejati.  
 
Marilah berjuang untuk menjadi orang yang setia, tekun penuh semangat mendengarkan firman 
dan melaksanakannya. 
 
Refleksi: 
Apakah aku setia dan penuh semangat mendengarkan dan melaksanakan firmanNya? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, kami mohon bimbinganMu agar kami mampu setia dan taat 
mendengar dan melaksanakan firman Allah. Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah komitmen untuk mendengarkan firman dan setia melaksanakannya? 
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Rabu, 27 September  2017 
Pw St. Vinsensius a Paulo, Imam (P) 
Bacaan: Ezr 9: 5-9, MT Tob. 13: 2.3-4a. 4bcd. 5.8 
Bacaan Injil: Luk 9: 1-6 

Yesus mengutus kedua belas murid 
 

Maka Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada 
mereka untuk menguasai setan-setan  dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit.  Dan Ia 
mengutus mereka untuk memberitakan Kerajaan Allah  dan untuk menyembuhkan orang,  kata-
Nya kepada mereka: "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat 
atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu 
rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau 
menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai 
peringatan terhadap mereka. " Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil 
memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. 

 
PARA MURID DIBERI KUASA 

 
Maka Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada 

mereka untuk menguasai setan-setan  dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit.  
Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan Kerajaan Allah  dan 

untuk menyembuhkan orang (Luk 9: 1-2) 
 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 
Seorang pemimpin itu diberi kuasa oleh orang-orang untuk memimpin. Tentunya menjadikan 
seseorang sebagai pemimpin ada kriterianya. Salah satunya dapat memimpin dengan bijaksana 
dan adil. Pemimpin yang dipilih tidak bisa berbuat semena-mena karena ia bertanggungjawab bagi 
banyak orang.Kepemimpinannya dapat berdaya guna dan berdaya pikat bagi banyak orang. 
 
Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini kedua belas murid Tuhan Yesus yang disebut dengan 
kedua belas rasul diberi kuasa. Untuk apa kuasa itu? Kuasa untuk menguasai setan-setan dan 
menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh banyak orang pada waktu itu. Dari peristiwa ini 
mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu dan memberikan kuasa 
itu kepada para rasul sehingga Kerajaan Allah, Allah yang meraja dalam kehidupan manusia 
sungguh telah nyata.  
 
Marilah mensyukuri atas kuasa Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah diteruskan oleh 
Para rasul-Nya dan GerejaNya melalui sakramen-sakramenNya. 
 
Refleksi: 
Mengapa Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan manusia? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur rahmat keselamatan dan kehidupan di dunia ini 
diteruskan oleh Gereja. Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah doa syukur atas rahmat keselamatan di dalam diri Gereja? 
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Kamis, 28 September  2017 
Bacaan: Hag 1: 1-8, Mzm 149: 1-2.3-4.5-6a.9b 
Bacaan Injil: Luk 9: 7-9 
 

Herodes dan Yesus 
 

Herodes,  raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan iapun merasa cemas, sebab ada 
orang yang mengatakan, bahwa Yohanes   telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang 
mengatakan, bahwa Elia telah muncul  kembali, dan ada pula yang mengatakan, bahwa seorang 
dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata: "Yohanes telah kupenggal kepalanya. 
Siapa gerangan Dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?" Lalu ia berusaha supaya 
dapat bertemu dengan Yesus.  

 
HERODES YANG KHAWATIR 

 
Siapa gerangan Dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?" 

Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus.  (Luk 9: 9) 
 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih  
Menjadi orang yang terkenal itu sepertinya enak dan bahagia. Banyak orang yang mengaguminya. 
Hal itulah yang dialami oleh seorang yang menjadi raja atau ratu. Seorang raja itu pasti dihormati 
dan disanjung oleh seluruh rakyat. Raja yang adil dan bijaksana akan disayangi dan dicintai oleh 
seluruh rakyat. Raja yang bertanggungjawab ialah raja yang memandang bahwa kekuasaan yang 
diterima ialah sebuah amanat dari seluruh rakyat.  
 
Namun tidak demikian yang terjadi dalam diri raja Herodes. Ia dikenal sebagai raja yang kurang 
bijaksana karena kekuasaannya dijalankan secara otoriter. Herodes merasa sakit hati dengan 
perkataan Yohanes Pembaptis. Karena itulah, Herodes membunuh Yohanes Pemandi. 
 
Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, raja Herodes ingin sekali bertemu dengan Tuhan 
Yesus. Ia ingin melihat langsung hidup dan karya dari Tuhan Yesus. Ia ingin mencari tahu mengapa 
banyak orang bercerita tentang Tuhan Yesus. Namun Herodes mau bertemu Yesus untuk 
memastikan bahwa yang muncul itu bukan Yohanes yang sudah dia penggal kepalanya. Herodes 
Kwatir, Yohanes bangkit untuk membalaskan dendamnya. Dan inilah akibat dari kesalahan. Kita 
pun bisa seperti Herodes yang setiap saat dihantui rasa bersalah dan kuatir akibat kejahatan yang 
telah kita lakukan. 
 
Refleksi: 
Apakah kita juga perah kuatir atau cemas karena telah berbuat salah? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Kami juga mohom 
kiranya para pemimpin diterangi oleh rahmat Roh Kudus untuk memimpin rakyatnya dengan adil 
dan bijaksana. Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah doa permohonan untuk kebijaksanaan para pemimpin? 
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Jumat , 29 September 2017 
Pesta St, Mikael, Gabriel dan Rafael, Malaikat Agung 
Bacaan Dan. 7:9-10,13-14 atau Why. 12:7-12a; Mzm. 138:1-2a,2bc-3,4-5; Yoh. 1:47-51 
 
1:47 Kata Filipus kepadanya: "Mari dan lihatlah!" Yesus melihat Natanael datang kepada-Nya, lalu 
berkata tentang dia: "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!" 1:48 
Kata Natanael kepada-Nya: "Bagaimana Engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya: 
"Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." 1:49 Kata 
Natanael kepada-Nya: "Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!" 1:50 Yesus menjawab, 
kata-Nya: "Karena Aku berkata kepadamu: Aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau 
percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari pada itu." 1:51 Lalu kata Yesus 
kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan 
malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." 
 

PESTA ST. MIKAEL, GABRIEL DAN RAFAEL, MALAIKAT AGUNG 
 

Yesus menjawab, kata-Nya: "Karena Aku berkata kepadamu: Aku melihat engkau 
di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat 

hal-hal yang lebih besar dari pada itu." (Yohanes 1:50). 
 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 

Hari ini Gereja merayakan pesta tiga malaikat agung, yakni santo Mikael, santo Rafael dan 
santo Gabriel. Santo Mikael terkenal karena dialah yang menjadi pemimpin para malaikat saat 
mengalahkan si iblis, yakni Lucifer dan pasukannya. Sedangkan Santo Gabriel terkenal karena 
dialah yang membawa kabar gembira kepada Bunda Maria dan Zakharia. 

Sedangkan Rafael adalah santo yang menjadi pelindung kita dalam perjalanan dan mampu 
menyembuhkan kita. Maka dari ketiga malaikat agung ini kita belajar tiga hal. Pertama, dari 
malaikat Mikael, kita diajak untuk ikut melawan kejahatan. 

Kedua, dari malaikat Gabriel kita diajak untuk membawa kabar gembira kepada orang tua, 
guru, teman dan semua orang. Bukan membawa kabar buruk, gosip atau hoax. Ketiga, dari 
malaikat Rafael kita belajar agar kita menjadi pelindung bagi teman, adik dan semua orang dan 
meberikan penyembuhan lewat kata-kata dan perbuatan kita yang baik, sopan dan  benar. 
 
Refleksi 
Apakah kita sudah meneladani ketiga malaikat agung? 
 
Doa 
Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengutus tiga malaikat agung untuk menolong 
kami. Semoga kami berusahamenjadi anak-anak yang baik dan tidak perlu takut karena para 
malaikat-Mu ada di sekeliling kami. Amin. 
 
Aksi 
Aku mau menjadi malaikat yang bisa membuat orang lain tersenyum dan bahagia. 
 
 
 
 
 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Dan7:9-10;Dan7:13-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Why12:7-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm138:1-2;Mzm138:2-3;Mzm138:4-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh1:47-51;
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Sabtu , 30 September 2017 
Bacaan Za. 2:1-5,10-11a; MT Yer. 31:10,11-12ab,13; Luk. 9:43b-45 
 
9:43b Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuat-Nya itu, Yesus berkata 
kepada murid-murid-Nya: 9:44 "Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku ini: Anak Manusia 
akan diserahkan ke dalam tangan manusia." 9:45 Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab 
artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak 
berani menanyakan arti perkataan itu kepada-Nya. 
 

SIAP MENDERITA DAN MATI 
 

"Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku ini: Anak Manusia akan 
diserahkan ke dalam tangan manusia." (Lukas 9:44) 

 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih  

Kita memiliki orang tua yang baik dan siap melakukan apa saja untuk kita. Karena cintanya 
yang besar kepada kita, papa mama bahkan siap menderita dan mati kita anak-anaknya. Tetapi 
yang belum siap justru kita anak-anak. Kita belum siap jika papa mama pergi meninggalkan kita.  

Hal yang sama dialami oleh murid Yesus. Yesus sangat mencintai para murid-Nya termasuk 
kita. Karena cinta-Nya yang besar, Yesus pun mau dan siap menderita bahkan mati untuk kita. 
Namun para murid tidak mengerti apa yang Yesus ucapkan. Karena itu, marilah kita belajar 
mencintai orang tua kita yang sudah bekerja keras bahkan siap menderita dan mati untuk kita. 
Kita sebagai remaja dan manusia biasa tidak bisa mengerti kapan orang tua kita sakit bahkan 
meninggal. Tetapi kita percaya bahwa Yesus selalu ada dan siap menolong serta menghibur kita, 
kapan pun kita membutuhkannya. 

Karena itu, selama kita masih memiliki waktu untuk bersama dengan orang tua kita, maka 
marilah kita memanfaatkannya dengan baik. Kita ingin ingin menunjukkan tingkah laku dan tutur 
kata yang dapat membanggakan kedua orang tua dan siapa saja yang selama ini telah berjasa 
kepada kita. 
 
Refleksi 
Apakah yang dapat kita lakukan untuk papa mama yang siap menderita dan mati untuk kita? 
 
Doa 
Tuhan Yesus, terima kasih untuk papa mama yang sangat baik dan penuh kasih sayang sehingga 
mereka mau dan siap menderita bahkan mati untuk kami. Bimbing kami untuk menjadi anak yang 
baik dan sopan. Amin. 
 
Aksi 
Aku belajar menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua dan sesama. 
 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Za2:1-5;Za2:10-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yer31:10;Yer31:11-12;Yer31:13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk9:43-45;

