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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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RENUNGAN BULAN KITAB SUCI NASIONAL (BKSN) 2017 
UNTUK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 

KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA 
 

 
 
Jumat, 1 September 2017 
Bacaan: 1 Tes. 4: 1-8, Mzm.97: 1-2b, 5-6, 10, 11-12; 
Bacaan Injil: Mat.25: 1-13 

 
"Pada waktu itu hal Kerajaan Sorga seumpama sepuluh gadis, yang mengambil pelitanya dan pergi 
menyongsong mempelai laki-laki. Lima di antaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang 
bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang 
bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena 
mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu 
tengah malam terdengarlah suara orang berseru: Mempelai datang! Songsonglah dia! Gadis-gadis 
itupun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata 
kepada gadis-gadis yang bijaksana: Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami 
hampir padam. 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. 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. Kemudian 
datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata: Tuan, tuan, bukakanlah kami pintu! Tetapi ia 
menjawab: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-
jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya."  
 

BERJAGA-JAGALAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://renunganhariini.com/wp-content/uploads/2015/03/Harus-Tetap-Berjaga-jaga.jp
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“Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari 
maupun akan saatnya.”  (Mat 25: 13) 

 
Teman-teman yang terkasih 
Tuhan Allah yang kita imani adalah Tuhan yang sangat mencintai, menyayangi dan mengasihani 
kita. Bukti cinta-Nya itu dapat dibuktikan dengan berbagai tanda kasih dalam kehidupan yang kita 
peroleh setiap saat, baik melalui orang tua, guru, teman-teman, bahkan orang yang tidak kita 
kenal sekalipun. Tidak sebatas itu saja; begitu besar cinta-Nya kepada kita manusia, Tuhan Allah 
mengingatkan kepada kita agar kita selalu berjaga-jaga dalam segala hal.  
 
Dalam konteks ini berjaga-jaga sinonim dengan kata “bersiap-siaplah”. Ketika mendengar ucapan 
kata-kata tersebut atau bahkan kita sendiri yang mengucapkannya, tentu ada pemikiran tersendiri 
bahwa dibalik persiapan  itu akan  mencapai hasil yang baik menyenangkan dan memuaskan.  
 
Misalkan saja Zenatama, salah seorang pelajar ketika mendengar pengumuman mengenai ulangan 
tengah semester sebentar lagi, ia pun segera menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan belajar 
tekun, rajin membaca dan menulis, selalu mendengar penjelasan guru di kelas. Dari semua yang 
dilakukannya itu pasti punya tujuan dan harapan yakni mendapat hasil sekolah yangbagus dan 
pada akhir semester dapat naik kelas. 
 
Refleksi: 
Apakah sebagai seorang Pelajar, saya selalu mempertanggung jawabkan tugas dengan belajar 
tekun, rajin membaca dan menulis dan selalu mau mendengar, guru dan orang tua? 
 
Doa: 
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam Surga, Engkau sangat mencintai, menyayangi dan 
mengasihi kami, doronglah kami dengan Cahaya Roh Kudus agar kami selalu semangat dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab belajar kami dengan sungguh-sungguh. Amin. 

 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah komitmen untuk senantiasa berjaga-jaga dalam hidup sebagai pelajar? 
 
 
Sabtu, 2 September 2017 
Bacaan: 1 Tes. 4:9-11, Mzm.98:1,7-8,9 
Bacaan Injil: Mat.25: 14-30 

 
"Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang 
memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang 
diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing 
menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta 
itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta 
itupun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta 
itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah 
itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 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. 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. 
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Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua 
talenta itu, katanya: Tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba 
dua talenta. 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. 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. Karena itu aku takut dan 
pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah: Ini, terimalah kepunyaan tuan! 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? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang 
menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu 
ambillah talenta itu dari padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta 
itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. 
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. 
Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di 
sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi."  
 

“TALENTA” 
 

“Segera pergilah hamba yang menerima lima Talenta itu. Ia menjalankan uang itu, 
 lalu beroleh laba lima talenta”. (Mat.25:16) 

 
Teman-teman yang terkasih 
Berpikir, berperasaan, berkehendak, bertindak adalah dasar yang dimiliki setiap orang. Dengan 
kemampuan yang ada orang dapat berprestasi dengan gemilang.ItulahTalenta. Talenta adalah 
segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita sebagai anugerah-Nya. Talenta yang telah 
diberikan kepada kita bukan untuk kita simpan melainkan harus kita pergunakan untuk berbagai 
kegiatan yang positif. 
 
Dalam Injil pada hari ini mengisahkan tentang talenta. Kita diingatkan untuk memahami dengan 
sungguh pesan yang disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan tentang talenta, dan  cara kita 
menyikapinya. Dalam perumpamaan itu Yesus mau menyampaikan tugas dan tanggung jawab kita 
sebagai hamba dalam konteks kerajaan Allah.  
 
Ada dua hal yang dapat kita pelajari dari perumpamaan tentang talenta. Pertama, Bahwa Yesus 
ingin mengatakan bahwa setiap orang diberikan talenta tanpa kecuali. kedua, setiap talenta itu 
berasal dari Tuhan, Dia yang memberikan talenta itu kepada kita semua. Karena itu kita wajib 
memelihara dan mengembangkannya.  
 
Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan mengetahui kemampuan yang dimiliki  setiap orang sehingga 
Dia memberikan karunia talenta itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. 
 
Refleksi: 

1. Apakah Talenta yang kita miliki berasal dari Tuhan ? 
2. Apakah kita  juga telah menggunakan Talenta dengan baik? 
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Doa:  
Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Sorga, engkau memberikan Talenta kepaada kami, semoga 
kamipun menyaadari akan Talenta yang kami miliki sehigga sungguh-sungguh berusaha untuk 
mencapai prestasi yang memuaskan . Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah rencana yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan talenta dari Tuhan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minggu, 3 September 2017 
Hari Minggu Biasa XXII (H) 
Bacaan: Yer: 20: 7-9, Mzm. 63: 2.3-4. 5-6.8-9, Rm 12:1-2 
Bacaan Injil: Mat: 16: 21-27 

 
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. Tetapi Petrus menarik Yesus ke 
samping dan menegor Dia, katanya: "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu! Hal itu sekali-kali 
takkan menimpa Engkau." 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." Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Setiap 
orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. 
Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi 
barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang 
memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya 
sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi 
malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.  
 

“JANGAN MENJADI BATU SANDUNGAN.” 
 

“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 manauasia.”(Mat: 16: 23) 
 

Teman-teman yang terkasih 
Beberapa hari yang lalu, Susan harus masuk rumah sakit gara-gara demam tinggi. Usut punya 
usut, ternyata hal tersebut disebabkan perkara sepele, terlalu banyak minum es. Sebenarnya 
Susan tahu bahwa minum es tidak baik untuk kesehatannya, karena tenggorokannya mudah sekali 
meradang setiap kali meminum es. 

https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/2015206/univ/art/2015206_univ_lsr_xl.jp
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Tetapi karena belakangan ini cuaca begitu panas, dan dia melihat saudara-saudaranya meminum 
air es dengan nikmatnya, ia pun tergoda untuk mencobanya. Apa dampaknya? Hanya gara-gara 
segelas air es yang diminumnya, Susan harus diopname karena mengalami pembengkakan di 
tengorokannya disertai demam yang tinggi. Tentu saja hal itu menghabiskan banyak biaya. Uang 
tabungan keluarga yang seharusnya dipakai untuk renovasi rumah, habis tak bersisa.  
 
Seringkali apa yang kita lakukan, walaupun hal tersebut tidak berdampak negatif kepada kita, tapi 
sesungguhnya hal tersebut memiliki dampak negatif bagi orang lain, yang ada di sekitar kita. 
Dalam hal rohani, mungkin saja kita telah memiliki tingkat iman yang dewasa, tapi belum tentu 
orang lain memiliki tingkat iman seperti kita. Barangkali masih banyak orang yang belum dewasa 
secara rohani sehingga apa yang kita lakukan, walau sebenarnya kita yakin bahwa hal tersebut 
tidak bertentangan dengan Firman Tuhan, toh, hal tersebut dapat menjadi batu sandungan bagi 
saudara-saudara kita yang lemah.Mari kita lebih berhati-hati dengan kehidupan kita, agar hidup 
kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan malahan menjadi batu sandungan.  
 
Refleksi: 
Sudahkah kehadiran saya menjadi berkat bagi sesamaku? 
 
Doa : 
Ya Tuhan terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu memberikan terang kepada 
sesama yang mengalami kesulitan hingga mengalami sukacita selalu bersama-Mu. Amin. 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah kegiatan untuk menjadi berkat bagi sesama? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Senin, 4 Septembeer 2017 
Pekan Biasa XXII – Hari Biasa (H) 
Bacaan: 1 Tes,4: 13-17, Mzm. 96: 1.3.4-5.11-12,13 
Bacaan Injil: Luk4: 16-30 
 
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. Kepada-Nya diberikan kitab nabi 
Yesaya dan setelah dibuka-Nya, Ia menemukan nas, di mana ada tertulis: "Roh Tuhan ada pada-
Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang 
miskin; dan Ia telah mengutus Aku 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." 

https://www.google.co.id/url?url=https://www.youtube.com/watch?v=CyFiAiqe6yM&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjPzY2fhNbVAhXBwI8KHRTTDfEQwW4IEzAA&usg=AFQjCNFNYSuZ32B1wNoYeXbykhdzOymJS
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Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk; dan mata 
semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, kata-
Nya: "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu 
membenarkan Dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkan-Nya, lalu kata 
mereka: "Bukankah Ia ini anak Yusuf?" 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!" Dan kata-
Nya lagi: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. 
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. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari 
mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman 
nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorangpun dari mereka yang ditahirkan, 
selain dari pada Naaman, orang Siria itu." 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.  

“KABAR BAIK” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik 
kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus Aku 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.”(Luk4: 18-19) 
 
Teman-teman yang terkasih 
Seorang remaja, kecanduan obat-obatan terlarang. Akhirnya direhabilitasi. Hidupnya hancur dan 
kehilangan masa depan. Bahkan hampir meninggal. Dalam program rehabilitasi itu, dengan proses 
yang tak mudah, ia pun bertobat dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengalaman 
remaja ini menggambarkan sebuah perjuangan untuk terbebas dari hal yang tidak baik. Inilah 
yang dinamakan pengalaman terbebaskan. 
Dalam bacaan Injil hari ini pun kita mendengarkan firman Tuhan: “Roh Tuhan ada padaku, oleh 
sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan 
Ia telah mengutus Aku 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.”Dari firman itu kita bisa tahu bahwa Tuhan 
Yesus diutus Allah ke dunia untuk membawa kabar baik untuk semua mahkluk di dunia. Kabar 
baiknya ialah membawa pembebasan bagi seluruh manusia. Marilah kita hidup selalu bersama 
Kristus karena kita semua telah mendapat kabar baik dari Allah yakni PutraNya sendiri yakni 
Tuhan Yesus Kristus. 

http://ktsbb.wordpress.com/2017/05/03/saling-mengasihi
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Refleksi: 
Kabar baik apa yang akan diwartakan kepada sesama? 
 
Doa: 
Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus kepada kami agar akal dan budi kami dapat memancarkan 
Rahmat-Mu melalui tutur kata dan perbuatan yang sopan di tengah keluarga, sekolah, dan 
masyarakat. Amin. 

 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah logo yang melukiskan kedamaian? 
 

 
Selasa, 5 September 2017 
Bacaan: 1 Tes 5:1-6,9-11, Mzm. 27: 1.4.13-14 
Bacaan Injil: Luk 4: 31-37 
 
Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari 
Sabat. Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab perkataan-Nya penuh kuasa. Di dalam 
rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras: "Hai 
Engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusan-Mu dengan kami? Engkau datang hendak 
membinasakan kami? Aku tahu siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah." Tetapi Yesus 
menghardiknya, kata-Nya: "Diam, keluarlah dari padanya!" Dan setan itupun menghempaskan 
orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari padanya dan sama sekali tidak 
menyakitinya. 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." Dan tersebarlah berita tentang Dia ke mana-mana di daerah 
itu.  

“KELUARLAH DARI PADANYA” 
 

Tetapi Yesus menghardiknya, katanya:”Diam, keluarlah dari padanya!” dan setan itupun 
menghempaskan orang ituke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari padanya 

dan sama sekali tidak menyakitinya. (Luk 4: 35) 
 
Teman-teman yang terkasih 
Dalam dunia ini ada saja peristiwa yang terjadi. Awalnya baik-baik saja tetapi tiba-tiba 
bermusuhan. Ada orang dikenal sangat baik, tetapi ternyata melakukan kejahatan dsbnya. 
Gambaran seperti itu mau mengatakan di sekeliling kita masih ada pengaruh-pengaruh yang jahat. 
Contohnya banyak, misalnya:kesombongan, kemalasan, keserakahan, egoime dsb. Bagaimana 
cara menghadapi pengaruh-pengaruh yang jahat itu? Cara menghadapinya ialah adalah berusaha 
sedapat mungkin untuk mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua dan guru, mengikuti 
perintahnya, dan selalu mau bersyukur dalam doa dan usaha.   
 
Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar Tuhan Yesus menghardik kuasa si Jahat. Peristiwa ini 
merupakan tanda bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa Kerajaan Allah. Allah 
yang meraja dan membawa seluruh mahkluk mengalami damai sejahtera dan terbebas dari 
pengaruh-pengaruh si jahat.  
 
Marilah selalu bersandar kepada Kristus Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan seluruh isi-
Nya dan memberitakan kabar baik ini kepada segala mahkluk. 
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Refleksi: 
Sudahka kita berusaha untuk mau meninggalkan kemalasan, kesombongan, egois dan cinta diri 
yang merupakan bentuk-bentuk pengaruh si jahat? 
 
Doa: 
Ya Tuhan berikan kami Rahmat kebijaksanaan dan tanggung jawab atas hidup kami sehingga kami 
terhindar dari sikap kesombongan dan cinta diri, demi Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah cara yang jitu membuang sikap malas? 
 

 
Rabu, 6 September 2017 
Bacaan: Kol.1:1-8, Mzm 52: 10. 11 
Luk.4:38-44 
 

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. Maka Ia berdiri di 
sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itupun meninggalkan dia. 
Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang 
membawa kepada-Nya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Iapun 
meletakkan tangan-Nya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. 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. 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. Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Juga di kota-kota lain Aku harus 
memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku diutus." Dan Ia memberitakan Injil 
dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. 

 
“TANGAN TUHAN AJAIB” 

 
“...Ia pun meletakan tangan-Nya atas mereka masing-masing dan 

menyembuhkan mereka.” (Luk 4:40b) 
Teman-teman yang terkasih 
Berkat dan pertolongan Tuhan seringkali datang justru pada saat situasi yang sangat sulit dimana 
pengharapan tidak ada lagi dan secara logika manusia mengatakan itu sudah tak mungkin. 
Kesembuhan sering terjadi justru pada saat semua dokter mengangkat tangan dan mengatakan 
bahwa sakitnya sudah tidak dapat disembuhkan, apa pun caranya, dan saatnya akan tiba. Bagi 
manusia sepertinya tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin terjadi.  
 
Pengalaman nyata sering dirasakan sebagian orang yang percaya akan mujizat Tuhan dan 
membuat orang terpesona akan kebesaran dan keajaiban-Nya. Dia punya banyak cara untuk 
menolong umat-Nya, tidak pernah terlambat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 
 
Demikian pun yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menumpangkan 
tanganNya untuk segala jenis penyakit dan menyembuhkannya. Ini adalah tanda bahwa Tuhan 
Yesus memang sungguh Anak Allah, Sang Mesias yang datang untuk memberitakan Injil Kerajaan 
Allah bagi seluruh mahkluk. 
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Marilah mewartakan kabar baik ini bagi setiap orang dengan cara yang sederhana misalnya 
berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. 
 
Refleksi: 
Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita juga selalu mengandalkan Tuhan? 
 
 
Doa:  
Ya Tuhan, sertailah kami dalam perjuangan hidup ini dan berilah kami iman yang teguh kepada-
Mu agar kami semakin setia mencintai-Mu dengan semakin melaksanakan ajara-Mu. Amin. 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah kata-kata mutiara yang menggambarkan Kuasa Tuhan? 
 
 
Kamis, 7 September 2017 
Bacaan: Kol.1:9-14, Mzm 98: 2-6 
Bacaan Injil: Luk.5:1-11 
 
Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia 
hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya 
telah turun dan sedang membasuh jalanya. 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. Setelah selesai berbicara, Ia 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." Dan setelah mereka 
melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. 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. Ketika Simon Petrus melihat hal itu iapun tersungkur di 
depan Yesus dan berkata: "Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia 
dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka 
tangkap; 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." Dan 
sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, 
lalu mengikut Yesus.  

 
“BERTOLAKLAH KE TEMPAT YANG DALAM” 

Yesus berkata kepada Simon; “Bertolaklah ke tempat yang dalam, 
dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan” (Luk5:4) 

 
 
Teman-teman yang terkasih 
Setiap orang dalam hidupnya tentunya mengalami hal yang baik dan yang buruk. Harapannya ke 
arah yang baik menjadi tujuan hidup ini, namun kadangkala tidak mudah karena banyak sekali 
tantangannya. Pergaulan dan hiburan yang tidak sehat bisa membawa diri kita ke arah yang 
kurang baik. Pengendalian diri dan pikiran yang positif membantu kita menjadi pribadi yang baik.  
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Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, Tuhan Yesus menemui para nelayan di pantai danau 
Genesaret yang sedang mencari ikan. Sudah seharian mereka tidak mendapat ikan. Dengan satu 
perintah dari Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, mereka mendapat ikan yang sangat banyak. 
Melihat peristiwa itu Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata: "Tuhan, pergilah dari 
padaku, karena aku ini seorang berdosa, namun Kata Yesus kepada Simon: "Jangan takut, mulai 
dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya 
ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Apa pesan dari peristiwa 
ini untuk hidup kita sehari-hari?Ada dua Pesan penting yang bisa kita amalkan dari kisah ini, yakni: 
Pertama, Biarkan diri kita dipakai Tuhan untuk mewartakan cinta-kasih-Nya kepada sesama dan 
kita akan memperoleh kebahagiaan sumbernya ialah Tuhan Yesus sendiri.Kedua, Kita selalu 
mengalami kebaikan Tuhan dalam bentuk apa pun. 
 
Marilah kita bersikap rendah hati seperti Petrus yang menyadari ketidakberdayaan. Dalam 
kekhawatiran kita, kebaikan Allah menjadi sangat nyata. Dengan kerendahan hati, kelemah-
lembutan kepada sesama yang kita jumpai dapat merasakan kehangatan cinta Yesus dalam diri 
kita. 
 
Refleksi: 
Apakah saya berusaha untuk menjadi penjala terbaik bagi keluarga dan teman- teman di 
sekitarku? 
 
Doa: 
Ya Tuhan, tanamkalah kami semangat cinta sesama sehingga kami dapat merasakan kedamaian 
dan kebahagiaan yang sejati dalam hidup ini. Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Carilah sebuah foto atau lakukan foto dengan kameramu sebuah peristiwa atau kejadian yang 
melukiskan makna atau arti menjala manusia? 
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Jumat, 8 September 2017 
Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria (P) 
Bacan: Mi5: 2-5a, Rm8:28-30, Mzm 13: 6ab.6cd 
Mat1:1-16, 18-23 

 
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak 
memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda 
memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron 
memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, 
Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas 
memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan raja Daud. Daud 
memperanakkan Salomo dari isteri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam 
memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat 
memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam 
memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye 
memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekhonya dan 
saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, 
Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel 
memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, Azor 
memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, Eliud 
memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub 
memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya 
ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas keturunan dari Daud sampai 
pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai 
Kristus.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. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama 
isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 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. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan 
menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." Hal 
itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: "Sesungguhnya, anak dara itu akan 
mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" --
yang berarti: Allah menyertai kita 
 

“ IMMANUEL” 
 

“Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan 
mereka akan menamakan Dia Emanuel” yang berarti ; Allah menyertai kita. (Mat 1:23) 

 
Teman-teman yang terkasih 
Setiap keluarga tentunya memiliki silsilah keluarga. Silsilah ini membantu garis keturunan sebuah 
keluarga. Apa makna dari silsilah itu? Maknanya ialah bahwa Tuhan begitu baik karena melindungi 
dan memberi keselamatan dan kehidupan untuk setiap keluarga. Tujuan akhirnya ialah menjadi 
keluarga Kerajaan Allah. Allah yang meraja dalam setiap keluarga.  
 
Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini pun mengungkakn silsilah dari Tuhan Yesus. Bacaan 
terakhirnya terungkap: “Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: 
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"Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan 
mereka akan menamakan Dia Imanuel" --yang berarti: Allah menyertai kita.Kalian tahu apa 
artinya Immanuel itu? Ya betul artinya Tuhan menyertai kita. Immanuel nyata ada dalam diri 
Kristus Yesus. KehadiranNya telah diperbincangkan dalam Kitab Suci. Sang Mesias yang diutus 
oleh Allah Bapa.  
 
Marilah bersyukur kepada Allah karena Allah mengaruniakan PutraNya Yang Tunggal dalam Roh 
Kudus. Santo Yusuf dan Bunda Maria dipilih oleh Allah untuk membesarkan Tuhan Yesus agar kita 
pun semakin mencintai Tuhan Yesus yang sungguh rendah hati dan tulus mengasihi keluargaNya. 
 
Refleksi: 
Apakah aku sudah mencintai seluruh anggota keluarga? 
 
Doa: 
Ya Tuhan kami mohon semoga Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup di dalam keluarga 
kami masing-masing.Amin. 
 
Reaksi-Aksi: 
Lakukanlah praktek cinta kasih kepada salah seorang anggota keluargamu? 
 
 
Sabtu,9 September, 2017 
Bacaan: Kol.1:21-23, Mzm 54: 3-4.6.8 
Bacaan Injil: Luk. 6:1-5 
 
Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-murid-Nya memetik bulir 
gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa 
orang Farisi berkata: "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari 
Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka: "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?" Kata Yesus lagi kepada mereka: 
"Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat."  
 

“MENGUDUSKAN HARI SABAT” 
 

Kata Yesus lagi kepada mereka;”Anak manusia adalah Tuhan pada hari Sabat.” (Luk 6:5) 
 
Teman-teman yang terkasih 
Menguduskan hari Sabat bermula dari perintah Tuhan kepada umat Israel melalui Musa agar 
umat Israel memelihara dan menguduskan hari Sabat. Di tengah-tengah kesibukan mereka dalam 
bekerja, khususnya karena akan membuat Kemah Suci dan segala perkakasnya, mereka harus 
beristirahat pada hari Sabat. Umat Israel harus menguduskan hari Sabat karena hari itu 
merupakan peringatan akan kebaikan Tuhan.  
 
Hari ini kita mendengar Tuhan Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan orang-orang Farisi 
tentang hari sabat: “Anak manusia adalah Tuhan pada hari Sabat”. Jawaban Tuhan Yesus penuh 
dengan kuasa dengan tujuan memaknai secara hakiki bahwa hari Sabat itu menguduskan Tuhan 
dengan perbuatan kasih kepada sesama yang sangat membutuhkan. 
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Bagi kita, umat Kristen pada masa kini, hari Minggu merupakan Sabat buat kita. Hari itu 
merupakan hari peringatan akan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari itu, kita 
menyatakan rasa syukur kita atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan, bersekutu dengan 
saudara seiman, memulihkan kekuatan fisik, mental, dan rohani kita, serta mendapatkan 
pedoman firman Tuhan untuk menjalankan hidup kita setiap hari. Hari Sabat semakin memuliakan 
Allah dengan perbuatan kasih kepada sesama manusia. 
 
Refleksi: 
Bersyukurlah kita atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kita? 
 
Doa: 
Ya Tuhan berilah aku semangat baru dalam ikatan kasih dengan Roh Kudus untuk memulihkan 
fisik, mental dan rohani, sehingga boleh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang  hidup kini dan 
sepanjang segala abad. 
 
Reaksi-Aksi: 
Carilah sebuah lagu yang mengisahkan rasa syukur kepada Tuhan? 
 
 
 
Minggu, 10 September 2017 
Hari Minggu Biasa XXIII (H) 
Bacaan: Yeh. 33:7-9, Mzm 95: 1-2.6-7.8-9, Rm 13:8-10 
Bacaan Injil: Mat 18:15-20 
 
"Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan 
nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah 
seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak 
disangsikan. 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. 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. Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat 
meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab 
di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah 
mereka."  

“MENEGUR DENGAN KASIH” 
 

“Apbila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia dibawa empat mata. Jika ia mendengarkan 
nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali.” (Mat 18:15) 

 
Teman-teman yang terkasih 
Dalam hidup di kota besar seperti Jakarta sikap individualistis sudah begitu terasa di sekitar 
lingkungan kita. Sikap yang seperti ini akhirnya bisa menumpulkan hati untuk peduli dan perhatian 
kepada orang lain. Apalagi kalau berhadapan dengan orang yang melakukan kesalahan atau 
ketidakjujuran. Terkadang sungkan untuk menegor kesalahan orang lain. 
 
Dalam bacaan InjilMatius hari ini kita diminta untuk saling menasehati dan berkumpul di dalam 
nama-Nya. 
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Bersama Tuhan segala masalah ada jalan keluar, asalkan hati kita mau terbuka dan jujur mengakui 
kekurangan dan kelemahan kita. Dalam hidup keseharian ini  saudara atau teman-teman kita pun 
dapat menjadi sarana Tuhan untuk membentuk pribadi kita menjadi lebih baik dan unggul. Mari 
kita saling terbuka dan bertanggungjawab.  
 
Marilah saling belajar untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan teman-teman kita. Sikap 
mendengarkan menjadi penting saat teman kita memberikan pendapat dan nasehat ketika 
melakukan kesalahan. Sikap lain yang dibutuhkan ialah sikap rendah hati. 
 
 
Refleksi: 
Apaka saya bersedia mendengar nasihat orang lain dan mau secara rendah hati menerimanya? 
 
Doa: 
Ya Tuhan Bapa di Surga berikan aku kesabaran dalam menghadapi berbagai  persoalah dalam 
hidup ini dan dan selalu terdorong untuk memperbaharui sikapku. Amin. 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah daftar orang-orang yang pernah kalian sakiti, kemudian meminta maaf kepadanya? 
 
 
 
Senin, 11 September 2017 
Pekan Biasa XXIII – Hari Biasa (H) 
Bacaan: Kol 1:24-2:3, Mzm 62: 6-7.9 
Bacaan Injil: Luk 6:6-11 
 
Kata Yesus lagi kepada mereka: "Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada suatu hari 
Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan 
kanannya. 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. 
Tetapi Ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu: 
"Bangunlah dan berdirilah di tengah!" Maka bangunlah orang itu dan berdiri. 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?" Sesudah 
itu Ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu: "Ulurkanlah 
tanganmu!" Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah 
mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus.  
 

“HARI SABAT UNTUK MANUSIA” 
 

Lalu Yesus berkata kepada mereka ;”Aku bertanya kepada kamu; manakah yang  
diperbolehkan pada hari sabat, berbuat baik atau berbuat jahat,  

nyawa orang atau membinasakannya?” (Luk 6: 9) 
 
Teman-teman yang terkasih 
Dalam sebuah komunitas, misalnya di sekolah atau di rumah biasanya ada aturan dan tata tertib. 
Tujuan dibuat aturan agar semua warga bisa menjalankan setiap aktivitasnya dengan baik dan 
teratur. Selain itu menjadi sarana pembelajaran menghargai hak dan kewajiban orang lain. 
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 Aturan itu mengikat bagi seluruh pribadi dalam komunitas itu. Bila ada yang melanggar aturan itu 
akan mendapat hukuman sesuai dengan yang sudah disepakati bersama. Aturan dibuat secara adil 
dan bertanggungjawab. 
 
Dari pengalaman keseharian kita mengenai aturan dan konsekuensinya, marilah belajar dari 
bacaan Injil hari ini yang mengungkapkan makna terdalam dari hari sabat. kita mendapatkan suatu 
nilai yang luhur dari sebuah kisah dari bacaan Injil hari ini. Dalam bacaan itu ada orang-orang 
Farisi yang menjalankan sabat secara harafiah atau sempit. Mereka sangat senang mencari 
kesalahan-kesalahan yang Tuhan Yesus lakukan. Namun Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. 
Tuhan Yesus memberikan inspiratif baru bahwa hari Sabat dibuat untuk kebaikan dan 
kebahagiaan manusia.  
 
Marilah kita jangan seperti orang-orang Farisi yang tidak mau membuka hati dan pikirannya untuk 
memahami dan menghayati nilai-nilai luhur yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. 
 
Refleksi: 
Apakah aku selalu menghargai dan melaksanakan aturan dengan penuh tanggungjawab? 
 
Doa: 
Ya Allah Bapa di Surga terangilah aku dengan Roh Kebijaksanaan agar aku dapat menentukan 
dengan bijak arah hidup ini sehingga sampai kepada tujuan yang sudah Engkau tetapkan bagiku. 
Amin. 
 
Reaksi-Aksi: 
Temukanlah beberapa alasan mengapa aturan diperlukan dalam hidup bersama? 
 
 
Selasa, 12 September 2017 
Hari Biasa (H) 
Bacaan: Kol 2: 6-15, Mzm 145: 1-2.8-11 
Bacaan Injil: Luk 6:12-19 

 
Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada 
Allah. Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilih dari antara 
mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul: Simon yang juga diberi-Nya nama Petrus, dan 
Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Tomas, 
Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot 
yang kemudian menjadi pengkhianat. 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. 
Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka; juga 
mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu 
berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar dari pada-Nya dan semua orang itu 
disembuhkan-Nya.  

“YESUS MEMANGGIL MURID-MURIDNYA” 
 

Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilih dari antara mereka 
dua belas orang, yang disebut-Nya rasul. (Luk 6:13) 
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Teman-teman yang terkasih 
Kesediaan kita untuk menjawab panggilan Tuhan agak sulit kita lakukan dalam situasi seperti 
sekarang ini.  Hal ini bisa terjadi karena hampir sebagian besar orang tidak mau beresiko, orang 
hanya mau mengikuti kemauannya sendiri;sangat egois, cenderung memikirkan kepentingan 
sendiri, dan kurang peduli terhadap kepentingan orang lain 
Ada faktor pendorong seseorang mau melakukan tugas-tugas perutusan yakni : 
Pertama :  Orang tersebut selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat peristiwa   
                   hidupnya. 
Kedua     :  Orang selalu bersyukur karena merasa hidupnya dipulihkan Tuhan  
Ketiga     : Orang selalu membangun relasi intim dengan Tuhan. 
Keempat : Orang mau menata hidup baru dalam kebenaran Tuhan 
 
Faktor-faktor inilah yang dapat memurnikan motivasi orang untuk melakukan tugas pelayanan 
kasih yang didasarkan pada buah- buah Roh yaitu : Kasih, Sukacita, damai sejahterah, kesabaran, 
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri. Yang menjadi tolok ukur 
keberhasilan tugas pelayanan adalah : Pengorbanan yang mau menyangkal kepentingan diri 
sendiri, demi keselamatan orang lain. 
Semoga kitapun meneladani sikap para Rasul untuk menjawab panggilan Yesus untuk mewartakan 
Kerajaan Allah. 
 
Refleksi: 
Apakah saya sudah menyangkal kepentingan diri sendiri untuk keselamatan orang lain ? 
 
Doa: 
Ya Tuhan utuslah Roh Kudus untuk menggerakan kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab dalam hidup ini, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.  
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah kalimat yang mempunyai makna panggilan menjadi murid Tuhan Yesus? 
 
 
Rabu, 13 September 2017 
Pw St. Yohanes Krisostomus, UskPujGrj (P) 
Bacaan: Kol 3: 1-11, Mzm 145: 2-3.10-13b 
Bacaan Injil: Luk 6:20-26 

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

Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya dan berkata : “Berbahagialah hai kamu  
yang miskin, karena kamulah yang empunya Kerjaan Allah.” (Luk 6 : 20) 

 
Teman-teman yang terkasih 
Ada sebuah pertanyaan: "Apakah untuk menjadi empunya Kerajaan Allah, kita harus menjadi 
miskin?" Jawabanku: "Iya". Sederhana sekali; Orang miskin itu adalah orang yang tidak berdaya 
karena serba kekurangan, biasanya mereka selalu bersandar pada Tuhan. Apa jadinya kalau sudah 
seperti itu? Keadaan seperti ini akan membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan dan memiliki 
pengharapan bahwa Tuhanlah yang akan memberi kebahagiaan.  
 
Maka benar seperti Sabda Tuhan Yesus : “Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah 
yang empunya kerajaan Surga.” Dalam kehidupan ini kita perlu sadar bahwa Semua yang ada pada 
kita, bukanlah milik kita melainkan milik Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kita adalah titipan 
Tuhan untuk dijaga, dipelihara dan dilestarikan. Tuhan menjadi tumpuan dan sandaran dalam 
hidup ini. Kita tergantung akan penyelenggaraanNya. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada 
Tuhan dengan cara yang kecil dan sederhana namun mendalam yakni berdoa, berpuasa, 
membaca Kitab Suci, ikut perayaan Ekaristi dan masih banyak lagi. 
 
Marilah selalu berharap kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Mari mengutamakan dalam hidup 
ini dengan selalu yakin dan percaya akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita masing-
masing. 
 
Refleksi : 
Apakahaku mau menyisihkan sebagian uang sakuku untuk berbagi dengan sesama? 
 
Doa:  
Tuhan, semoga kami menyadari bahwa semua yang ada pada kami adalah milik-Mu sehingga kami 
menggunakannya tidak hanya demi kepentingan kami sendiri tetapi lebih-lebih demi 
kesejahteraan bersama dan keluhuran nama-Mu. Amin. 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah gerakan suka menolong dalam komunitas sekolah mulai dari satu kelas? 
 
 
Kamis, 14 September 2017 
Pesta Salib Suci 
Bacaan: Bil 21:41-49, Mzm 78: 1-2.34-35.36-37.38, Flp 2: 6-11 
Bacaan Injil: Yoh 3: 13-17 

 
Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga,selain dari pada Dia yang telah turun dari 
sorga,yaitu Anak Manusia.Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun,demikian 
juga Anak Manusia harus ditinggikan,supaya setiap orang yang percaya  kepada-Nya beroleh 
hidupyang kekal. Karena begitu besar kasihAllah akan dunia ini , sehingga Ia telah 
mengaruniakanAnak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percayakepada-Nya tidak 
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia 
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 
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“BEGITU BESAR KASIH ALLAH” 
 

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. (Yoh 3:16) 
 
Teman-teman yang terkasih 
Tidak terlalu sulit menerima penderitaan yang berasal dari kesalahan kita sendiri. Namun, tidak 
terlalu mudah menerima penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan sesama kita; mungkin kita 
akan jadi marah dan jengkel. Bahkan, kita tidak bersedia untuk menanggungnya. Akan tetapi, 
kemuliaan hati seseorang justru tampak dalam kesediaannya untuk menanggung penderitaan 
akibat kesalahan sesamanya. 
 
Keluhuran hati Allah sungguh menjadi nyata dalam diri Yesus yang tersalib. Melalui salib itu, 
tampak kesediaan Allah untuk menanggung kesalahan dan dosa manusia. Salib menjadi tanda 
pengurbanan Yesus terhadap hidup umat manusia.Yesus rela menanggung semua itu karena 
Yesus mengasihi umat manusia. Salib Yesus bukan lagi menjadi tanda hukuman, melainkan tanda 
kasih Allah kepada kita. 
 
Hari ini, Gereja merayakan pesta Salib Suci. Pesta ini merupakan ungkapan Gereja terhadap Salib 
Yesus sebagai jalan keselamatan. Maka, seluruh umat beriman diundang untuk merenungkan 
pengurbanan yang telah diberikan Yesus kepada kita. Dan selanjutnya, Gereja juga mau mengajak 
kita untuk meneruskan pekerjaan dan karya-karya Tuhan Yesus di dunia. 
 
Refleksi: 
Bersediakah saya mengampuni, jika orang lain berbuat salah kepadaku? 
 
Doa:  
Ya Bapa, karena kasih-Mu kepadaku, Engkau membiarkan Putra-Mu memanggul salib. Bapa, 
ajarilah aku memanggul salibku dengan selalu mau mengampuni kesalahan orang lain. Amin. 
 
Reaksi-Aksi: 
Jelaskan apakah artinya hidup kekal itu dan berilah contohnya? 
 
 
Jumat, 15 September 2017 
Pesta Santa Perawan Maria Berdukacita 
Bacaan: Ibr 5:7-9, Mzm 31: 2-3a. 3bc-5.5-6.15-16, 20 
Bacaan Injil: Yoh 19:25-27 
 
Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria 
Magdalena. Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya di sampingnya, berkatalah 
Ia kepada ibu-Nya: "Ibu, inilah, anakmu!" Kemudian kata-Nya kepada murid-murid-Nya: "Inilah 
ibumu!" Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus 
tahu, bahwa segala sesuatu telah  
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“INILAH IBUMU” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemudian kata-Nya kepada murid-murid_Nya; “Inilah ibumu!” Dan sejak saat itu  
murid-murid itu menerima dia di dalam rumahnya.(Yoh 19: 27) 

 
Teman-teman yang terkasih 
Bunda Maria adalah Bunda Yesus yang selalu mendampingi Putranya sampai di Kayu Salib. Di 
bawah kaki Salib Yesus Bunda Maria diserahkan kepada murid-murid-Nya untuk menjadi ibu. 
Dengan ketaatan dan kerendahan hatinya Bunda Maria menerima tugas sebagai seorang ibu. Sang 
Bunda mesti belajar mencapai kemuliaan dengan menerima sesamanya dalam kehidupan setiap 
hari. Tugas ini tentunya tidak ringan tapi harus dihadapinya karena ia tahu bahwa tugas ini dari 
Tuhan. Bunda Maria tidak ingin kehendak putranya terhalangi oleh kehendak pribadinya sendiri. 
di bawah salib kemuliaan itu, Sang Bunda sudah banyak belajar meminum cawan itu. Karena itu ia 
rela menerima tugas menjadi ibu bagi semua orang. Ia mesti menimpa dirinya untuk menghadapi 
berbagai persoalan yang dihadapi anak-anaknya dalam pergulatan hidup di dunia ini. Ia mengajari 
anak-anaknya memberi makna terhadap setiap penderitaan dan persoalan yang dihadapi. 
 
Sejalan dengan sang Bunda, kitapun diberi tugas untuk memberi makna terhadap kehidupan ini. 
Bagi Tuhan Yesus, hidup bukan berakhir pada penderitaan. Justru penderitaan itu menjadi jalan 
menuju kemuliaan karenanya. Dia mengajak kita semua merefleksikan lebih dalam tenatang hidup 
ini. Untuk mencapai kemuliaan, kita mesti menerima Tuhan dan sesama. Karena itu Yesus yang 
mulia di atas Salib meminta kesediaan murid-Nya untuk menerima Bunda Maria “inilah ibumu” 
kata-Nya. Reaksi murid itu luar biasa. Mulai saat itu murid-murid menerima Bunda Maria untuk 
selalu bersama-sama dengan mereka. Hanya melalui sikap “menerima” itulah kita mampu 
mendapatkan kemuliaan. 
 
Refleksi: 
Apakah saya sanggup menerima orang lain sebagai saudaraku dalam hidup saya ? 
 
Doa: 
Ya Tuhan utuslah Roh-Mu untuk menerangi akal budiku agar aku dapat menerima orang-orang 
disekitarku sebagai saudara dan mampu menjalin relasi yang harmonis diantara kami. Amin. 
 
Reaksi-Aksi: 
Lakukanlah devosi atau novena kepada Allah melalui teladan iman Bunda Maria? 
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Sabtu, 16 September 2017 
Pesta St. Kornelius, Paus dan St. Siprianus, Uskup dan Martir (M) 
Bacaan: 1 Tim 1: 15-17, Mzm 113: 1-5a.6-7 
Bacaan Injil: Luk 6: 43-49 

 
"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. Sebab setiap pohon dikenal pada 
buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak memetik 
buah anggur. 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." "Mengapa kamu berseru kepada-Ku: 
Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Aku katakan? Setiap orang yang datang 
kepada-Ku dan mendengarkan perkataan-Ku serta melakukannya--Aku akan menyatakan 
kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan, 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. 
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."  
 

            “ORANG YANG BAIK” 
 

Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan 
orang yang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. 

Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya.” (Luk 6:45) 
 
Teman-teman yang terkasih 
Jordi memiliki teman non-Kristen bernama Rangga. Mereka sama-sama belajar di sekolah Kristen 
sampai lulus SMP. Kemudian mereka berpisah, dan bertemu lagi ketika sudah bekerja. Betapa 
terkejutnya Yoga ketika Willis mengaku telah percaya pada Tuhan Yesus. “Selama ini aku tertarik 
pada kasih di antara orang Kristen. Aku terkesan pada kebaikan guru-guru sekolah kita dulu. Aku 
jadi ingin kenal pada Tuhan kalian,” kata Willis. 
 
Barnabas adalah orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Ia orang baik, dan Alkitab mencatat 
kebaikannya. Sewaktu Saulus yang baru bertobat datang ke Yerusalem, murid-murid curiga dan 
menganggapnya sebagai mata-mata. Tetapi Barnabas menerima Saulus dan memperkenalkan 
kepada rasul-rasul sampai akhirnya ia diterima (Kis. 9:26-27). Masih ada lagi sejumlah kebaikan 
Barnabas yang dicatat dalam Alkitab. 
 
Perbuatan baik dapat menjadi pintu bagi masuknya pemberitaan Injil, membuka mata orang 
terhadap kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk berbuat baik; 
berbuat jahat tidak cocok dengan identitas kita sebagai orang Kristen. Perbuatan baik bisa dimulai 
dari hal-hal yang sederhana, seperti memberikan senyuman, menyapa dan member salam, 
menolong anak kecil atau orang yang sudah tua untuk menyeberang jalan, dan memberi tempat 
duduk kepada mereka yang lebih tua, tutur kata dan perilaku sopan. Marilah menaburkan benih 
kebaikan kepada sesama, agar orang yang melihatnya dapat memuliakan Bapa kita di surga. 
 
Refleksi: 
Benih kebaikan apa saja yang sering saya lakukan kepada sesamaku ? 
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Doa: 
Ya Tuhan Bapa di Surga bimbinglah kami selalu dalam setiap langkah hidup ini agar kami mampu 
menabur benih kebaikan di antara sesame sehingga kami merasakan cinta dan kebahagiaan 
bersama pura-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.  
 
Reaksi-Aksi: 
Tuliskanlah kekuatan dan kelemahan dalam diri masing-masing? 
 
 
Minggu, 17 September  2017 
Hari Minggu Biasa XXIV 
Bacaan: Sir. 27:30-28:9; Mzm 103:1-2.3-4.9-10.11-12; Rm. 14:7-9 
Bacaan Injil: Mat18: 21-35 
 

PERUMPAMAAN TENTANG PENGAMPUNAN 
(Mat18: 21-35) 

 
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: "Tuhan, sampai berapa kali aku harus 
mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? "  Yesus berkata 
kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh 
puluh kali tujuh kali.  Sebab hal Kerajaan Sorga seumpamaseorang raja yang hendak mengadakan 
perhitungan  dengan hamba-hambanya.  Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, 
dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta.  Tetapi karena orang itu 
tidak mampu melunaskan  hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual  beserta anak 
isterinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah 
dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.  Lalu tergeraklah hati raja itu 
oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan 
hutangnya.  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!  Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya: Sabarlah dahulu, hutangku 
itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai 
dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan 
segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata 
kepadanya: Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau 
memohonkannya kepadaku. Bukankah engkaupun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah 
mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, 
sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.  Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian 
juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni 1  saudaramu dengan 
segenap hatimu." 

SIKAP MENGAMPUNI 
 

Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya: Hai hamba yang jahat, seluruh 
hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkaupun 

harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah  
tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia  

melunaskan seluruh hutangnya (Mat18: 32-34) 
 
 

http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Mat%2018:21-35#n1
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Teman-teman yang terkasih 
Dalam salah satu cerita pendek, yang berjudul "The Capital of The World" (di dalam buku: "The 
Complete Short Stories of Ernest Hemingway") - secara singkat menceritakan kisah tentang 
seorang ayah yang tinggal di Spanyol bersama anaknya laki-laki yang masih remaja, yang bernama 
Paco, yang merupakan nama kecil dari Fransisco. Paco adalah nama yang populer di 
Spanyol.Namun terjadi kesalahpahaman dan ketegangan dalam hubungan antara ayah dengan 
anaknya itu, yang membuat si anak remaja itu memberontak dan lari dari rumah.Beberapa hari 
kemudian, sang ayah menyesal, lalu mulai mencari anaknya yang lari darirumah. Perjalanan ke 
sana ke mari untuk mencari Paco, anaknya, tidak juga membuahkan hasil. Dan tercetuslah ide dari 
sang ayah, sebagai usahanya yang terakhir, untuk memasang iklan di surat kabar Madrid, El 
Liberal. Iklan singkatnya berbunyi: "PACO MEET ME AT HOTEL MONTANA NOON TUESDAY. ALL IS 
FORGIVEN. PAPA." ("Paco segera temui saya Selasa sore di Hotel Montana. Semuanya telah 
dimaafkan. PAPA."). Hal yang luar biasa terjadi keesokan harinya, banyak yang merespon 
mendatangi Hotel Montana, ada 800 orang "Paco" yang semua ingin dimaafkan. Ada dampak yang 
luar biasa dari sebuah pengampunan.  
Hari ini kita mendengarkan bacaan Injil yang mengulas perumpamaan tentang pengampunan. 
Dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa pengampunan Allah, diberikan dengan cuma-
cuma kepada semua orang berdosa yang bertobat dan memohon pengampunan kepada Allah. 
SelanjutnyaAllah meminta agar kita mau mengampuni juga kepada sesama yang memohon 
pengampunan. Buang jauh sikap dendam dan tidak bersedia mengampuni orang lain. Santo 
Paulus dalam suratnya di Efesus 4: 32 mengajarkan kepada kita: “Tetapi hendaklah kamu ramah 
seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di 
dalam Kristus telah mengampuni kamu.  
Refleksi: 
Seberapa seringkah aku mengampuni kepada sesama? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang mahabaik, mampukanlah kami untuk semakin mampu untuk mengampuni. Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Tuliskanlah pengalamanmu ketika mengampuni  adik atau kakak atau temanmu? 
 
 
Senin, 18 September 2017 
Pekan Biasa XXIV 
Bacaan: 1 Tim 2: 1-8; Mzm 28: 2.7.8-9, Bacaan Injil: Luk 7: 1-10 
 

YESUS MENYEMBUHKAN HAMBA SEORANG PERWIRA DI KAPERNAUM 
 Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah Ia ke Kapernaum.  Di situ ada 
seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang 
sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa 
orang tua-tua Yahudi kepada-Nya untuk meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan 
hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan-Nya, 
katanya: "Ia layak Engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung 
pembangunan rumah ibadat kami." 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; sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepada-Mu. 
Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang 
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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." 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, sekalipun di antara orang 
Israel!" Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu 
telah sehat kembali. 

IMAN SEBESAR INI 
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, sekalipun di antara orang Israel!"  Dan setelah orang-orang yang disuruh itu 
kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali.(Luk. 7: 9-10) 

 
Teman-teman yang terkasih 
Bagaimana rasanya jika seseorang dipercaya oleh orang lain? Yang pasti senang dan bangga 
bahwa orang lain memberi kepercayaan. setiap orang yang memberikan kepercayaan kepada 
orang lain pasti ada alasannya. Salah satunya ialah karena ia dinilai mampu dan bisa diandalkan.  
Dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, seorang perwira yang memiliki seorang hamba meminta 
pertolongan Tuhan Yesus. Perwira ini memberi kepercayaan kepada Tuhan Yesus untuk 
menyembuhkan hambanya dengan sepatah kata saja. Melihat sikap percaya yang seperti itu, 
Tuhan Yesus heran.  Alhasil hamba perwira itupun sembuh dari sakitnya. 
Pesan bacaan Injil hari ini yang dapat menjadi landasan hidup ialah miliki iman kepada Kristus 
karena Kristus ialah Sang Juruselamat. Marilah kita jadikan Yesus sebagai  tujuan hidup. 
 
Refleksi: 
Apakah aku mau berjuang agar mampu miliki iman seperti perwira itu? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang mahabaik, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan rahmat iman 
kepada kami. Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Apa yang bisa kalian lakukan bahwa Tuhan Yesus ialah tujuan hidupmu? 
 
 
Selasa, 19 September 2017 
Pekan Biasa XXIV 
Bacaan: 1Tim 3: 1-13; Mzm 101:1-3b.5-6, Bacaan Injil: Luk 7: 11-17 
 

YESUS MEMBANGKITKAN ANAK MUDA DI NAIN 
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. 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. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, 
tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan , lalu Ia berkata kepadanya: "Jangan menangis!" Sambil 
menghampiri usungan itu Ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, Ia 
berkata: "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah!"  Maka bangunlah orang itu dan 
duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu 
ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata: "Seorang nabi  besar telah muncul di 
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tengah-tengah kita," dan "Allah telah melawat umat-Nya."  Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di 
seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. 
 

KUASA TUHAN YESUS 
"Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah!"  Maka bangunlah orang itu dan duduk dan 

mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya.(Luk. 7: 14b-15) 
 
Teman-teman yang terkasih 
Bila ada sanak keluarga yang meninggal, tentunya semua anggota keluarga berduka. Banyak 
kenangan saat masih hidup yang tidak bisa dilupakan. Hal inilah yang membuat seluruh anggota 
keluarga merasa kehilangan. Dengan doa, harapan dan kasih peristiwa tersebut menjadi 
pengalaman iman kepada Tuhan Yang Maha Baik dan Maha Rahim. 
Begitu juga halnya dengan kisah yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Dikisahkan ada 
seorang janda yang memiliki seorang anak laki-laki, satu-satunya didapati telah meninggal. 
Menangislah Ibu janda ini. Tuhan Yesus melihat sendiri peristiwa ini, lalu tergerak hatiNya oleh 
belas kasihan. Kemudian Tuhan Yesus membangkitkan anak muda yang telah meninggal itu. 
Semua orang yang melihat kejadian ini ketakutan sambil memuliakan Allah. 
Perkataan Tuhan Yesus sungguh berkuasa karena Ia ialah Anak tunggal Allah yang diutus untuk 
menyelamatkan hidup manusia. Perkataan Tuhan Yesus membuat ibu janda tersebut menjadi 
bahagia karena anaknya yang meninggal menjadi hidup kembali. Tuhan Yesus melakukanNya 
karena Ia tergerak oleh belas kasihan kepada ibu janda itu. Inilah yang dinamakan peristiwa iman 
yang menyelamatkan 
Pesan bacaan Injil hari ini ialah Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan. Ia pun memiliki hati yang 
penuh belas kasih kepada siapa saja yang mengalami kesulitan dan penderitaan hidup. Marilah 
kita jadikan Tuhan Yesus sebagai  pedoman dan penuntun hidup. 
 
Refleksi: 
Sudah berusahakah aku untuk makin mengenal dan mencintai Tuhan Yesus Sumber Kehidupan? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang mahabaik, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan PutraMu yang 
tunggal untuk keselamatan dan kehidupan kami. Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Apa kita kita sudah berbelas kasih kepada sesama? 
 
 
Rabu, 20 September  2017 
Pw St. Andreas Kim Tae Gon, Imam dan St. Paulus Chong Ha Sang dkk, Martir (M) 
Bacaan: 1 Tim 3: 14-16, Mzm 111:1-6, Bacaan Injil: Luk7: 31-35 
 
Kata Yesus: "Dengan apakah akan Kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan 
apakah mereka itu sama?  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.  Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan 
tidak minum anggur, dan kamu berkata: Ia kerasukan setan.  Kemudian Anak Manusia datang, Ia 
makan dan minum, dan kamu berkata:Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat 
pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapihikmat dibenarkan oleh semua orang yang 
menerimanya." 
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BERSYUKUR MENERIMA YESUS 
 

Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya.(Luk. 7: 35) 
 
Teman-teman yang terkasih 
Pernahkah kalian ditolak oleh sesorang! Bagaimana reaksi yang muncul? Sedih, kecewa dan lain 
sebagainya. Apalagi perbuatan baik dan benar yang dilakukan seseorang ditolak oleh orang lain. 
Perasaan sedih, kecewa dan lain sebagainya menjadi lebih besar. Reaksi ini wajar dan alami. Satu 
nilai hidup dari peristiwa ini ialah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan benar, meskipun 
ada tantangan dan tidak selalu mudah menerimanya. 
Bacaan Injil hari ini, mencoba menggambarkan suatu penolakan oleh kebanyakan orang ketika 
Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus datang di utus oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik 
tentang Kerajaan Allah, Allah yang Meraja dalam hidup manusia. Penolakan mereka dilukiskan 
oleh penginjil Lukas: 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. Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang sebangsanya, namun Ia 
tetap melaksanakan misiNya yakni menyelamatkan banyak orang. Berbahagilah orang karena 
mendapat hikmat sehingga bisa menerima kehadiranNya dalam hidup ini. 
 
Pesan bacaan Injil hari ini ialah berjuanglah senantiasa dalam hikmat dalam Kristus Tuhan yang 
datang untuk kebahagiaan manusia. Hal inilah yang juga dialami oleh martir St. Andreas Kim Tae 
Gon, Imam dan St. Paulus Chong Ha Sang dkk yang pada hari ini adalah pesta wajib 
merayakannya. Kita bersyukur karena perjuangan iman yang mereka lakukan. 
 
Refleksi: 
Bagaimana cara mengurangi sikap dan perkataan yang egois dalam diri? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang mahabaik, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan hikmat kepada 
kami. Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Apa yang bisa kalian lakukan untuk keluarga, Gereja dan lingkungan masyarakat? 
 
 
Kamis, 21 September  2017 
Pesta St. Matius, Rasul dan Pengarang Injil (M) 
Bacaan: Ef. 4: 1-7.11-13, Mzm  19: 2-3.4-5 
Bacaan Injil: Mat9: 9-13 
 

MATIUS PEMUNGUT CUKAI MENGIKUT YESUS 
 

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. Kemudian ketika 
Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan 
bersama-sama dengan Dia dan murid-murid-Nya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, 
berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus: "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan 
pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata: "Bukan orang sehat yang 
memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini: Yang 
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Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena Aku datang bukan untuk 
memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." 
 

ARTI FIRMAN INI 
 
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 (Mat 9: 9) 
 
Teman-teman yang terkasih 
Setiap orang diciptakan oleh Tuhan unik dan istimewa. Artinya ada perbedaan antara yang satu 
dengan yang lain. Perbedaan itu membuat indah dan penuh makna bagi hidup manusia. Begitulah 
yang ada di negeri tercinta Indonesia adalah negeri yang beraneka ragam suku, bahasa dan 
budaya. Kita patut bersyukur atas keanekaragaman ini. 
Tuhan Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini memilih dan memanggil Matius 
pemungut cukai menjadi muridNya bahkan menjadi salah seorang dari dua belas rasulNya.Padahal 
pada zaman itu Matius dianggap sebagai orang yang berdosa. Akibatnya orang tidak mau bergaul 
dengannya dan ia dijauhi oleh orang-orang sekampungnya.  
Pesan bacaan Injil hari ini yang dapat dijadikan sebuah nilai hidup ialah memiliki sikap iman yang 
sungguh merdeka. Artinya secara bebas untuk menerima orang lain apa adanya dan memiliki 
belas kasihan dan cinta.  
 
Refleksi: 
Sudahkah aku mewujudkan iman yang hidup dengan mewujudkan belas kasihan dan cinta kepada 
sesama? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan sikap iman yang berbelas 
kasih terhadap orang yang kecil, lemah dan tak berdaya. Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah poster yang bertujuan menghargai sesama di sekitar? 
 
 
Jumat, 22 September  2017 
Bacaan: 1 Tim 6: 2c-12, Mzm 49: 6-10. 17-20 
Bacaan Injil: Luk 8: 1-3 
 

Perempuan-perempuan yang melayani Yesus 
 

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,  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,  Yohana isteri 
Khuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini 
melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. 
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MENGIKUT TUHAN YESUS 
 

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,  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 (Luk 8: 1-2) 
 
Teman-teman yang terkasih 
Sikap menolong dan meringankan itu sikap yang terpuji.Ada banyak cara untuk bisa hidup 
bahagia. Bukan dengan materi berlimpah, liburan ke luar negeri atau memilikibarang-barang 
bermerek. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of California, Riverside, salah satu 
cara paling efektif untuk meningkatkan kebahagiaan seseorang adalah dengan berbuat baik. 
Berbuat baik ini bisa dilakukan dengan membantu orang lain dan membantu sesama yang 
kesusahan. Berbagai kegiatan serupa diyakini dapat meningkatkan emosi, pikiran dan perilaku 
positif yang kemudian meningkatkan perasaan bahagia dalam diri.  
Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini ada tiga tokoh perempuan yang mengikut Tuhan Yesus 
keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk memberitakan Kerajaan Allah. Mereka itu 
ialah Maria yang disebut Magdalena,  yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat,  Yohana isteri 
Khuza bendahara Herodes, Susana. Tuhan Yesus memiliki peran yang penting sehingga mengubah 
tujuan hidup ketiga perempuan tersebut.  
Tuhan Yesus pun sangat berperan penting dalam hidup kalian setiap waktu dalam setiap kegiatan 
yang kalian lakukan. Dan Ia mengutus kita untuk mewartakan cinta kasih Tuhan kepada sesame. 
 
Refleksi: 
Sudahkah aku mewujudkan Kerajaan Allah untuk di lingkungan sekitar? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur karena Engkau menjaga dan menemani dalam setiap 
aktivitas setiap hari. Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah simbol Kerajaan Allah? 
 
 
Sabtu, 23 September  2017 
Pw St. Padre Pio dari Pietrelcina, Imam (P) 
Bacaan: 1 Tim 6: 13-16, Mzm 100: 2.3.4.5 
Bacaan Injil: Luk 8: 4-15 
 

PERUMPAMAAN TENTANG SEORANG PENABUR 
Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota 
menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah Ia dalam suatu perumpamaan: "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. Sebagian 
jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat 
air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan 
menghimpitnya sampai mati.  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!" Murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya, apa maksud 
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perumpamaan itu. 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. Inilah arti perumpamaan itu: Benih itu ialah firman Allah. 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. 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 .  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. Yang jatuh di tanah yang baik itu 
ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan 
mengeluarkan buah dalam ketekunan." 

 
BUAH KETEKUNAN 

 
Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya 

dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan."(Luk 8: 15) 
 
Teman-teman yang terkasih 
Meraih keberhasilan tidak seketika jadi karena butuh proses yang tak mudah dan kadang-kadang 
harus menghadapi setiap tantangan yang berat. Kalian bisa melihat orang-orang yang berhasil 
meraih keberhasilan, seperti Thomas Alfa Edison, Albert Einstein, BJ Habibie dan masih banyak 
yang lain. Mengapa mereka bisa mencapai keberhasilan? Karena mereka memiliki ketekunan yang 
gigih dan tak mau putus asa kalau gagal.   
 
Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini Tuhan Yesus memberikan pengajaran iman tentang 
perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benihnya. Benih yang pertama jatuh di pinggir 
jalan, benih yang kedua jatuh di tanah berbatu, benih yang ketiga jatuh di semak duri dan benih 
yang keempat jatuh di tanah yang baik. Perumpamaan ini mau melukiskan bahwa penabur itu 
Allah sendiri dan benih itu ialah sabda Allah.   
Marilah berjuang untuk menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang, yang setelah 
mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam 
ketekunan." 
Refleksi: 
Sudahkah aku menjadi benih yang siap berbuah dalam ketekunan? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, kami mohon bimbinganMu agar menjadi benih-benih yang dapat 
menghasilkan ketekunan. Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah janji untuk meraih satu keberhasilan yang ingin kamu raih? 
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Minggu, 24 September  2017 
Hari Minggu Biasa XXV (H) 
Bacaan: Yes 55: 6-9, Mzm 145: 2-3.8-9.17-18, Fil 1: 20c-24.27a 
Bacaan Injil: Mat20: 1-16a 
 

PERUMPAMAAN TENTANG ORANG-ORANG UPAHAN DI KEBUN ANGGUR 
 

"Adapun hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar 
mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya.  Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu 
mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul sembilan 
pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada 
mereka: Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. 
Dan merekapun pergi. Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga petang ia keluar pula dan 
melakukan sama seperti tadi. 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? Kata mereka kepadanya: Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka: 
Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. 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. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-
kira pukul lima dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian datanglah mereka 
yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi merekapun menerima 
masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada 
tuan itu, 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. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka: Saudara,aku tidak berlaku tidak adil 
terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah; 
aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah 
aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, karena 
aku murah hati? 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) 
 
 

Anak-anak 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 SD. Seperti biaya beli 
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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 
Pekan Biasa XXV-Hari Biasa (H) 
Bacaan: Ezr 1: 1-6, Mzm 126: 1-6 
Bacaan Injil: Luk8: 16-18 
 

PERUMPAMAAN TENTANG PELITA 
 

"Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau 
menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya 
semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang 
tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan 
diketahui dan diumumkan. 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.  "  

 
"MENJADI PROAKTIF 

 
Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau 

menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya 
semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya(Luk 8: 16) 

 
Teman-teman yang terkasih 
Kita pasti mengenal lirik lagi di bawah ini: 

FirmanMu plita bagi kakiku 
Terang bagi jalanku 
Firmanmu Plita bagi kakiku 
Terang bagi jalanku 
Waktu ku bimbang, dan hilang jalanku 
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Tetaplah Kau di sisiku 
Dan tak'kan ku takut, asal Kau di dekatku 
Besertaku selamanyaOh....oh....oh 
FirmanMu plita bagi kakiku 
Terang bagi jalanku.   

 
Lagu tersebut mau menggambarkan bahwa sabda Tuhan adalah sebuah jalan atau pedoman 
dalam hidup ini apalagi di saat mengalami kebimbangan dan salah arah. 
 
Bacaan Injil yang kita dengar hari ini menyampaikan tentang pelita yang berguna untuk memberi 
terang atau cahaya bagi sekitar. Namun hal ini tidak mudah karena di depannya banyak sekali 
tantangan dan godaan. Menjadi pelita secara sederhana dapat dilakukan bila sikap proaktif 
ditumbuhkan dalam diri sendiri sehingga menjadi habit atau kebiasaan. Proaktif artinya 
bertanggungjawab terhadap dan dalam diri sendiri. 
 
Marilah bersama-sama menghidupkan kebiasaan bersikap proaktifyang dimulai dari diri sendiri 
kemudian terhadap sesama dan lingkungan. Dengan begitu akan banyak muncul pelita pelita yang 
dapat berguna untuk sesama dan masyarakat. 
 
Refleksi: 
Sudahkah aku menjadi pelita untuk diriku dan keluargaku? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, jadikanlah diri kami seperti pelita yang dapat memberikan cahayanya 
kepada siapa saja. Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah gerakan kecil untuk proaktif di lingkungan sekolah? 
 
 
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) 
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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? 
 
 
 
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. 
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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) 

 
Anak-anak 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? 
 
 
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.  
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HERODES YANG KHAWATIR 
 

Siapa gerangan Dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?" 
Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus.  (Luk 9: 9) 

 
Anak-anak 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 terancam dengan 
kehadiran Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Herodes merasa Yohanes dan Tuhan Yesus akan 
mengambil kekuasaannya. 
 
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. 
 
Marilah kita berdoa untuk para pemimpin supaya memimpin dengan penuh bijaksana dan adil.  
 
Refleksi: 
Mengapa raja Herodes merasa terancam kekuasaannya? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, kami mohon 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? 
 
 
Jumat, 29 September  2017 
Pesta St. Mikael, St. Gabriel, dan St. Rafael, Malaikat Agung (P) 
Bacaan: Dan 7: 9-10, 13-14 atau Why 12: 7-12a, Mzm 138: 1-2a.2bc-3.4-5 
Bacaan Injil: Yoh1: 47-51 
 

MURID-MURID YANG PERTAMA 
 

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!" Kata 
Natanael kepada-Nya: "Bagaimana Engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya: "Sebelum 
Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepada-
Nya: "Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!" 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." Lalu kata Yesus kepadanya: "Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun 
naik kepada Anak Manusia." 
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TUHAN YESUS MENGENAL LEBIH DULU 
 

Kata Natanael kepada-Nya: "Bagaimana Engkau mengenal aku?" Jawab Yesus  
kepadanya: "Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat 

engkau di bawah pohon ara." (Yoh1: 48) 
 

Teman-teman yang terkasih 
Bila kita bertemu dengan orang yang tidak dikenal sebelumnya, biasanya bertanya dan saling 
memperkenalkan diri.Setelah berkenalan bisa saling memperkaya satu sama lain. Apalagi dalam 
era digital sekarang, pertemanan bisa terjangkau luas antar negara. Hal itu membuat seperti tidak 
ada batasnya lagi. 
 
Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini salah seorang rasul Tuhan Yesus yang bernama Filipus 
mengajak Natanael untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Saat bertemu, Tuhan Yesus terlebih dulu 
tahu siapa dirinya. Natanael menjadi heran dengan bertanya: "Bagaimana Engkau mengenal aku?" 
Natanael menjadi tertarik untuk ikut Tuhan Yesus.  
 
Marilah mengikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus lebih tahu dan mengenal setiap pribadi. 
BersamaNya kita akan bersinar untuk mewartakan kebaikan Tuhan bagi sesama 
 
Refleksi: 
Mengapa Tuhan Yesus mengenal setiap pribadi? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengenal setiap pribadi. Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah renungan singkat tentang hidupmu? 
 
 
Sabtu, 30 September  2017 
Pesta St. Hieronimus, Imam dan Pujangga Gereja (P) 
Bacaan: Zak. 2: 1-5. 10-11a, Yer. 31: 10-12b.13 
Bacaan Injil: Luk 9: 43b-45 
 

Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus 
 

Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuat-Nya itu, Yesus berkata kepada 
murid-murid-Nya: “Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku ini: Anak Manusia akan 
diserahkan ke dalam tangan manusia.” 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 

 
JALAN PENGURBANAN 

 
“Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku ini: Anak Manusia akan diserahkan ke dalam 

tangan manusia.”(Luk9: 44) 
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Anak-anak yang terkasih, seorang ibu akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan anak-anaknya. 
Ia tidak ingin anak-anaknya mengalami penderitaan dan kekurangan. Ia mengurbankan dirinya 
meski berat dan besar tantangan yang dihadapinya. Jalan pengurbanan ialah jalan yang dilalui 
oleh para Ibu orangtua kita masing-masing. Sudah sepantasnya kita hormat dan taat kepada 
mereka. Jalan pengurbanan pun dilakukan oleh Tuhan Yesus. 
 
Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: 
“Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku ini: Anak Manusia akan diserahkan ke dalam 
tangan manusia.” Perkataan ini mengandung arti bahwa Tuhan Yesus akan mengalami jalan 
sengsara, penderitaan hingga wafat di salib. Sebuah jalan salib yang harus Dia lalui hingga selesai. 
Namun terkadang kita tidak mengerti dan memahami jalan salib Tuhan itu. Dengan membaca dan 
merenungkan firman Tuhan serta mohon bimbingan Roh Kudus, kita dapat menghayatinya 
sebagai kekayaan iman Gereja. 
 
Marilah meneladan Jalan Salib Tuhan dengan memiliki sikap setia dan penuh kasih kepada Tuhan 
Yesus dengan berbagai macam cara dan sarana yang ada di sekitar kita.  
 
Refleksi: 
Mengapa Tuhan Yesus mau setia menjalani jalan penderitaan? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengajarkan peristiwa iman 
melalui jalan penderitaan demi keselamatan dan kehidupan. Amin 
 
Reaksi-Aksi: 
Buatlah sebuah gambar jalan penderitaan Tuhan Yesus? 
 
 

 

 

 

*****Sabda Tuhan akan hidup jika kita melakukannya dengan setia setiap hari***** 

 


