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KATA PENGANTAR 

Gereja Keuskupan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah 

bercita-cita menjadi pembawa sukacita Injili dalam mewujudkan Kerajaan Allah 

yang Maha Rahim dengan mengamalkan Pancasila demi keselamatan manusia 

dan keutuhan ciptaan. 

Gagasan ini hendak menjadikan Pancasila sebagai roh dari Arah Dasar 

Keuskupan Agung Jakarta untuk tahun 2016-2020. Maka sejak munculnya Arah 

Dasar tersebut, Gereja Keuskupan Agung Jakarta (Hierarki, Biarawan-Biarawati dan 

Awam) mencoba menggali, mendalami, merefleksikan dan menghayati satu per satu 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari proses yang panjang ini lahirlah 

tema-tema APP dari tahun ke tahun dengan tujuan utama mengamalkam Pancasila. 

Tahun 2016 dibuka dengan tahun Kerahiman Ilahi yang mengusung tema : “Amalkan 

Pancasila. Kerahiman Memerdekakan.” Tahun 2017 mengusung tema : “Amalkan 

Pancasila : Makin Adil, Makin Beradab.” Kemudian tahun 2018 dijadikan sebagai 

tahun Persatuan dengan mengusung tema : “Amalkan Pancasila : Kita Bhinneka, Kita 

Indonesia.” 

Tema APP : “Amalkan Pancasila : Kita Bhinneka, Kita Indonesia,” yang menjadi fokus 

di tahun 2018 ini mengajak umat untuk menjaga persatuan Indonesia di tengah 

perbedaan-perbedaan yang memang sudah ada dalam kehidupan sehati-hari mulai 

dari keluarga, komunitas, lingkungan dan masyarakat luas. Perbedaan-perbedaan itu 

bukan ciptaan manusia tetapi sudah menjadi kenyataan hidup manusia yang mau 

tidak mau perlu kita kelola secara bijaksana dan holistic dalam terang injil dan iman 

Kristiani. 

Dalam rangka itu pula Komisi Kateketik Keuskupan agung Jakarta berusaha 

membuat bahan renungan harian untuk TK, SD, SMP dan SMA/K dengan harapan 

agar anak didik kita berpikiran terbuka dengan menerima dan mengelola 

perbedaan itu sehingga tidak menjadi pemecah tetapi menjadi perekat persatuan 

Indonesia. Oleh karena itu, Komisi Kateketik mengucapkan terima kasih kepada 

penyusun renungan harian yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk 

membuat renungan. Para penyusun tersebuat ialah: Ibu Nasiah Setiawati, Bapak 

Antonius Sinaga, Ibu Katrin Sudaryani, Bapak Albertus Peding, Bapak Markus 

Masan, Ibu Deslita Anzelina Br.Tarigan, Ibu Henny Angeline Paliling, Bapak 

Pankrasius Niksan dan Bapak Stanislaus Hendro Budiyanto. 

Semoga renungan masa Pra Paskah ini mampu mengantar kita untuk 

mengkomunikasikan iman kita dalam terang injil Yesus Kristus dengan menghayati 

nilai Persatuan. Tuhan Yesus memberkati. 

 
Rm. V. Rudy Hartono, Pr 
Ketua Komisi Kateketik KAJ 
RABU, 14 FEBRUARI 2018 
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HARI RABU ABU PANTANG DAN PUASA. 
Yl. 2:12-18; Mzm. 51:3-4,5-6a,12-13,14,17; 2kor. 5:20-6:2; Mat. 6:1-6,16-18. 

 
6:1 "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat 
mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga.6:2 Jadi 
apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang 
dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji 
orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 6:3 Tetapi 
jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan 
kananmu. 6:4 Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang 
melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu."6:5 "Dan apabila kamu berdoa, 
janganlah berdoa seperti orang munafik.Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri 
dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat 
orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 6:6 Tetapi 
jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada 
Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan 
membalasnya kepadamu.6:16 "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti 
orang munafik.Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang 
berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 6:17 
Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, 6:18 supaya 
jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang 
ada di tempat tersembunyi.Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya 
kepadamu." 
 

BERDOA  
 

“Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada 
Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan 

membalasnya kepadamu. (Mat 6:6). 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 

Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan, dengan berdoa manusia dapat 
mengungkapkan cinta, kepercayaan dan harapan  pada Tuhan. Doa yang baik berakar dan 
bertolak dari pengalaman hidup manusia sehari-hari, yang diucapkan dengan tulus, penuh iman 
dan menyerahkan diri secara total kepada Allah. Dalam doa manusia menjalin hubungan yang 
erat dengan Tuhan, terjadi dialog dalam hati manusia dengan Tuhan, tak satu perkara pun yang 
bisa disembunyi manusia di hadapan Allah.  

Dari Injil hari ini kita mendengarkan  hal tentang berdoa ; Yesus mengajarkan pada kita “ 
apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan 
doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, 
supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat 
upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan 
berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang 
tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 

Sebagai pelajar dan remaja tentu kita mengalami banyak permasalahan baik dalam 
belajar, dalam pergaulan, dalam percintaan dan sebagainya. Bahkan tak jarang kita menjadi 
flustasi dengan permasalahan yang kita hadapi,  dalam situasi semacam ini kita perlu tempat 
untuk mencurahkan segala perasaan hati. Cara yang paling tepat adalah datang pada Tuhan 
untuk berdoa.   Curahkan isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa dan keluh 
kita, doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan.  

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yl2:12-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm51:3-4;Mzm51:5-6;Mzm51:12-13;Mzm51:14;Mzm51:17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Kor5:20-99;2Kor6:1-2;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat6:1-6;Mat6:16-18;
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REFLEKSI 
 
Apakah selama ini setiap doa kita menyadari bahwa kita berbicara dengan Allah, atau doa itu 
kita anggap sebagai rutinitas saja? 
 
DOA  
 
Tuhan terima kasih atas segala kasih yang telah Kau berikan kepada kami, utuslah Roh Kudus-
Mu untuk selalu menerangi hati kami dan dampingilah setiap langkah kami, jauhkan kami dari 
pergaulan yang tidak benar dan bimbinglah kami, bentuklah kami dan arahkanlah hidup kami 
dan gunakalah  hidup kami sebagai alat pewartaan Mu. Amin. 
 
AKSI 
 
Setiap kali berdoa aku akan berusaha merasakan sapaan Allah. 
 
 
KAMIS, 15 FEBRUARI 2018 
KLAUDIUS DE LA COLOMBIERE 
Ul. 30:15-20; Mzm. 1:1-2,3,4,6; Luk. 9:22-25. 

 
 

9:22 Dan Yesus berkata: "Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak 
oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari 
ketiga." 9:23 Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus 
menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku. 9:24 Karena barangsiapa 
mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan 
nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya. 9:25 Apa gunanya seorang memperoleh 
seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? 
 

KEGAGALAN: SUKSES YANG TERTUNDA 
 

Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia akanmembinasakan atau 
merugikan dirinya sendiri. (Luk9:25) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 

Setiap orang punya cita-cita. Bahkan ada yang sudah sedemikian rupa menyusun 
rencana hidupnya mulai di bangku sekolah agar dapat mencapai harapan dan cita-cita yang 
diimpikannya. Orang menjadi bangga jika mampu meraih cita-cita, apalagi bisa sukses dan 
memperoleh penghasilan dan materi berlimpah. Namun demikian jalan hidup tidak selalu mulus 
seperti yang dicita-citakan. Banyak yang akhirnya menempuh hidup yang berbeda dari apa 
yang pernah dicita-citakan. Dan hal ini bisa saja dialami oleh orang-orang yang kita kenal dan 
dekat dengan kita, serta bisa jadi akan kita alami sendiri nanti.   

Injil hari ini mengingatkan kita: “… Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus 
menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Aku.”  Karena barang siapa 
mau menyelamatkan nyawamya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barang siapa kehilangan 
nyawanya karena Aku, ia akan selamat. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, 
tetapi ia akan membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ul30:15-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm1:1-2;Mzm1:3;Mzm1:4;Mzm1:6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk9:22-25;
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Sebagai pelajar kita wajib belajar dengan sungguh-sungguh dan mengupayakan 
harapan dan cita-cita yang kita impikan. Namun demikian mendekatkan dan menyandarkan diri 
kepada Allah adalah sesuatu yang penting dan harus kita sadari dalam setiap langkah dan 
upaya kita. Menjadi sukses adalah pilihan dan upaya yang harus dilakukan, namun jika 
memang sudah sungguh diupayakan dan disertai doa tetap tidak berhasil, janganlah berkecil 
hati. Tuhan pasti punya rencana lain untuk hidup kita. Setiap manusia pasti pernah gagal, tetapi 
sebagai orang beriman kita harus bangkit dari kegagalan itu, kegagalan adalah salib-salib kecil 
yang perlu kita tanggung agar kita menjad pribadi yang kuat. 
 
REFLEKSI 
 
Apakah selama ini kita memandang kegagalan itu sebagai salib kecil yang melatih kita menjadi 
pribadi yang kuat sehingga kita terus bangkit dari kegagalan itu atau sebaliknya ketika gagal 
menyalahkan orang lain bahkan Tuhan? 
 
DOA 
 
Tuhan terimakasih atas segala keberhasilan dan kegagalan yang telah aku alami selama ini. 
Semoga semua ini makin mendewasakan aku dalam bersikap dan menjalani hidup. Demi 
Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin 
 
AKSI 
 
Saya akan berusaha diri menjadi pribadi yang dewasa 

 
 
 

JUMAT, 16 FEBRUARI 2018 
Yes. 58:1-9a; Mzm. 51:3-4,5-6a,18-19; Mat. 9:14-15. 
 
9:14 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata: "Mengapa kami 
dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" 9:15 Jawab Yesus kepada mereka: 
"Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berdukacita selama mempelai itu bersama 
mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah 
mereka akan berpuasa. 
 

BERPUASA DAN BERPANTANG 
 

Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berdukacita selama mempelai itu bersama 
mereka. (Mat 9:15) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 

Berpuasa dalam gereja katolik berbeda dengan puasa agama lain, walaupun secara 
spesifik Yesus tidak menganjurkan kita untuk berpuasa, puasa bukan sekedar tidak makan dan 
tidak minum. Menurut Yesus puasa bukan sekedar melakukan apa yang tertulis  dan 
melaksanakan apa yang tertulis Hukum Taurat namun makna terdalam dari puasa itu sendiri. 
Dengan puasa manusia menahan diri terhadap segala hal yang bersifat negatif dan belajar 
mengarahkan diri sesuai dengan rencana Allah. 

Dari Injil hari mengajarkan kita tentang  hal berpuasa : kemudian datanglah murid-murid 
Yohanes kepada Yesus dan berkata: "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes58:1-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm51:3-4;Mzm51:5-6;Mzm51:18-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat9:14-15;
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murid-Mu tidak? "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berdukacita selama mempelai 
itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada 
waktu itulah mereka akan berpuasa. 

Dalam masa prapaskah ini Gereja mengajak kita untuk berpuasa selama 40 hari. Dalam 
gereja katolik puasa yang utama dan pertama adalah menahan diri dai berbagai macam 
cobaan. Percuma kita puasa makan dan minum tetapi kita marah-marah terhadap sesama. 
Puasa itu latihan mengendalikan diri. Pengedalian diri inilah paling utama dalam puasa itu. 
kalau itu yang terjadi dalam diri kita, pasti ketika merayakan paskah kita tidak hanya merayakan 
kebangkitan Yesus secara lahiriah tetapi kebangkitan dalam diri kita karena kita mengalami 
perubahan dalam tingkah laku kita. 
 
REFLEKSI 
 
Apakah selama ini saya menyadari sungguh-sungguh hakikat puasa itu dan menjalankanya 
atau masa puasa itu lewat begitu saja tanpa bekas?.  
 
DOA  
 
Tuhan terima kasih atas segala kasihmu yang telah kau berikan kepada kami, terima kasih kami 
hari ini telah diteguhkan dengan sabda Mu, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang harus 
kami kerjakan sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang ada. Doa kami ini kami sampaikan 
kepadaMu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, amin. 
 
AKSI 
 
Saya akan berusaha untuk menahan diri dalam amarah sebagai wujud puasa saya. 
 
 
 
SABTU, 17 FEBRUARI 2018 
Yes. 58:9b-14; Mzm 86:1-2.3-4.5-6; Luk. 5:27-32 
 
5:27 Kemudian, ketika Yesus pergi ke luar, Ia melihat seorang pemngut cukai , yang bernama 
Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya: “Ikutlah Aku!” 5:28 Maka 
berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. 5:29 Dan Lewi 
mengadakan suatu perjamuan besar untuk Dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut 
cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Dia. 5:30 Orang-orang Farisi 
dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya: “Mengapa kamu 
makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? ” 5:31 Lalu 
jawab Yesus kepada mereka, kataNya: “Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi 
orang sakit; 5:32 Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, 
supaya mereka bertobat.” 
 

YESUS DATANG UNTUK SEMUA ORANG 
 

“Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka 
bertobat.” (Luk. 5:32) 

 
Bapak, Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 Setiap manusia di dunia ini tak luput dari kesalahan, kodratnya sejak jatuh ke dalam 
dosa dan mendapat hukuman dari Allah. Dalam perjalanan kehidupannya, manusia selalu saja 
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melakukan berbagai kesalahan dan dosa dan tidak menyadari kebutuhannya akan kesembuhan 
rohaninya, bahkan tidak sedikit yang justru bangga dengan kesalahan yang diperbuatnya. Dosa 
memang menjauhkan manusia dengan Allah. 

Injil hari ini mengingatkan kembali akan sikap Yesus terhadap manusia yang berdosa 
yang tergambar pada Lewi si Pemungut cukai.  Yesus ikut makan bersama Lewi dan relasinya 
sesama pemungut cukai yang dianggap sebagai pendosa dan memanggilnya di depan orang 
banyak untuk mengikuti-Nya. Sikap Yesus itu justru diprotes oleh orang Farisi yang merasa 
dirinya lebih bersih dan suci.  Yesus mengajarkan bahwa manusia yang berdosa seperti Lewi 
pun dapat menjawab panggilan Yesus secara total. Itu berarti, Yesus memanggil manusia untuk 
meninggalkan masa lalunya yang tidak baik untuk mengikuti Yesus secara total. Manusia yang 
tidak menyadari kesalahan dan dosanya adalah manusia  yang tidak siap menghadapi Yesus 
Sang Penyembuh. 
 Sebagai Pelajar,  tentu diharapkan mampu menyadari kelemahan dan dosanya, 
mendengar dan memberi respon atas suara panggilan Yesus serta mengambil sikap 
meninggalkan segala sesuatu yaitu masa lalu yang penuh kedosaan lalu mengikuti-Nya seperti 
Lewi si pemungut cukai yang siap mengikuti Yesus. 
 
REFLEKSI 
 
Sebagai pelajar yang juga memiliki kesalahan dan dosa, apakah aku mampu menyadarinya dan 
meninggalkan semua masa lalu itu kemudian menjawab panggilan Yesus untuk mengikuti-Nya? 
 
DOA 
 
Ya Allah, bantulah aku untuk menyadari kesalahan dan dosaku. Aku memohon kekuatan agar 
dapat meninggalkan semua hal tidak baik sehingga mampu mendengar panggilan Yesus Putra-
Mu untuk mengikuti Dia. Amin. 
 
AKSI 
 
Saya akan berusaha meninggalkan masa laluku dan mengikuti Yesus dengan tingkah laku dan 
perbuatan yang baik.  
 
 
 
MINGGU, 18 FEBRUARI 2018 
Kej. 9:8-15; Mzm 25:4bc-5ab.6-7ab.8-9; 1Ptr. 3:18-22, Mrk. 1:12-15 
 
1:12 Segera sesudah itu Roh memimpin Dia ke padang gurun. 1:13 Di padang gurun itu Ia 
tinggal empat puluh hari lamanya, dicobai oleh Iblis. Ia berada di sana di antara binatang-
binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia. 1:14 Sesudah Yohanes ditangkap datanglah 
Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, 1:15 kataNya: “Waktunya telah genap; kerajaan 
Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!” 
 

ROH KEBENARAN 
 

“Waktunya telah genap; kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!” 
(Mrk 1:15) 

 
Bapak, Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 



7 
 

 Kehidupan ini memang tidak mudah untuk dijalani. Banyak tantangan dan hambatan 
yang dihadapi dalam perjuangan untuk meraih impian dan harapan, seperti kelulusan dengan 
nilai tinggi,  mendapat sekolah favorit, mendapat pekerjaan bergengsi dan lain-lain. Perjuangan 
yang berat itu sering pula diwarnai dengan hadirnya godaan-godaan duniawi, harta, kedudukan 
dan kekuasaan, yang menarik dan menggiurkan seperti memberi sogokan untuk 
mempermudah sebuah proses, memperoleh harta dengan mudah, memiliki jabatan dengan 
wewenang atau kekuasaan tinggi dan lain-lain. Kehadiran godaan-godaan itu, seringkali tak 
mampu ditolak dengan berbagai alasan.  
 Injil hari ini terlihat memiliki koneksi dengan injil hari kemarin yang dapat dijadikan 
tuntunan langkah berikutnya dalam membuat perubahan diri. Injil hari ini mengingatkan kembali 
bagaimana Roh memimpin Yesus selama di padang gurun. Godaan dan cobaan oleh iblis 
selama 40 hari menggambarkan juga tentang kehidupan manusia yang singkat dan penuh 
godaan. Roh yang melindungi Yesus hadir bersama dengan manusia dalam kelemahannya, 
sama seperti Allah bersama Yesus. Yah, itulah Roh Kudus. Kehadiran Roh ini menunjukkan 
pula bahwa Roh Allah dapat dimiliki oleh mereka yang mau membuka dirinya terhadap Yesus 
dalam hidupnya. Dengan demikian, kita pun diberikan kesempatan yang sama untuk dibimbing 
oleh Roh kepada Allah untuk menunjukkan kepada manusia kebaikan Allah yang tak terkira. 
Roh yang membantu manusia menghadapi kesulitan, melawan godaan dunia dan pada 
akhirnya membimbing jalan kita kepada Allah. 
 Umat beriman termasuk para pelajar diharapkan mampu merasakan kehadiran Roh dan 
menyambut kesempatan memiliki Roh dengan menyiapkan tempat istimewa di dalam tiap-tiap 
pribadi. Ini berarti, kita bekerjasama dengan Allah dan membiarkan diri untuk dipimpin dan 
dilindungi oleh Roh Allah seperti yang diperbuatNya pada Yesus di gurun.  
 
REFLEKSI 
 
1. Apakah aku bersedia dipimpin oleh Roh Allah? 
2. Bagaimana caraku menanggapi kehadiran Roh Allah yang memimpinku?  

 
DOA 
 
Allah yang Maharahim, bantulah aku merasakan kehadiran Roh-Mu dan menyambut-Nya 
dengan menyediakan tempat istimewa dalam hatiku. Aku bersedia Engkau pimpin dan lindungi 
sepanjang hidupku. Amin. 
 
AKSI 
 
Saya akan kesempatan yang diberikan Allah untuk meyambut kehadiran Roh Allah dalam 
diriku, supaya Dia memimpin dan melindungi aku melawan godaan dan menghadapi berbagai 
kesulitan sepanjang hidupku. 
 
 
SENIN, 19 FEBRUARI 2018 
Kondradus dr Piacensza 
Im. 19:1-2,11-18; Mzm. 19:8,9,10,15; Mat. 25:31-46 
 
25:31 Apabila anak manusia datang dalam kemuliaanNya dan semua malikat bersama sama 

dengan Dia, maka Ia akan bersemayang di atas tahta kemulianNya 32: Lalu semua bangsa 

akan dikumpulkan di hadapanNya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada 

seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing 33: dan Ia akan 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Im19:1-2;Im19:11-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm19:8;Mzm19:9;Mzm19:10;Mzm19:15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat25:31-46;
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menempatkan domba-domba disebelah kananNya dan kambing-kambiong disebelah kiriNya 

35: dan raja itu akan berkata kepada kepada mereka yang disebelah kananNya: mari hai kamu 

yang diberkati oleh bapaKu, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia 

dijadikan 35: Sebab katika Aku lapar engkau memberi Aku makan; ketika Aku haus engkau 

memberi aku minum; ketika Aku seorang asing,kamu memberi aku tumpangan 36: Ketika Aku 

telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu merawat Aku; ketika Aku 

dipenjara kamu mengunjungi Aku. 25:37 Maka orang-orang bbenar itu akan menjawab Dia, 

kataNya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami nmemberi Engkau makan, 

atau haus dan kami memberi Engkau nminum? 25:38 Bilamanakah kami melihat Engkau 

sebagai seorang asing, dan kami memberi Engaku tumpangan, atau telanjang dan kami 

memberi Engkau pakaian?25:39 Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara 

dan kami menguynjungim Engkau?25:40 Dan Raja itu menjawab mereka: Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari 

saudaraKu yang paling hina inik, kamu telah melakukannya untuk Aku 25:41 Dan Ia akan 

berkata juga kepada mereka yang disebelah kiriNya Enyalah darin hadapanKu, hai kamu 

orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal telah sedia untuk Iblis dan malikat-

malaikatnya 25:42  Sebab ketika Aku lapar, kamu tidakmemberi Aku makan; ketika Akun haus 

,kamu tidak memberi Aku minum; 25:43 ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku 

tumpangan; ketika Aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian ; ketika Aku sakit dan dalam 

penjara bkamu tidak melawat Aku. ketika Aku telanjang kamu tidak memberi Aku pakaian ; 

ketika Aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat Aku. 25:44 Lalu merekapun akan 

menjawab Dia, katanya Tuhan , Bilamanakah kami melihat Engkau lapar , atau haus , atau 

sebagai orang asing , atau telanjang atau sakit , atau dalam penjara dan kami tidak melayani 

Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala 

sesuatu yanbg tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak 

melakukannya juga untuk Aku 25:46 Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal 

, tetapi orang benar kedalan hidup yang kekal      

 

KASIH KRISTUS 

 

Aku berkata kepadamu , sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah 

seorang dari saudaraKu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku” 

( Matius 25:46) 

 

Bapak, Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 

  Kurangnya rasa peduli terhadap orang lain kadang kala kerap muncul misalnya  karena 

terkadang kita merasa bahwa kita pun sudah cukup memiliki banyak problem yang harus kita 

atasi sehingga tidak punya waktu untuk mengurus persoalan orang lain. Perasaan egois ini juga 

bisa muncul karena kita kurang atau tidak merasakan kasih dalam kehidupan jadi tidak bisa 

juga menghadirkan kasih tersebut karena tidak pernah tau apa itu kasih.  

 

 Bagaimana kasih yang sesungguhnya dapat dihadirkan bagi sesama adalah dengan 

mengenal Kristus yang hadir kedunia. Yesus memberikan dan menawarkan kepada kita akan 

memilih jalan keselamatan kepada kita dengan mengikuti ajaranNya kita mendapat kan 

kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga  atau malah masuk kedalam dosa . Dalam Injil 

Matius ini kita diajak untuk memahami arti kehadiran Kristus didunia bahwa Yesus hadir bagi 
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sesamaNya yang lemah ,menderita, tersingkirkan , dan juga bagaimana Relasi Tuhan dengan 

umatNya dapat kita bagi ke orang lain  bahwa kasih yang besar diajarkan oleh Tuhan dan 

menjadi hal utama yang dapat membentuk serta menciptakan kehidupan yang sejahtera saling 

mencintai satu sama lain .  Hukum kasih adalah yang terutama bahwa dengan kita mengasihi 

dan mencintai orang lain berarti kita juga mencintai dan mengasihi Tuhan. Sehingga rencana 

dan karya keselamatan Allah dapat dirasakan semua orang. 

 

Sebagai murid Kristus kita bisa mengambil bagian dalam menghadirkan Kristus dalam 

kehidupan kita untuk siapapun dan dimanapun kita berada menjadi terang dan kasih serta 

pembawa damai  bagi sesamanya yang membutuhkan satu sama lain.  

 

REFLEKSI 

 

Bagiamanakah kehidupan kita bagi sesama apakah pribadi Yesus sungguh telah menjadi 

contoh teladan kasih bagi sesama apakah kita benar-benar sungguh mengasihi sesama 

dengan tulus hati   

 

DOA 

 

Bapa jadikanlah kami pembawa damai dan kasih bagi sesama biarklanlah kami satu sama lain  

bisa saling melengkapi dan  biarlah kehadiran Mu dapat dirasakan oleh setiap orang dan 

Engkau  senantiasa memberkati bumi yang kami tinggali ini , semoga kami dapat lebih peduli 

untuk menjaga kelestarian alam  semesta dan ciptaan Mu  

 

AKSI 

 

Saya akan menghadirkan kasih bagi orang lain  

 

 

 

SELASA, 20 FEBRUARI 2018 
Hari Biasa Pekan I Prapaskah 
Yes. 55:10-11; Mzm. 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mat. 6:7-15. 
 
6:7 Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak 
mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. 
6:8 Jadi janganlah kamu seperti mereka , karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan 
, sebalum kamu meminta kepadaNya. 6:9 Karena itu berdoalah demikian : Bapa kami disurga , 
dikuduskanlah namaMu 6:10 Datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu dibumi seperti di 
sorga6:11 Berikanlah kami rejeki pada hari ini makanan kami yang secukupnya 6:12 dan 
ampunilah kami akan kesalahan kami , seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah 
kepada kami; 6:13 dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan , tetapi bebaskanlah 
kami dari pada yang jahat. [ Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan 
kemuliaan sampai selama-lamanya . Amin]6:14 Karena jikaulah kamu mengampuni kesalahan 
orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. 6:15 Tetapi jikaulah kamu tidak 
mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.” 
  

Doa Bapa Kami 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes55:10-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm34:4-5;Mzm34:6-7;Mzm34:16-17;Mzm34:18-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat6:7-15;
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Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta (Matius 6:7-15)  

 
Bapak, Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 
 Situasi kehidupan yang tidak menentu dapat membuat kita putus asa dan gelisah 
merasa tidak mampu melakukan pekerjaan merasa tidak memiliki jawaban atas pertanyaan 
yang mucul dalam kehidupan kita .kita terkadang lupa bahwa Tuhan memberikan banyak 
sarana dan jalan  bagi kita untuk dapat melakukan dan menyelesaikan setiap permasalahan 
dalam hidup bagimana kita memiliki relasi hidup dengan sesama kita .   
 

Pada kesempatan kali ini kita diajak untuk merenungkan sejauh mana relasi kita dengan 

Allah Bapa  . Yesus memang sudah mengetahui segala hal yang kita minta sebelum kita 

mengucapkan atau meminta saat kita berdoa ,namun Yesus tetap ingin kita tidak pernah lupa 

untuk mencariNya dalam keheningan dalam segala hal bagiamana kita mau berkomunikasi 

dengan Allah dan  Yesus berani mengakui setiap kesalahan kita bagaimana kita memasrahkan 

kehidupan kita kepada Yesus yang mempunyai segalanya. Tuhan mengajarkan kepada kita 

bagaimana seharusnya kita berdoa . Tuhan ingin terjadi komunikasi dua arah dengan kita juga 

mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam doa kita mendengar Tuhan berbicara 

kepada kita .dan mau melaksanakannya dalam kehidupan kita.    

 

Sebagai pewarta kabar baik hendaklah kita dapat hidup seperti Kristus mau melepaskan 

segala hal yang tidak baik dan dapat menjadi contoh teladan bagi orang lain juga mewartakan 

kabar baik melalui doa Bapa Kami ini bahwa ada harapan ada jawaban dari Doa doa kita 

bahwa Tuhan akan mengabulkan segala harapan dan keinginan serta cita-cita kita asalkan kita 

percaya dan tetap berpasrah padaNya .dan tidak pernah berhenti bersyukur dan berdoa setiap 

saat dan waktu.    

 

 

REFLEKSI  

 

Apakah saya sungguh dapat hidup seturut Doa Bapa Kami yang sering sekali diucapkan dan 

didoakan bahkan dinyanyikan setiap Misa. 

 

DOA  

 

Tuhan Biarlah doa Bapa Kami yang indah ini bisa sungguh meresap kedalam pribadi kami 

masing masing dan kami semakin senantiasa mendaraskan Doa yang Engkau ajarkan menjadi 

kekuatan dalam hidup kami.  

 

AKSI  

 

Saya akan lebih sering mendoakan Doa Bapa Kami. Dan berusaha hidup seturut Doa Bapa 

Kami. 
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RABU, 21 FEBRUARI 2018 
Petrus Damianus 
Yun. 3:1-10; Mzm. 51:3-4,12-13, 18-19;Luk. 11:29-32 
 

11:29 Ketika orang banyak mengerumuni-Nya, berkatalah Yesus: "Angkatan ini adalah 
angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan 
diberikan tanda selain tanda nabi Yunus. 11:30 Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk 
orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. 

11:31 Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari 
angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk 
mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Salomo! 

11:32 Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan 
mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka 
mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus!" 
 

MUKJIZAT ALLAH DALAM HIDUP KITA 

berkatalah Yesus: "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu 
tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus. Sebab seperti 
Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi 

tanda untuk angkatan ini. (Luk 11: 29-30) 

Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 

 Tidak jarang kita mendengar berbagai berita tentang mukjizat dan penampakan. Ada 
orang yang berubah menjadi manusia yang lebih baik. Ada orang yang meskipun mengalami 
banyak kemurahan Tuhan, tetapi hidupnya tidak menjadi semakin baik juga. Adapula orang 
yang selama hidupnya hanya memimpikan mukjizat, berziarah dari suatu tempat ke tempat 
yang lain hanya demi mukjizat; melakukan perbuatan-perbuatan baik dan pelayanan-pelayanan 
karitatif dengan maksud mendapat mukjizat. Tidak jarang, orang yang demikian banyak menuai 
kekecewaan. 

 Dalam bacaan hari ini kita mendengar Yesus menegur pengikut-pengikutNya sebagai 
angkatan yang jahat karena menuntut tanda dari Yesus, walau mereka sendiri sudah 
merasakan tanda lewat mujijat-mujijat yang dilakukan oleh Yesus. Kesempatan ini dipakai oleh 
Yesus untuk menunjukkan bagaimana Dia mengalahkan maut menuju kebangkitan. Sama 
seperti Nabi Yunus yang bisa bertahan hidup diperut ikan selama 3 hari, demikian juga Yesus 
akan bangkit dari perut bumi atau kematian setelah 3 hari.  

Seorang beriman, hendaklah kita mawas diri dan janganlah kita menuntut banyak tanda dari 
Tuhan agar kita percaya. Tuhan itu mahabaik. Dia telah memberikan Yesus kepada kita. 
Apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada-Nya, kita bisa melihat bahwa betapa banyak 
mukjizat yang kita alami setiap hari. Hidup yang dipercayakan kepada kita setiap hari, cinta 
tulus yang kita terima dan nikmati, pengampunan yang kita terima, keluarga, kesehataan, 
keberhasilan, bahkan iman yang kita hayati adalah mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah 
kepada kita. Belum cukupkah peristiwa-peristiwa hidup yang demikian menjadi bukti ampuh 
utnk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Apabila kita percaya, kita akan menikmati 
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kebesaran-kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita bertanya diri, kita termasuk 
angkatan yang jahat atau angkatan yang bersahaja? 

REFLEKSI 

Apakah kita selalu mensyukuri hidup kita, karena Allah mencintai hidup kita atau justru 
sebaliknya kita sering menuntut Allah menunjukkan tanda kepada sesuai dengan apa yang kita 
pikirkan? 

DOA 

Allah Bapa kami, ajarilah kami untuk selalu mensyukuri anugrah yang Engkau berikan kepada 
kami; dan ingatkan kami agar kami tidak menuntut Engkau memberi tanda sesuai dengan 
pikiran dan kehendakMu.Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa 
kini dan sepanjang masa.Amin. 

AKSI  

Aku akan selalu mensyukuri hidup dan menghargai seluruh hidupku demi kepentingan 
bersama. 

 
 
KAMIS, 22 FEBRUARI 2018  
PestaTakhta St. Petrus 
1Ptr. 5:1-4; Mzm. 23:1-3a,3b-4,5,6; Mat. 16:13-19. 

 
16:13 Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-murid-Nya: "Kata 
orang, siapakah Anak Manusia itu?"16:14 Jawab mereka: "Ada yang mengatakan: Yohanes 
Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia dan ada pula yang mengatakan: Yeremia atau 
salah seorang dari para nabi."16:15 Lalu Yesus bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, 
siapakah Aku ini?"16:16 Maka jawab Simon Petrus: "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang 
hidup!"16:17 Kata Yesus kepadanya: "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan 
manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. 16:18 Dan Aku 
pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan 
jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya.16:19 Kepadamu akan Kuberikan kunci 
Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan 
di dunia ini akan terlepas di sorga." 
 

SIAPA YESUS BAGIKU 
 

" Lalu Yesus bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" 
(Mat.16:15) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 
 Hari ini Gereja merayakan Pesta Takhta Santo Petrus.Gereja merayakan masa 
kepemimpinan Rasul Petrus.Apa yang membedakan antara takhta yang diduduki oleh Rasul 
Petrus dan takhta yang banyak diperebutkan oleh banyak orang pada zaman ini? 
Perbedaannya ialah Petrus memperoleh takhta kepemimpinan sebagai anugerah, pemberian 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Ptr5:1-4;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm23:1-3;Mzm23:3-4;Mzm23:5;Mzm23:6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat16:13-19;
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Tuhan semata. Sedangkan tahkta sekarang kebanyakan diperebutkan dengan menghalalkan 
banyak cara dan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. 

 Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal penting tentang 
pengakuan iman.Salah satu diantaranya pengakuan harus bersifat pribadi. Pada awal 
pembicaraan Yesus menanyakan pendapat publik tentang diri-Nya “kata orang siapakah Aku 
ini?”.Dari informasi yang didengar murid-murid-Nya, pandangan publik tentang Yesus sangat 
beragam (14). Yesus lalu memberikan pertanyaan yang lebih pribadi: “tetapi apa katamu, 
siapakah Aku ini?” (15). Ini menyiratkan bahwa Tuhan Yesus ingin menegaskan pentingnya 
pengakuan secara pribadi. 

 Jika saat ini kita di tanya “Siapakah Yesus dalam hidupmu?”, bagaiamana kita mengenal 
Yesus dalam kehidupan kita? Mungkin kita bisa memberi jawaban yang tepat sebagaimana 
yang tertulis dalam Injil.Tetapi sudah sejauh mana pengenalan kepada Yesus mempengaruhi 
kehidupan kita? Namun Tuhan Yesus membutuhkan jawaban bukan hanya berdasarkan 
pengetahuan, tetapi pengenalan yang benar-benar kita alami bersama Dia. Sehingga Yesus itu 
tidak hanya sekedar nama untuk di puja dan di sembah, tetapi adalah Allah yang hidup yang 
membawa keselamatan bagi kehidupan kita. Nama Yesus adalah Pribadi yang hidup yang 
membawa kelepasan bagi kehidupan kita. 

REFLEKSI 

Apa kita selama ini mengenal Yesus secara pribadi atau kita hanya mengatakan murid Yesus 
tetapi tidak mengenal dan merasakan kasih Yesus secara pribadi? 

DOA 

Allah Tuhan kami terimakasih atas sapaan sabdaMu hari ini. Ajari kami agar kami mampu 
mengalami kehadiraMu dalam diri kami, pribadi lepas pribadi. Demi Kristus Tuhan dan 
mengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. amin 

AKSI 

Saya akan berusaha mengenal dan mengalami Yesus secara pribadi dengan berdoa dan 
membaca Kitab Suci. 

 

JUMAT, 23 FEBRUARI 2018 
Yeh. 18:21-28; Mzm. 130:1-2,3-4ab,4c-6,7-8;Mat. 5:20-26 

 

7:20 Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. 7:21 Bukan setiap orang yang berseru 
kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang 
melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 7:22 Pada hari terakhir banyak orang akan 
berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir 
setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? 7:23 Pada waktu 
itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! 
Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!" 7:24 "Setiap orang yang 
mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang 
mendirikan rumahnya di atas batu. 7:25 Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu 
angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 7:26 Tetapi 
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setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang 
yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 

BERIMAN YANG KOKOH 

"Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang 
yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.(Mat. 7: 24) 

Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 

 Masih ingat dengan salah satu kartun Walt Disney yang terkenal tentang tiga ekor 
babi? Lagunya sangat terkenal, berjudul "Who's Afraid of the Big Bad Wolf?"Kisahnya 
menceritakan tiga ekor babi yang harus membangun tempat perlindungan paling aman dari 
ancaman serigala jahat. Mereka sama-sama membangun rumah, dengan cara dan dasar yang 
berbeda. Yang satu membangunnya dari jerami, yang satu dari kayu, sedang saudaranya satu 
lagi membangun dengan batu bata dan semen.Yang membangun dengan jerami dan kayu 
tentu pekerjaannya lebih cepat selesai sehingga mereka sempat menertawakan saudara 
tertuanya yang masih tekun menumpuk batu bata demi batu bata dan menyatukannya dengan 
semen.Tapi si abang tertua tetap tekun membangunnya.Pada satu ketika, serigala jahat pun 
datang.Rumah dari tumpukan jerami dengan mudah diluluhlantakkan dengan sekali hembus, 
dan kaburlah si adik terkecil dengan ketakutan.Ia lari berlindung di rumah kakaknya yang 
dibangun dari kayu. Rumah itu pun dengan mudah dirobohkan oleh si serigala jahat.Seketika 
mereka berdua berhamburan ketakutan, dan lari ke rumah abang tertuanya. Di sana mereka 
aman dari kejaran serigala jahat karena sang serigala tidak mampu merubuhkan rumah yang 
kokoh dibangun di atas dasar kuat. 

 Dalam bacaan injil hari ini Yesus mengajak kita, agar kita bersedia mendengar 
perkataan Yesus dan melalukan perkataan itu. Yesus berkata: "Setiap orang yang mendengar 
perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan 
rumahnya di atas batu”. Intinya mendengar dan melakukan Sabda Allah itu.Kalau kita 
mendengar dan melalukan sabda Allah iman kita aka kuat dan tidak gampang 
tergoyahkan.Beriman yang kokoh itu Yesus menyamakananya dengan orang yang mendiri 
rumah di atas batu bukan diatas pasir. 

 Dalam hidup ini kita pasti menghadapi berbagai macam tantangan, setiap kita tidak 
mungkin lepas dari masalah dan tantangan.Beda orang yang beriman dengan orang yang tidak 
beriman bagaimana menghadapi tantangan dan masalah tersebut. Orang yang beriman tidak 
gampang menyerah karena dia mendengar dan mengandalkan sabda Tuhan, sedangkan orang 
yang tidak beriman akan cepat goyah ketika menghadapi tantangan dan mencari jalan pintas.  
 
REFLEKSI 
 
Pertanyaannya kita ini termasuk orang yang imannya kokoh yang didirikan atas dasar batu, 
atau sebaliknya iman kita yang gampang goyah, yang didirikan di atas pasir ketika tantangan 
dangan kita langsung goyah? 
 
DOA  
 
Allah Bapa surgawi terimakasih atas sabdaMu hari ini, kami mohon kepadaMu jadikan kami 
pribadi-pribadi yang mengandalkan Dikau dalam seluruh hidup kami, sehingga apapun 
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tantangan yang kami hadapi kami tetap kuat dan iman kami tidak terrombang-ambing, demi 
Kritus Tuhan Kami. Amin 
 
AKSI 
 
Dalam menjalani hidup ini aku selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupku. 

 

 
SABTU, 24 FEBRUARI 2018  
Ul.26:16-19; Mzm. 119:1-2,4-5,7-8;Mat. 5:43-48 

 
5:43 Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 
5:44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang 
menganiaya kamu. 5:45 Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di 
sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan 
hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.5:46 Apabila kamu mengasihi orang 
yang mengasihi kamu, apakah upahmu?Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 
5:47 Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah 
lebihnya dari pada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun 
berbuat demikian?5:48 Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di 
sorga adalah sempurna.” 
 

MENCINTAI TANPA BATAS 
 

Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya 
dari pada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat 

demikian? (Mat 5: 47) 
 

Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 
 Suatu hari Bapak Ansel pergi ke satu kota dengan seorang Pastor hendak memberi 
penataran. Mereka pergi berdua menggunakan sebuah mobil yang dipinjamkan salah seorang 
mantan murid Pastor waktu di seminari. Bapak Ansel duduk di depan di samping Pastor Frans 
yang menyetir mobilnya. Tetapi guru-guru belum pernah mengenal Pak Ansel mau pun Pastor 
Frans. Saat tiba di halaman gedung tempat penataran, guru-guru sudah berkumpul 
menunggu.Mereka berdua turun dari mobil mendekati para guru itu.Tetapi yang mengherankan, 
guru-guru itu hanya menyalami Bapak Ansel.Mereka mengira Bapak Ansel itu Pastor. Mereka 
bahkan tak segan-segan mencium tangan Bapak Ansel yang dikira Pastor itu, bahkan ada yang 
meminta diberkati. Pastor Frans yang berdiri tidak jauh dari pak Ansel, diabaikan oleh guru-guru 
karena disangka hanya sopir.Karena terlanjur dianggap Pastor, Bapak Ansel pun makin 
berpura-pura menjadi pastor. Ketika dari mereka bertanya: “Lho, pembicara satu lagi Pak Ansel 
mana?” Maka Pastor gadungan itu menjawab dengan santai:”Ia tadi telpon ke saya terlambat 
datang. Nanti akan menyusul, dia masih dalam perjalanan” Beberapa guru lain sibuk 
membuatkan kopi dan mengajak duduk untuk bercakap-cakap dengan Pak Ansel. Sementara 
Pastor Frans duduk sendiri tidak ada yang menemani.Ketika pertemuan dimulai Bapak Ansel 
meminta Pastor Frans untuk memulai acara sekaligus memperkenalkan diri.Pada saat itulah 
guru-guru itu terkejut.Ternyata yang mereka duga sopir itu adalah Pastor Frans. Seorang 
peserta lalu berbicara: “Mohon maaf, kami menyangka Pak  Ansel itu Pastor Frans, dan Pastor 
itu sopir. Sekali lagi mohon maaf”. Pastor Frans pun hanya tersenyum.Ia tidak marah 
sedikitpun. Hanya saja dalam hatinya ia merasa prihatin. 
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 Teman –teman apa hubungan kisah di atas dengan bacaan hari ini? Bacaan hari ini 
mengajak kita untuk menolong dan memperhatikan orang lain itu bukan berdasarkan latar 
belakangnya, karena dia saudara, dia satu agama atau satu suku dengan kita atau karena dia 
memiliki kedudukan yang lebh hebat. Yesus mangajak kita untuk mencintai sesama kerena 
mereka layak dicintai bukan berdasarkan agama dan kedudukan mereka. Yesus menasehati 
kita hari dengan berkata: “apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu 
saja, apakah lebihnya dari pada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal 
Allah pun berbuat demikian?Bahkan Yesus meminta kita untuk mengasihi musuh kita dan 
berdoa bagi mereka. 
 Mencintai dengan tulus, gampang diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan apalagi 
mencintai musuh. Perlakuan terhadap sesama aja susah apalagi musuh. Kita sering kali sama 
seperti kisah di atas memperlakukan orang bersadarkan pangkat, jabatan, suku, agama dan 
lainnya. Lewat bacaan hari ini kita diajak untuk memperlakukan sesama kita sebagai manusia 
yang layak dicintai bukan bersadarkan jabatan dan posisinya, tetapi karena mereka adalah citra 
Allah atau gambar Allah yang kelihatan. 
 
REFLEKSI  
 
Bagaimana sikapku terhadap sesama yang aku temui, apakah aku menghargai, membatu dan 
menghormati mereka mau membantu aku aja, atau aku menolong dan membantu orang tanpa 
melihat latar belakangnya. 
 
 
DOA 
 
Allah Tuhan kami, kuatlah iman kami agar kami mampu melihat dan merasakan kehadiranMu 
dalam diri setiap orang yang kami temui setiap hari.Demi Kristus Tuhan dan pengataran Kami. 
Amin 
 
AKSI 
 
Aku akan mengembalikan barang yang saya pinjamkan dari teman. 

 

 

MINGGU, 25 FEBRUARI 2018 
Hari Minggu Prapaskah II 
Kej. 22:1-2,9a,10-13,15-18; Rm. 8:31b-34, Mrk. 9:2-10 
 
9:2 Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama 
dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu 
Yesus berubah rupa di depan mata mereka, 9:3 dan pakaian-Nya sangat putih berkilat-kilat. 
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. 9:4 Maka 
nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan 
Yesus. 9:5 Kata Petrus kepada Yesus: "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. 
Baiklah kami dirikan tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia." 9:6 
Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat 
ketakutan. 9:7 Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar 
suara: "Inilah Anak yang Kukasihi, dengarkanlah Dia." 9:8 Dan sekonyong-konyong waktu 
mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kej22:1-2;Kej22:9;Kej22:10-13;Kej22:15-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm8:31-34;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk9:2-10;
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mereka, kecuali Yesus seorang diri. 9:9 Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus 
berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceriterakan kepada seorang pun apa 
yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. 9:10 Mereka 
memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan 
"bangkit dari antara orang mati."  
 

BERUBAH 
 

Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaian-Nya sangat putih berkilat-kilat. 
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. 9:4 Maka 

nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan 
Yesus. (Mrk 9:2b-3) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 
 Menurut kamus bahasa Indonesia arti kata transfigurasi adalah perubahan bentuk atau 
perubahan rupa/wajah. Ketiga Injil Sinoptik mencatat bahwa pada saat berdoa, wajah dan 
pakaian Yesus berubah menjadi putih berkilauan. Transfigurasi Kristus adalah peristiwa dimana 
Yesus dimuliakan di atas gunung menurut Origen terjadi di gunung Tabor.  
 Dalam tradisi Perjanjian Lama, umat Tuhan percaya bahwa tokoh Musa dan Elia 
termasuk tokoh yang sangat penting.Musa adalah nabi yang menerima hukum Tuhan, dan Elia 
adalah nabi besar yang memperbarui komitmen umat pada hukum Tuhan.Melalui Peristiwa ini 
Janji-Nya digenapi. Kebenaran bahwa Elia akan datang sebelum Mesias datang, sesungguhnya 
sudah digenapi Allah. Elia yang dimaksud bukan Elia yang sudah mati. Janji Allah pasti dan 
teguh! Apa yang Allah telah katakan, Ia pun akan menggenapinya. Ini sesuai dengan sifat 
Allah.Allah adalah setia, patut dipercaya.Kita tidak perlu meragukan janji-janji Allah yang 
dinyatakan oleh-Nya di dalam Alkitab.Percaya, patuh, dan taat adalah sikap yang benar 
seorang anggota keluarga Allah. 
 Kita dapat menempatkan pengharapan kita pada janji akan kebangkitan. Selagi kita 
terus menempatkan kepercayaan kita pada Yesus dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada 
Roh Kudus-Nya, kita pun akan mengalani transfigurasi. Seperti  Yesus dimuliakan di atas 
gunung itu, pada waktu kedatangan Yesus untuk kedua kalinya kelak, kita pun akan 
dibangkitkan, tanpa cela dan memancarkan cahaya. Selama kita hidup di dunia ini dan terus 
berjuang untuk hidup bagi Kristus, kita bisa  saja mengalami turun-naiknya iman dsb. Akan 
tetapi kita tidak pernah boleh kehilangan rasa percaya kita. Ingatlah bahwa kita memegang janji 
Allah untuk mengalami transfigurasi – dan kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita – 
menjaga kita! 
 
REFLEKSI 
 
Apakah selama ini kita menyakini dan percaya sepenuhnya bahwa kita juga akan mengalami 
hal yang sama seperti Yesus, mengalami cahaya kebaikan karena kita selalu mengikuti dan 
meneladani Yesus? 
 
DOA 
 
Bapa surgawi, kami ingin sekali berada dekat dengan Yesus, khususnya pada hari 
ini.Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas Gereja yang adalah Tubuh Putera-Mu 
sendiri.Doronglah dan semangatilah kami semua dan buatlah kami mengenal dan mengalami 
betapa dalam kasih-Mu kepada kami semua dan betapa rindu Engkau untuk 
mentransformasikan diri kami masing-masing.Amin. 
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AKSI 
 
Saya akan selalu berusaha bertindak kasih seperti Yesus mengasihi semua orang. 

 
 
 
SENIN, 26 FEBRUARI 2018   
Dan. 9:4b-10; Mzm. 79:8,9,11,13;Luk. 6:36-38 

 
6:36 Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati."6:37 "Janganlah 
kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, 
maka kamu pun tidak akan dihukum; ampunilah dan kamu akan diampuni. 6:38 Berilah dan 
kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah 
ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, 
akan diukurkan kepadamu." 

 
MENGHAKIMI ORANG LAIN 

 
"Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi.Dan janganlah kamu 
menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum; ampunilah dan kamu akan diampuni”. 

(Luk. 6:37) 
 

Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
 
 Seorang pemuda yang berusia 24 tahun melihat keluar dari jendela kereta sambil 
berteriak ... "Ayah, lihat pohon-pohon itu pergi menjauh dari kita!" Ayah anak tersenyum dan 
pasangan muda yang duduk di dekatnya, melihat pemuda 24 tahun yang berperilaku kekanak-
kanakan itu dengan belas kasihan, tiba-tiba pemuda ia berseru lagi ... "Ayah, lihat awan itu 
berjalan mengikuti kita!" Pasangan muda yang duduk dengan ayah anak itu tidak bisa menahan 
penasarannya dan berkata kepada orang tua pemuda tersebut ... "Kenapa Anda tidak 
mengantarkan anak Anda ke dokter untuk diperiksa?"Orang tua itu tersenyum dan berkata ... 
"Saya sudah lakukan dan kami baru saja dari rumah sakit, anak saya buta sejak lahir, dia baru 
saja dapat melihat hari ini." 
 Dalam bacaan injil hari ini Yesus menasehati kita agar tidak terlalu gampang 
menghakimi orang lain. Yesus berkata: "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak 
akan dihakimi”. Mengapa Yesus berkata demikian karena ketika kita menghakimi orang lain 
tanpa tahu lebih dulu masalahnya bisa jadi kita salah. Karena menilai orang lain tanpa tahu 
latarnya kita membawa pikiran kita sendiri. 
 Dalam hidup sehari-hari kita sering kali lebih gampang menilai dan menghakimi orang 
lain dari pada berefleksi tentang diri kita. Sering kali kita terlalu sibuk menilai orang lain tetapi 
lupa menilai diri sendiri. Maka Yesus dalam injil  pernah berkata: “Mengapakah engkau melihat 
selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? (Mat 
7:3)”. Lewat injil hari ini Yesus mengajak kita untuk berani melihat diri kita sebelum menilai 
orang lain. 
 
REFLEKSI 
 
Apakah aku adalah pribadi yang gampang menghakimi orang lain lain atau sebelum menilai 
atau menghakimi orang lain kau refleksi dulu melihat siapa diriku. Dan bertanya apakah aku 



19 
 

lebih baik dari pada orang lain? kalau itu yang terjadi kita tidak akan gampang menghakimi dan 
menyalahkan orang lain. 
 
DOA 
 
Allah Tuhan kami, dalam menjalani hidup ini kami sering kali gampang menjatuhkan ponis dan 
menghakimi orang lain. Kami mohon ingatkan kami selalu agar dalam menjalani hidup ini kami 
pertama-tama melihat siapa diri kami sebelum kami berani menilai dan menghakimi orang lain. 
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami .amin 
 
AKSI 
 
Berusaha untuk berefleksi dan meneliti diri setiap hari sebelum menilai dan mengakimi orang 
lain. 

 
 
SELASA, 27 FEBRUARI 2018  
Yes. 1:10.16-20; mzm 50:8-9.16bc-17.21.23;Mat 23:1-12 
 
23:1 Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: 
23:2 "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. 23:3 Sebab itu 
turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu 
turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak 
melakukannya.23:4 Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu 
orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. 23:5 Semua pekerjaan yang mereka 
lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang; mereka memakai tali sembahyang yang lebar 
dan jumbai yang panjang; 23:6 mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan 
di tempat terdepan di rumah ibadat; 23:7 mereka suka menerima penghormatan di pasar dan 
suka dipanggil Rabi. 23:8 Tetapi kamu, janganlah kamu disebut Rabi; karena hanya satu 
Rabimu dan kamu semua adalah saudara. 23:9 Dan janganlah kamu menyebut siapa pun bapa 
di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. 23:10 Janganlah pula kamu 
disebut pemimpin, karena hanya satu Pemimpinmu, yaitu Mesias. 23:11 Barangsiapa terbesar 
di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 23:12 Dan barangsiapa meninggikan diri, ia 
akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 
 

 MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI 
 

“Barangsiapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.Dan barangsiapa 
meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan”. 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Martin Luther King pernah mengatakan, “Semua orang bisa menjadi orang hebat karena 
semua orang bisa melayani. Anda tidak memerlukan ijazah perguruan tinggi untuk dapat 
melayani. Anda tidak perlu menimbang-nimbang dan memutuskan untuk melayani. Yang Anda 
butuhkan hanya hati yang penuh belas kasihan. Jiwa yang digerakkan oleh kasih.” Saya sangat 
sependapat dengan hal ini. Siapapun bisa menjadi hebat dengan memberikan pelayanan yang 
hebat dari hati. Artinya kekuatan melayani sepenuh hati dalam bekerja bisa menghebatkan 
seseorang. 
 Dalam bacaan hari ini Yesus berkata:  “Barangsiapa terbesar di antara kamu, hendaklah 
ia menjadi pelayanmu.Dan barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa 
merendahkan diri, ia akan ditinggikan”.Pelayanan itu gampang diucapkan tetapi sulit 
dilaksanakan. Yesus sendiri tidak hanya berteori soal pelayanan hal itu, tetapi benar-benar Dia 
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wujudkan. Hal ini terlihat jelas pada Kamis putih, Yesus yang adalah tuan dan guru memberi 
teladan kepada muridNya dengan membasuh kaki muridNya. Dan Yesus berkata: “jikalau Aku 
membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamupun wajib saling 
membasuh kakimu;  sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu 
juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu”. 
 Dalam hidup ini apakah kita mau melayani dengan tulus? Atau malah sebaliknya kita 
sering menuntut orang lain agar melayani kita. Kita ingin orang lain menghormati kita sementera 
kita tidk mau menghormati orang tersebut. Dalam melayani butuh kerendahan hati, tidak 
merasa diri paling besar tetapi merasa bahwa kita ini rendah dan harus melayani sesama. 
 
REFLEKSI 
 
Apakah selama ini pelayanku tulus atau ketika aku melayani ingin mendapat pujian dari orang 
lain, dan kalau tidak mendapat pujian saya jadi malas? 
 
DOA 
 
Ya Tuhan ampunilah dosa hambamu ini, mungkin dalam setiap langkah hidup ini, ada yang 
hamba buat untuk menyakiti hatiMU, brilah hamba kekuatan, dan ajarlah hamba selalu untuk 
hidup membagi berkat bagi sesama, demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin 
 
 
AKSI 
Saya akan melayani sesama dengan sepenuh hati 
 
 
 
RABU, 28 FEBRUARI 2018 
Yer. 18:18-20; Mzm. 31:5-6,14,15-16;Mat. 20:17-28 

 
20:17 Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil kedua belas murid-Nya tersendiri 
dan berkata kepada mereka di tengah jalan: 20:18 "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak 
Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan 
menjatuhi Dia hukuman mati. 20:19 Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-
bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada 
hari ketiga Ia akan dibangkitkan." 20:20 Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-
anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapan-Nya untuk meminta sesuatu kepada-Nya. 
20:21 Kata Yesus: "Apa yang kaukehendaki?" Jawabnya: "Berilah perintah, supaya kedua 
anakku ini boleh duduk kelak di dalam Kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan 
yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." 20:22 Tetapi Yesus menjawab, kata-Nya: "Kamu tidak 
tahu, apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan, yang harus Kuminum?" Kata 
mereka kepada-Nya: "Kami dapat." 20:23 Yesus berkata kepada mereka: "Cawan-Ku memang 
akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku, Aku tidak 
berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah 
menyediakannya." 20:24 Mendengar itu marahlah kesepuluh murid yang lain kepada kedua 
saudara itu. 20:25 Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata: "Kamu tahu, bahwa 
pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan 
pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 20:26 Tidaklah 
demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia 
menjadi pelayanmu, 20:27 dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, 
hendaklah ia menjadi hambamu; 20:28 sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk 
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dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi 
banyak orang." 
 

DIPANGGIL UNTUK MELAYANI 
 

“Barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu; sama 
seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk 

memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang." 
(Mat.20:27-28) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
 
Mengapa bisa terjadi perebutan kursi? Mungkin supaya dapat menguasai orang lain atau juga 
bisa karena gengsi jika tidak menjabat apapun juga, atau bisa karena ada kepentingan pribadi 
yang ingin dicapai dengan duduk sebagai orang tinggi.  Bahkan orang bisa menghalalka 
berbagai cara agar bisa menduduki suatu jabatan.  
Dalam bacaan injil hari ini kita mendengar; Salome, Ibu Yohanes dan Yakobus sebagai Ibu 
ingin memberikan yang terbaik untuk kedua anaknya, oleh karenanya ia meminta kedua 
anaknya memangku jabatan dan duduk disebelah kanan dan kiri Yesus. Orang sering terlalu 
ambisi untuk meraih kedudukan, jabatan kekuasaan supaya naik derajatnya, bahkan dengan 
cara yang tak terpuji, dengan jalan pintas, curang dan menghalalkan segala cara. Yang 
menyedihakan bila ada orang berkedok pelayanan pada Tuhan untuk sesuatu tujuan guna 
meraih keuntungan dan prestise. 
Melalui Injil yang kita renungkan hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita “Barang siapa 
ingin menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.” Seorang pelayan atau 
hamba, tidak pernah berfikir apakah pekerjaannya akan mendapat penghargaan atau tidak dari 
majikannya. Dia hanya melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Sebagai murid Yesus 
kita wajib meneladan Sang guru yakni melayani bukan minta dilayani, mengayomi, memberikan 
suasana damai, rela rugi, menderita, bahkan memberikan nyawa bagi banyak orang. Itulah 
resiko menjadi pengikut Sang Anak Perdamaian, yang tak tertandingi dalam hal penyerahan 
Diri dan Kasih. 
 
REFLEKSI 
 
Apakah selama ini kita berusaha untuk melayani sesama atau  sebaliknya kita sering menuntut 
untuk dilayani? 
 
DOA  
 
Ya Tuhan, sering kali aku malas melayani dan tidak mau berkorban, tetapi ingin mendapatkan 
posisi dan pelayanan maksimal dari sesama.Ampunilah dan baruilah pola hidupku agar lebih 
berani melayani Dikau dan sesama dengan tulus.Demi Kristus Tuhan dan pengatara 
kami.Amin. 
 
AKSI 
 
Saya akan berusaha melayani dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. 
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KAMIS, 1 MARET 2018 
PEKAN II PRAPASKAH 
Yer 17: 5-10, Mzm1: 1-2.3.4.6, Luk 16:19-31 
 
Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-murid-Nya 19. Ada seorang kaya yang selalu 
berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20. 
Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat 
pintu rumah orang kaya itu, 21. dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari 
meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22. Kemudian 
matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23. Orang 
kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia 
memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya.24. 
Lalu ia berseru, katanya: Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia 
mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan 
dalam nyala api ini. 25. Tetapi Abraham berkata: Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima 
segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia 
mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26. Selain dari pada itu di antara kami dan 
engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini 
kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. 
27. Kata orang itu: Kalau demikian, aku minta kepadamu, bapa, supaya engkau menyuruh dia 
ke rumah ayahku, 28. sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka 
dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. 
29. Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi; baiklah mereka 
mendengarkan kesaksian itu. 30. Jawab orang itu: Tidak, bapa Abraham, tetapi jika ada 
seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. 31. Kata 
Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka 
tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati."  
 

LAZARUS DAN ORANG KAYA 
 

Ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, 
berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu . 

(Lukas 16 : 20) 
 
Bapak ibu dan temen temen yang terkasih dalam Kristus, 
 
 Sesama yang berkekurangan dapat kitalihat di mana-mana, salah satunyapengemis 
yang selalu meminta minta di pingggir jalan, dihalte, di pasar. Apa yang muncul dibenakkita 
saat melihat mereka itu? Sikap belas kasih untuk segera memberi atau sebaliknya acuh tak 
acuh dengan keadaan mereka. 

Injil hari ini mengisahkansebuah  perumpamaan: “Ada seorang kaya yang selalu 
berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan “ dan 
ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat 
pintu rumah orang kaya itu” Sikap orang kaya ini selama hidupnya mengandalkan 
kehebatannya dan kekayaannya, dia hidup dengan penuh bahagia, suka cita dan foya foya dia 
lupa bahwa berkat yang dia nikmati itu berasal Tuhan dan setelah ia meninggal dia sangat 
menderita dan kesakitan dalam nyala api, sedangkan Lazaraus hidup  sangat miskin dan 
menderita, secara fisik dia lemah tak berdaya untuk makan saja ia  mengharapkan belas kasih 
dari sisa sisa makanan orang kaya tetapi ia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya,ia sungguh 
diberkati dan memperoleh kebahagian setelah meninggal dunia, ia memperoleh yang tak 
pernah dirasakan sewaktu masih hidup.  

http://alkitab.me/Lukas/16/20
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Pesan apa yang dapat dijadikan bahan refleksi dari bacaan Injil hari ini? Sumber 
kebahagiaan terletak pada Tuhan bukan pada kekayaan. Bagaimana caranya mencapai 
kebahagiaan itu? Dengan berbagi kepada sesama dari apa yang kita punyai. Apa-apa yang kita 
punyai merupakan rahmat dan anugrah dari Tuhan, sudah layak dan sepantasnya kita 
persembahkan kepada Tuhan dengan berbagi kasih kepada sesama di sekitar kita. 
 
REFLEKSI 
 
Apakah aku selalu mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu yang kita punyai? 
 
DOA  
 
Tuhan, sadarkanlah kami senantiasa bahwa segala yang ada padaku adalah karuniaMu.Jangan 
biarkan aku terpisah dari-Mu dan sesama. Supaya hidupku selalu segar oleh kasih-Mu, dan 
membawa kasih itu kepada sesama, terlebih mereka yang sangat membutuhkan. Amin. 
 
AKSI 
 
Saya akan selalu mengandalkan Tuhan dengan berbagai macam cara 
 
 
 
 
JUMAT, 2 MARET 2018 
PEKAN II PRAPASKAH 
Kej 37: 3-4.12.13a.17b-28;Mzm105: 16-21;Mat 21:33-43.45-46 

 

Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi 

33.Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun 

anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lobang tempat memeras anggur dan 

mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada 

penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. 34. Ketika hampir tiba musim petik, ia 

menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang 

menjadi bagiannya. 35. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu: 

mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan 

batu. 36. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari pada 

yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. 37. Akhirnya 

ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya: Anakku akan mereka segani. 38. Tetapi ketika 

penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain: Ia 

adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. 39. Mereka 

menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. 40. Maka 

apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-

penggarap itu?" 41. Kata mereka kepada-Nya: "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu 

dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan 

menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." 42. Kata Yesus kepada mereka: "Belum 

pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah 

menjadi batu penjuru: hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. 43. 

http://alkitab.me/Matius/21/34
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Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan 

diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu. 45. Ketika imam-

imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka 

mengerti, bahwa merekalah yang dimaksudkan-Nya. 46. Dan mereka berusaha untuk 

menangkap Dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu 

menganggap Dia nabi.  

KUAT DALAM IMAN 
 

"Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru: hal itu terjadi dari 
pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita”. 

 (Matius 21 :42) 
 

Bapak ibu dan temen temen yang terkasih dalam Yesus, 

Persahabatan itu indah bila ada sikap percaya. Namun, kadang dijumpai dalam 

pertemanan ada sikap-sikap yang kurang pantas yakni: egois, baper, gep-gepan. Sikap seperti 

ini akan membuat persahabatan tidak akan bertahan lama. Bahkan yang lebih menyedihkan 

bila ada sikap menjauhi, meremehkan atau tidak menerima teman yang ada di sekitar kita 

Injil hari ini mengisahkan: "Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah 

menjadi batu penjuru: hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita”. Batu 

Penjuru itu adalah Tuhan Yesus yang dalam karya keselamatan-Nya mengalamai tekanan, 

tantangan, siksaan, dibuang dan di bunuh oleh orang orang Yahudi.  

Pesan apa yang dapat dijadikan bahan permenungan dari bacaan Injil hari ini? Tuhan 

Yesus mengajarkan sikap kesetiaan dan kerendahan hati dalam melaksanakan pekerjaan di 

dunia untuk membawa Kerajaan Allah di dunia meski banyak orang yang tidak percaya dan 

mencibir pekerjaanNya ini. Apakah saya mau dan percaya menerimadan melaksanakan visi, 

pesan dan misi Tuhan Yesus di dunia untuk membawa keselamatan dan kebahagiaan yang 

kekal. 

REFLEKSI 

Apakah akukuat dan mau berjuang bila dibenci dan tidak diterima oleh karena kebenarandan 

iman akan Kristus Tuhan 

DOA  

Tuhan Yesus mampukan kami memiliki sikap taat dan setia dalam melakukan kebenaran dan 

kebaikan pada sesama. Amin 

AKSI 

Saya mau terlibat menjadi garam dan terang dunia di dalam masyarakat sekitar 

 
 
 
 

http://alkitab.me/Matius/21/45
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SABTU, 3 MARET 2018 
PEKAN II PRAPASKAH 
Mi 7: 14-15.18-20;Mzm103 : 1-2.3-4.9-10.11-12;Luk 15:1-3. 11-32 
 
1.Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk 
mendengarkan Dia. 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, 
katanya: "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." 3. 
Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka:  11. Yesus berkata lagi: "Ada seorang 
mempunyai dua anak laki-laki. 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya: Bapa, berikanlah 
kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta 
kekayaan itu di antara mereka. 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh 
bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan 
hidup berfoya-foya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di 
dalam negeri itu dan iapun mulai melarat. 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di 
negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia ingin mengisi 
perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorangpun yang 
memberikannya kepadanya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: Betapa banyaknya 
orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.18. 
Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, aku telah berdosa 
terhadap sorga dan terhadap bapa, 19. aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa; jadikanlah 
aku sebagai salah seorang upahan bapa. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. 
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. 21. Kata anak itu 
kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, aku tidak layak lagi 
disebutkan anak bapa. 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya: Lekaslah bawa 
ke mari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan 
sepatu pada kakinya. 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita 
makan dan bersukacita.24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah 
hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. 25. Tetapi anaknya yang sulung 
berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan 
nyanyian tari-tarian. 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa 
arti semuanya itu. 27. Jawab hamba itu: Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih 
anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.28. Maka marahlah anak 
sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29. Tetapi ia 
menjawab ayahnya, katanya: Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku 
melanggar perintah bapa, tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak 
kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak bapa 
yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka 
bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. 31. Kata ayahnya kepadanya: Anakku, 
engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32. 
Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia 
telah hilang dan didapat kembali."  
 

AYO MENGAMPUNI 
 
“Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia 

telah hilang dan didapat kembali." ( Luk 15:32) 
 

Bapak ibu dan temen temen yang terkasih dalam Yesus, 
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Kata mengampuni sering kita dengar. Sepertinya mudah untuk diucapkan, namun sulit 

untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lawan kata mengampuni ialah mendendam. 

Namun acapkali sikap dendam lebih populer dan mudah untuk dilakukan. Padahal sikap 

dendam mempunyai pengaruh kurang baik untuk pertumbuhan kepribadian kita.  

Dalam Injil hari ini  Yesus memberi perumpamaan tentang anak yang hilang, “Kita patut 

bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah 

hilang dan didapat kembali”. Ada gambaran tiga tokoh dengan karakter yang berbeda. Ayah 

adalah gambaran Bapa kita yang ada di surga,  yang maha pengasih, penyayang, pemurah, 

dan memberi kebebasan kepada anak anaknya untuk melakukan segala sesuatu yang 

dikehendaki. Buktinya Ia mengabulkan permohonan di Bungsu  yang meminta sebagian dari 

harta kekayaannya, Si Bungsu adalah lambang orang yang bodoh dan lebih menyukai jalan 

yang sesat, hidup berfoya-foya, bermabuk mabukan  menghabiskan harta untuk kesenangan 

yang bersifat sesaat dan tidak mempergunakan dengan benar kurnia-kurnia Allah. si Sulung 

adalah lambang anak yang taat dan patuh pada Bapa, tetapi ia memiliki rasa iri hati, dengki, 

dendam dan merasa berhak atas semua harta ayahnya. 

Pesan apa yang dapat dijadikan bahan pertumbuhan diri melalui bacaan Injil hari ini? 
Melalui perumpamaan Anak yang Hilang ini kita diajak untuk selalu tak henti-hentinya 
mengampuni kepada sesama yang telah menyakiti kita. Dengan begitu, dalam diri kita tumbuh 
nilai belas kasih kepada sesama dan akhirnya hidup kita penuh kebahagiaan dan kedamaian.  
. 
REFLEKSI 
 
Apakah aku sudah menjadi anak yang mudah mengampuni dan memiliki sikap cinta kasih?. 
 
DOA  
 
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu oleh 
karena belas kasih-Mu. Ajarlah kami untuk mudah mengampuni dan penuh semangat 
membagikan kasih kepada sesama. Amin. 
 
AKSI 
 
Lakukanlah sikap mengampuni dengan semangat cinta kasih kepada kakak atau adik atau 
orangtua 
 

 

MINGGU,  4 MARET 2018 
MINGGU PRAPASKAH III 
Kel 20 :1-17;Mzm19 : 8.9.10.11;Kor 1:22-25;Yoh 2:13-25 
 

13.Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. 14. 
Dalam Bait Suci didapati-Nya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan 
penukar-penukar uang duduk di situ. 15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka 
semua dari Bait Suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka; uang penukar-
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penukar dihamburkan-Nya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkan-Nya. 16. Kepada 
pedagang-pedagang merpati Ia berkata: "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat 
rumah Bapa-Ku menjadi tempat berjualan." 17. Maka teringatlah murid-murid-Nya, bahwa ada 
tertulis: "Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan Aku." 18. Orang-orang Yahudi menantang 
Yesus, katanya: "Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan kepada kami, bahwa Engkau berhak 
bertindak demikian?" 19. Jawab Yesus kepada mereka: "Rombak Bait Allah ini, dan dalam tiga 
hari Aku akan mendirikannya kembali." 20. Lalu kata orang Yahudi kepada-Nya: "Empat puluh 
enam tahun orang mendirikan Bait Allah ini dan Engkau dapat membangunnya dalam tiga 
hari?" 21. Tetapi yang dimaksudkan-Nya dengan Bait Allah ialah tubuh-Nya sendiri. 22. 
Kemudian, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-murid-Nya 
bahwa hal itu telah dikatakan-Nya, dan mereka pun percayalah akan Kitab Suci dan akan 
perkataan yang telah diucapkan Yesus. 23. Dan sementara Ia di Yerusalem selama hari raya 
Paskah, banyak orang percaya dalam nama-Nya, karena mereka telah melihat tanda-tanda 
yang diadakan-Nya. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka, 
karena Ia mengenal mereka semua, 25. dan karena tidak perlu seorangpun memberi kesaksian 
kepada-Nya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.  
 

 

 

BELAJAR KONSENTRASI 
 

“Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempatn 
berjualan."( Yohanes 2:16) 

 
 
Bapak ibu serta teman teman yang terkasih dalam Kristus, 
 
 Belajar ialah tugas seorang murid. Dengan belajar kita akan menjadi pribadi yang pintar 
dan berkembang pengetahuan dan ketrampilan. Apakah kalian tahu bagaimana cara belajar 
yang menyenangkan? Dan apa saja godaan-godaan yang muncul saat kita akan belajar 
dengan tekun dan teratur? Barangkali sikap malas, suka menunda-nunda, cepat bosan, pengen 
main, jalan-jalan sama teman dll. Godan-godaan itulah yang akan membuat konsentrasi untuk 
belajar jadi terpecah. Ayo jangan lama-lama untuk berubah karena waktu terus berjalan.  
 
 Bacaan  Injil yang kita dengar hari ini, Yesus sepertinya marah karena Yesus tidak ingin 
Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat beribadah, berdoa justru menjadi tempat berjualan. 
Akibatnya banyak orang akhirnya terpecah konsentrasi untuk berdoa tidak khidmat dan jauh  
dari diam hening. Dan akhirnya perjumpaan dengan Allah secara pribadi dan mendalam pun 
tidak terjadi karena suasana yang begitu ramai, padat dan hiruk pikuk dengan penuhnya para 
pedagang. 
 

Pesan apa yang dapat dijadikan bahan permenungan diri melalui bacaan Injil hari ini? 
Kita sebagai murid, anak harus peka dan fokus akan tugas-tugasnya dan yang tak kalah 
penting dan utama ialah selalu mengarahkan pikiran dan hati kepada Tuhan yang selalu 
memberikan rahmat dan anugrah agar semua anak-anakNya bertumbuh dalam iman dengan 
doa, puasa dan derma. 
 
REFLEKSI 
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Apakah kami selalu fokus mengarahkan hati dan budi kepada Tuhan dengan begitu banyak 
godaan di depan mata? 
 
DOA  
 
Tuhan, semoga kamimampu mengarahkan hati dan budi dengan persembahan hati yang 
tulus.Amin. 
 
AKSI 
 
Menyingkirkan segala sesuatu yang dapat mengalihkan konsentrasi kami menjadi anak-anak 
Allah yang hidup dan dewasa dalam iman 
 

 

SENIN, 5 MARET 2018 
PEKAN III PRAPASKAH 
2 Raj-Raj 5 : 1-15;Mzm42 : 2.3, 43:3.4;Luk 4:24-30 
 

24. Dan kata-Nya lagi: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di 
tempat asalnya. 25. Dan Aku berkata kepadamu, dan kata-Ku ini benar: Pada zaman Elia 
terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam 
bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri.26. Tetapi Elia diutus 
bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di 
Sarfat, di tanah Sidon. 27. 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." 28. 
Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. 29. Mereka bangun, lalu 
menghalau Yesus ke luar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, 
untuk melemparkan Dia dari tebing itu. 30. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, 
lalu pergi.  
 

KARAKTER YANG KUAT 
 

"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya”     
(Lukas 4:24 ) 

 
Bapak ibu dan teman teman yang terkasih dalam Kristus, 
 
 Dengan memberi penghargaan yang tulus kepada orang lain akan berdampak positif 
terhadap orang itu. Baik yang memberi maupun yang menerima. Orang yang menerima akan 
merasa lebih percaya diri terhadap seluruh aspek pribadinya, sedangkan yang memberi akan 
merasa bahagia, bangga dan semakin berkembang karakter positifnya. Bagaimana dengan 
pengalaman kalian sendiri dengan memberi dan menerima penghargaan dari dan kepada orang 
lain! 
 
 Firman Tuhan yang kita dengar hari ini,kita melihat Yesus juga mengalami pengalaman 
tidak dihargai di kampung kelahiran-Nya. Bagaimana reaksi Yesus? Tidak membalas, tidak 
membenci dan tidak melawan. Sikap yang dihadirkan oleh Yesus ialah pergi dan berpindah ke 
tempat yang lain. Dalam hal ini, Yesus berpikir positif dan kreatif karena masih ada tempat-
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tempat yang lain yang akan menghargai kehadiran-Nya untuk memberitakan dan mengajarkan 
Kerajaan Allah di dunia. 
 

Pesan apa yang dapat dijadikan bahan pertumbuhan diri melalui bacaan Injil hari ini? 
Kita sebagai murid-murid Tuhan jangan berputus asa bila tidak dihargai oleh orang lain dan 
sikap cinta kasih menjadi pedoman untuk tetap menghargai sesama dengan segala situasi dan 
kondisi yang ada. 
 
REFLEKSI 
 
Apakah saya mampu menghargai orang lain dengan situasi kondisi apa pun? 
 
DOA  
 
Tuhan, ajarlah kami untuk peka melihat dan mendengarkan kehadiran Mu dalam keseharianku, 
lewat peristiwa dan orang yang sehari-hari ada bersama kami.Amin. 
 
AKSI 
 
Memberikan sikap penghargaan kepada teman yang ada di sekolah 
 

 
 
SELASA, 6 MARET 2018 
PEKAN III PRAPASKAH 
Dan 3:25.34-43;Mzm 25:4-5ab.6-7bc.8-9;Mat 18: 21-35 
 
21.Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: "Tuhan, sampai berapa kali aku 
harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" 22. 
Yesus berkata kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan 
sampai tujuh puluh kali tujuh kali. 23. Sebab hal Kerajaan Sorga seumpama seorang raja yang 
hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. 24. Setelah ia mulai mengadakan 
perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. 25. 
Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia 
dijual beserta anak isterinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. 26. Maka sujudlah 
hamba itu menyembah dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. 27. 
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya 
dan menghapuskan hutangnya. 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang 
hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya 
itu, katanya: Bayar hutangmu! 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya: 
Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan 
kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. 31. Melihat itu kawan-
kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. 
32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya: Hai hamba yang jahat, 
seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. 33. Bukankah 
engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? 34. Maka 
marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan 
seluruh hutangnya. 35. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap 
kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu."  
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HAL PENGAMPUNAN 
 

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

(Matius 18:21) 
 

Bapak ibu serta teman teman yang terkasih dalam Kristus, 

 Dalam berelasi dengan orang lain selalu saja ada pernak-perniknya, misalnya 

pengalaman sakit hati atau disakiti. Bila itu terjadi dengan kita. Bagaimana sikapmu! 

Pengalaman disakiti memang tidak enak, dan kecenderungan kita ingin membalasnya. 

Bagaimana kalau sikap yang dipilih ialah mengampuni kesalahan orang lain. Makna dari 

mengampuni itu besar artinya bagi diri kita. Yang pasti hati dan pikiran kita menjadi damai, 

kedewasaan kita berkembang dan tentunya punya banyak teman dan sahabat.  

Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini menceritakan “seorang hamba  yang mempunyai 

hutang dan ketika ditagih hutangnya hamba tersebut tidak bisa membayar hutang, raja 

memerintahkan untuk menjualnya beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk 

membayar hutang tetapi hamba tersebut memohon belas kasih pada raja dan karena berbelas 

kasih raja mengabulkan permohonan hamba tadi dan hamba pun bersuka cita karena 

mendapat penghapusan hutang“.  

Pesan apa yang dapat dijadikan bahan permenungan diri melalui bacaan Injil hari ini? 
Allah di surga adalah Allah yang penuh Kasih. Kasih-Nya tak terbatas. Karenanya kita sebagai 
anak-anak Allah tak henti-hentinya memiliki dan mengamalkan sikap mengampuni kepada 
orang-orang yang ada di sekeliling hidupmu, bisa teman, sahabat, kakak atau adik, orangtua.  
. 

REFLEKSI 
 
Apakah kita sudah bersikap terbuka untuk mengakui kesalahan diri  sendiri dan meminta 
pengampunan dan memberikan pengampunan pada orang yang kita sakiti. 
 
DOA  
 
Tuhan Yesus, begitu sering kami tak setia kepada-Mu, namun Engkau selalu mengampuni dan 

menerima kami. Bantulah kami  untuk mengampuni dan berbelas kasih kepada sesama. Amin. 

 
AKSI 
 
Buatlah aksi memberi pengampunana kepada orang yang pernah menyakitimu 
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RABU, 7 MARET 2018 
PEKAN III PRAPASKAH 
Ul 4:1.5-9;Mzm 147: 12-13.15-16.19-20;Mat 5:17-19; 
 
Dalam khotbah dibukitYesus berkata kepada murid-murid-Nya17. "Janganlah kamu 
menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku 
datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 18. Karena Aku berkata 
kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun 
tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. 19. Karena itu siapa yang 
meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan 
mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di 
dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah 
hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga.  
 
 

BERSIKAP KRITIS 
 

"Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab 
para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 

(Matius 5:17-19) 
 
 
Bapak ibu dan teman teman yang terkasih dalam Kristus, 
 
 Di dalam relasi dan komunikasi antar manusia, antar kelompok, antar masyarakat 
hingga antar bangsa pasti ada aturan, etika dan hukum. Begitu pula dengan “zaman now” 
dimana segala informasi bisa cepat ada dan tersampaikan lewat media sosial baik yang positif 
maupun yang negatif. Bila tidak ada aturan, etika dan hukum informasi yang negatif, 
menyesatkan akan mengakibatkan banyak permasalahan yang muncul dan dapat merugikan 
banyak orang, masyarakat dan negara. Namun akan berdampak bagus bila informasinya bagus 
dan tidak menyesatkan 

 Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini Yesus menegaskan bahwa Dia datang 
bukan untuk meniadakan Hukum Taurat atau Kitab Para Nabi, tetapi Yesus datang untuk 
menggenapi.Bahkan dengan tegas Yesus melarang pada siapapun untuk tidak mengurangi 
satu titik pun dari hukum taurat, dengan ini jelas menunjukkan bahwa Yesus sangat menghargai 
hukum taurat sebagai pedoman berelasi dengan Tuhan dan sesama pada waktu itu.  

Pesan apa yang dapat dijadikan bahan permenungan diri melalui bacaan Injil hari ini? 
Tuhan Yesus sangat menghargai hukum taurat dan menggenapiNya sebagai simbol 
ketaatanNya kepada Allah Bapa di Surga. Oleh karena itu kita sebagai murid-murid Tuhan 
Yesus pun ketika berelasi dengan sesama dimana saja dan kapan saja memerlukan aturan dan 
etika. Hal ini berguna untuk untuk kebaikan dan kepentingan semua orang.  

 
REFLEKSI 
 
Apakah kita sudah mentaati dengan baik peraturan yang ada dilingkungan kita. 
 
DOA  
 
Tuhan Yesus, mampukan kami menghormati aturan dan etika yang membawa kami pada 
kehidupan sejati. Semoga dengan menghayatinya kami dapat memberi kesaksian betapa dekat 
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Engkau bagi kami, dan betapa indah kebijaksanaanMu menuntun hidup kami, keluarga kami, 
bangsa kami.Amin. 
 
AKSI 
 
Buatlah sebuah logo menaati sebuah aturan di lingkungan sekolah 
 

 
KAMIS,  8 MARET 2018 
PEKAN III PRAPASKAH 
Yer 7:23-28; Mzm 95:1-2.6-7.8-9; Luk 11:14-23 
 
14.Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan 
itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. 15. Tetapi ada di 
antara mereka yang berkata: "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." 16. 
Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepada-Nya, untuk mencobai Dia. 17. Tetapi 
Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata: "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti 
binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh. 18. Jikalau Iblis itu juga 
terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab 
kamu berkata, bahwa Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. 19. Jadi jika Aku mengusir 
setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? 
Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. 20. Tetapi jika Aku mengusir setan dengan 
kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. 21. Apabila seorang 
yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala 
miliknya. 22. Tetapi jika seorang yang lebih kuat dari padanya menyerang dan 
mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata, yang diandalkannya, 
dan akan membagi-bagikan rampasannya. 23. Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan 
siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan." 
 

KASIH YANG TULUS 
 

“Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu 
keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak  “. 

( Lukas 11: 14 ) 
 

Bapaik ibu dan teman teman yang terkasih dalam kristus,  

 Beberapa bulan yang lalu ada sebuah keluarga menonton di sebuah bioskop di Atrium 

Mall film yang berjudul “Keluarga Tak Kasat Mata”. Film bertemakan horor. Di antara kalian pun 

pasti ada yang sudah menonton! Serem, menegangkan dan histeris itulah komentar beberapa 

penonton yang sudah menyaksikan fim layar lebar itu.  

Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus mengusir seorang setan yang membisukan 

seseorang. Perbuatan Yesus menyembuhkan orang bisu mendapat tanggapan yang negatif  

dari banyak orang, bahkan Yesus di tuduh menyembuhkan dengan kuasa setan (Beelzebul). 

Mereka tidak suka Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, hati mereka dipenuhi 

dengan rasa  iri hati dan dengki maka mereka menuduh dan memfitnah Yesus supaya orang 

membenci dan mengusir-Nya. Mendapat perlakuan  seperti itu Yesus tidak marah dan tidak 
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membenci mereka, bahkan dengan lemah lembut Yesus memberi penjelasan dan berdialog 

pada mereka. Yesus menyembuhkan orang yang sakit bukan ingin mendapatkan pujian atau 

sanjungan tetapi Dia melakukan karena kasih-Nya yang sangat besar untuk keselamatan 

manusia. 

Pesan apa yang dapat dijadikan bahan permenungan diri melalui bacaan Injil hari ini? 
Tuhan Yesus sangat berkuasa untuk mengusir setan atau roh jahat yang membelenggu hidup 
manusia. Kebaikan yang Tuhan lakukan untuk kita menjadi semangat dalam hidup ini untuk 
menjadi manusia yang selalu mengandalkan Tuhan. 

 
REFLEKSI 
 
Apakah kita selalu berpikir positif terhadap orang yang berbuat baik atau justru kita bepikir 
negatif karena kita iri hati. 
 
DOA  
 
Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menyadari bahwa kasih-Mu cukup besar untuk kami, bahwa 
Engkau menerima dan mengakui aku sebagai anak-Mu. Amin. 
 
AKSI 
 
Aku  menolong orang lain dengan tulus.  
 
 

JUMAT, 9 MARET 2018  
Hos 14: 2-10; Mzm 81:6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17, Mark 12:28b-34 
 
28b. Sekali peristiwa datanglah  seorang ahli Taurat kepada Yesus dan  bertanya kepada-Nya,   
"Perintah manakah yang paling utama?" 29. Jawab Yesus: "Perintah yang terutama ialah: 
Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. 30. Kasihilah Tuhan, Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan 
dengan segenap kekuatanmu. 31. Dan Perintah yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu 
manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum 
ini." 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus: "Tepat sekali, Guru, benar kata-Mu itu, bahwa 
Dia esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. 33. Memang mengasihi Dia dengan 
segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga 
mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari pada semua korban 
bakaran dan korban sembelihan."34. Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu, 
dan Ia berkata kepadanya: "Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah!" Dan seorangpun tidak 
berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus 
 

HUKUM KASIH 
 

Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan 
segenap akal budimu  dengan segenap kekuatanmu  dan Kasihilah sesamamu manusia seperti 

dirimu sendiri. (Markus 12: 30-31) 
 

Bapak ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
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 Pada dasarnya semua manusia ingin hidup dalam kasih. Saling mengasihi dengan 
sesama manusia merupakan harapan dan dambaan kita semua, karena dalam kasih 
persahabatan, persaudaraan,  kekeluargaan  kita merasakan keindahan dan kedamaian yang 
tentu aja akan memberi pengaruh yang sangat positif dalam hidup kita. 
 Dalam bacaan hari ini Yesus mengajarkan tentang hukum  yang utama dan pertama :  
“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan 
segenap akal budimu dan  dengan segenap kekuatanmu “.  Artinya bahwa seharusnya secara 
totalitas ( hati, jiwa, akal budi dan kekuatan) kita mengasihi Allah sebagaimana Allah juga 
secara total mencintai dan mengasihi manusia.   Allah menghendaki agar manusia selalu dekat 
dan melaksanakan perintah-Nya. Dan Perintah yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri. Tuntutan dari perintah ini adalah agar manusia saling mengasihi, 
mencintai, menyayangi, menghormati, bersahabat, bekerja sama dan sebagainya karena 
sebenarnya rasa itu semua sudah tertanam dalam hati manusia.  
 Injil hari ini mengajarkan kita untuk mencintai Allah dan sesama.Kita benar-benar 
mencintai Allah jika kita sungguh-sungguh mencintai sesama. Mencintai sesame seperti 
mencintai orangtua, kakak, adik, anggota keluarga yang lain serta mencintai teman-teman serta 
mencintai lingkungan hidup kita.  
 
REFLEKSI 
 
Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi anggota keluargaku dengan tulus?  
 
DOA 
 
Allah Bapa di surga, Engkau telah mengutus Yesus Putera-Mu ke dunia untuk mengasih dan 
mencintai kami. Ia rela menderita, wafat dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Bantulah 
kami agar kami pun dapat meneladani Yesus Putera-Mu untuk mencintai sesama kami dengan 
tulus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
AKSI 
 
Aku mau berbagi  kepada sesama yang membutuhkan, 
 
 
 
 
SABTU, 10 MARET 2018  
Hos 6:1-6;Mzm 51:3-4.18-19.20-21ab, Luk 18:9-14 
 
9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah 
semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini: 10. "Ada dua orang pergi ke Bait Allah 
untuk berdoa; yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. 11. Orang Farisi itu 
berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu, karena 
aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah 
dan bukan juga seperti pemungut cukai ini; 12. aku berpuasa dua kali seminggu, aku 
memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri 
jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata: 
Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14. Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke 
rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa 
meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." 
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MENJADI PRIBADI YANG RENDAH HATI 
 

“… Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan 
diri, ia akan ditinggikan." (Lukas 18: 14) 

 
Bapak ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 
 Mungkin kalian pernah mendengar Alex Haley, penulis Roots. Ia mempunyai  sebuah 
gambar di ruang kantornya, gambar seekor kura-kura duduk di atas pagar. Gambar tersebut 
digantungnya  untuk mengingatkan akan sebuah pelajaran penting yang diperolehnya dulu 
tentang sikap hidup dan kerendahan hati. Ia berkata “Kalau Anda melihat seekor kura-kura di 
atas pagar, Anda tahu ia pasti pernah dibantu.” Alex melanjutkan, “setiap kali saya mulai 
berpikir, Wow!hebat sekali hasil pencapaianku! Wow! hebat sekali hasil kerjaku!, kemudian 
saya melihat gambar itu dan saya mengingat bagaimana “kura-kura ini” yaitu “Saya sendiri,” 
naik ke atas pagar (posisi dan keberhasilan), menjadi sadar karena ada Tuhan dan orang lain 
yang juga menolong saya berada di atas sana. Sehingga tidak patut mengambil kebanggaan 
pribadi seolah-olah semua keberhasilan hidup ini adalah karena diri kita sendiri. 
 Kisah di atas mengingatkan kita akan Injil hari ini yang menceritakan seorang Farisi 
yang di dalam bait Allah berdoa di jajaran depan. Ia tampaknya berdoa kepada Allah dengan 
penuh kesalehan. Dalam doanya ia menonjolkan apa yang menjadi kelebihannya. Ia 
memandang positif pada dirinya. Sementara itu, orang lain (pemungut cukai), dilihatnya dengan 
kaca mata negatif, dari sisi kesalahan dan kelemahannya saja. Sebaliknya, pemungut cukai 
dengan perasaan takut datang kepada Allah. Oleh karena itu, ia hanya memilih tempat paling 
belakang. Namun demikian, ia sungguh-sungguh memandang Allah. Ia menyandarkan dirinya 
pada kekuatan dan belas kasih Allah. Dalam kelemahan dan dosanya ia membuka diri bagi 
kerahiman Allah dan kekuasaan-Nya untuk berkarya. Dalam kerendahan hati dan kejujurannya, 
ia menemukan jalan rahmat dan pengampunan.  
 Kisah tentang penulis Alex Haley dan Injil hari ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi 
yang rendah hati. Jika menjadi pribadi yang rendah hati maka kita akan menggantungkan diri 
kepada Allah bukan kepada diri sendiri, bukan kepada kekuatan diri sendiri. “Sebab 
barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri ia akan 
ditinggikan” (Luk 18:14b).  
 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah menjadi pribadi yang rendah hati atau aku menjadi manusia yang sombong. 
 
DOA 
Ya Tuhan, bantulah aku agar dapat menjadi pribadi yang rendah hati dalam doa dan sikapku 
serta mampu menghargai orang lain dan sesamaku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. 
Amin. 
 
AKSI 
Aku berani mengakui kesalahan dan mengakui kehebatan orang lain. 
 
 
Minggu, 11 Maret 2018 
1Taw 36:14-17a. 19-23;Mzm 137:1-2.3.4-5.6; Ef 2:4-10, Yoh 3:14-21 
 
14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia 
harus ditinggikan, 15. supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. 
16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya 
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yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh 
hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk 
menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.18. Barangsiapa percaya 
kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah 
hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 19. Dan inilah hukuman itu: 
Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan dari pada 
terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.20. Sebab barangsiapa berbuat jahat, 
membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang 
jahat itu tidak nampak; 21. tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, 
supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah."  
 

BELAJAR MELAKUKAN YANG BENAR 
 

“tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, 
bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." 

(Yohanes 3: 21) 
 

Bapak ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 
 Kita semua memahami arti warna traffic light.Jika lampu warna hijau menyala artinya 
kita boleh berjalan atau tidak? Kalau lampu warna merah menyala kita harus berhenti kan? Jika 
Kita menerobos lampu merah kita bisa mengalami kecelakaan dan tentu saja membahayakan 
diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu melakukan sesuatu yang benar.Yang 
benar itu berarti melakukan sesuatu berdasarkan aturan atau kesepakatan bersama. 
 Perbuatan benar dan berdasarkan aturan yang berlaku juga dinyatakan oleh Yesus 
pada hari ini dalam Injil Yohanes 3:21. “Tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang 
kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam 
Allah."Perkataan Yesus demikian mau menunjukkan bahwa Yesus adalah kebenaran itu 
sendiri. Jika manusia mau melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus dan sungguh-sungguh 
konsekuen dengan ajaran Yesus tentu akan mendapatkan keselamatan. Karena Yesus sendiri 
adalah jalan kesalamatan itu sendiri.  
 Masa prapaskah bisa jadi semacam injury time dalam pertandingan sepak bola yang 
dapat kita manfaatkan untuk mencetak kebajikan dan bertobatan.Bedanya dalam setiap 
permainan sepak bola batas waktu akhir pertandingan-permainan telah diketahui oleh setiap 
pemain, sedangkan akhir hidup kita siapa yang tahu? Maka Yesus sudah menunjukkan bahwa 
jika kita melakukan sesuatu yang benar tentu saja melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus 
maka kita akan memperoleh hidup. Salah satunya adalah menjalankan masa puasa ini dengan 
penuh iman. 

 
 

REFLEKSI  
Apakah aku cendrung taat dan bebas tanpa tekanan setiap kali melakukan kebaikan dan 
kebenaran?Apakah aku cendrung terpaksa dan takut melakukan kebaikan?Apakah aku dengan 
sengaja datang kepada “kegelapan” dan menikmatinya? 
 
DOA 
Ya Tuhan, aku bersyukur atas rahmat pengampunan yang Engkau sediakan bagi kami umatmu. 
Bantulah aku agar memiliki keberanian dan kesungguhan untuk bertobat dan melakukan 
perbuatan-perbuatan benar di dalam terang. Karena Engkaulah sumber terang kami sendiri. 
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
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AKSI 
Aku akan mengikuti peraturan di sekolah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 
 
 
 
SENIN, 12 MARET 2018  
Yes 65:17-21, Yoh 4:43-54 
 
43. Dan setelah dua hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, 44. sebab Yesus sendiri 
telah bersaksi, bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. 45. Maka setelah ia 
tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala 
sesuatu yang dikerjakan-Nya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiripun turut ke 
pesta itu. 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi 
anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit.47. Ketika ia 
mendengar, bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada-Nya lalu 
meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. 48. 
Maka kata Yesus kepadanya: "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." 
49. Pegawai istana itu berkata kepada-Nya: "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." 50. Kata 
Yesus kepadanya: "Pergilah, anakmu hidup!" Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan 
Yesus kepadanya, lalu pergi. 51. Ketika ia masih di tengah jalan hamba-hambanya telah datang 
kepadanya dengan kabar, bahwa anaknya hidup. 52. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa 
anak itu mulai sembuh. Jawab mereka: "Kemarin siang pukul satu demamnya hilang." 53. Maka 
teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya: "Anakmu hidup." Lalu 
iapun percaya, ia dan seluruh keluarganya. 54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus 
ketika Ia pulang dari Yudea ke Galilea.  
 
 

PERCAYA KEPADA YESUS 
 

Kata Yesus kepadanya: "Pergilah, anakmu hidup!" Orang itu percaya akan perkataan yang 
dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. 

(Yohanes 4: 50) 
 

Bapak ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 

Ada seorang ibu yang ditinggal suaminya menderita kanker. Semula ia mendapati 
benjolan sebesar kacang merah di payudarahnya. Ibu itu mulai curiga atas gejala ini.Waktu 
terus berlalu, benjolan itu tidak juga kempes.Ibu ini pun mulai lelah sekali jika melakukan 
aktivitas.Ia coba berdoa agar diberi kesembuhan. Namun, tidak kunjung sembuh juga.Ia 
kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh keluarganya.  

Ia dirawat beberapa hari di rumah sakit. Selama proses perawatan, ia terus 
mendengarkan lagu rohani dan membaca buku. Suatu kali, di buku yang di abaca, dikisahkan 
ada seorang Bapak yang sembuh dari sakit jantung selepas berdoa minta jantung yang baru 
kepada Tuhan. Setelah membaca kisah bapak tersebut, ia pun berdoa seperti bapak itu. Ibu itu 
yakin bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya.Tiba-tiba dia merasa di bagian dadanya ada 
getaran hangat yang mengalir.Kemudian ibu itu diperiksa kembali.Ternyata penyakitnya sudah 
tidak ada lagi.Ia dinyatakan sembuh total dari penyakit tersebut. Ibu itu sangat gembira karena 
dan bersyukur kepada Tuhan. 

Kebahagiaan ibu yang disembuhkan dari penyakit kanker tersebut sama dengan 
pegawai istana yang anaknya disembuhkan oleh Yesus. Pegawai istana itu meminta Yesus 
agar menyembuhkan anaknya.Maka dengan penuh iman, pegawai istana itu pergi kepada 
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Yesus.Ia meminta agar Yesus datang ke rumahnya. Tetapi Yesus berkata, Dengan penuh 
iman, pegawai istana itu pergi kepada Yesus dan meminta-Nya datang ke “Pergilah, anakmu 
hidup!” (Yoh 4:50a).  

Pengalaman ibu yang disembuhkan dari penyakit kanker payudara dan pegawai istana 
yang anaknya disembuhkan oleh Yesus mengajak kita untuk terus percaya kepada Yesus. 
Kepercayaan yang sungguh-sungguh dengan totalitas kita kepada Yesus akan membawa 
sebuah konsekuensi tersendiri. Kita akan mengalami banyak mukjizat dalam kehidupan kita 
sehari-hari. Maka selama masa puasa ini kita diajak untuk merenungkan karya Yesus yang 
menyelamatkan manusia terutama penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus.  

 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah memberi contoh hidup sebagai orang Kristiani yang baik ditengah 
masyarakat. 
 
DOA 
Ya Allah, perkenankanlah kami mengikuti Yesus Kristus.Sehingga iman kami semakin kuat 
kepada-Nya dan kami pun beroleh rahmat yang kami perlukan untuk menikmati sukacita di 
dunia dan di akhirat.Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 
 
AKSI 
Aku akan berdoa dengan sungguh-sungguh di Gereja tanpa diganggu oleh alat komunikasiku. 
 
 
 
SELASA, 13 MARET 2017 
Yeh 47:1-9.12, Yoh 5:1-16 
 
1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. 2. Di 
Yerusalem dekat Pintu Gerbang Domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut 
Betesda; ada lima serambinya 3.dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang 
sakit: orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh, yang menantikan 
goncangan air kolam itu. 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan 
menggoncangkan air itu; barangsiapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan 
air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. 5. Di situ ada seorang yang sudah tiga puluh 
delapan tahun lamanya sakit. 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Ia 
tahu, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya: "Maukah engkau 
sembuh?" 7. Jawab orang sakit itu kepada-Nya: "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku 
ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, 
orang lain sudah turun mendahului aku." 8. Kata Yesus kepadanya: "Bangunlah, angkatlah 
tilammu dan berjalanlah." 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat 
tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata 
kepada orang yang baru sembuh itu: "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul 
tilammu." 11. Akan tetapi ia menjawab mereka: "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia 
yang mengatakan kepadaku: Angkatlah tilammu dan berjalanlah." 12. Mereka bertanya 
kepadanya: "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu: Angkatlah tilammu dan berjalanlah?" 
13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah 
menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. 14. Kemudian Yesus bertemu 
dengan dia dalam Bait Allah lalu berkata kepadanya: "Engkau telah sembuh; jangan berbuat 
dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." 15. Orang itu keluar, lalu 
menceriterakan kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. 
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16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena Ia melakukan hal-
hal itu pada hari Sabat.  
 

TAWARAN DARI YESUS 
 

“Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Ia tahu, bahwa ia telah lama dalam 
keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya: "Maukah engkau sembuh?" 

(Yohanes 5: 6) 
 

Bapak ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 

Suatu hari Dita berangkat kesekolah di tengah jalan dia melihat sebuah kecelakaan. 
Tanpa pikir panjang dia membantu korban kecelakaan tersebut. Karena menolong orang yang 
kecelakaan itu Dita terlambat masuk sekolah dan tidak mengikuti Ujian Tengah Semester. 
Setiba disekolah ia meminta kepada guru bidang studi untuk mengikuti ulangan susulan. Tetapi 
sangat disayangkan, guru tersebut tidak membolehkan Dita mengikuti ulangan susulan. Dita 
hanya bisa pasrah dengan keputusan tersebut.  

Beberapa hari kemudian datang sepasang suami istri ke sekolah Dita. Mereka mencari 
pelajar yang telah menolong mereka dalam sebuah kecelakaan beberapa hari yang lalu. Pelajar 
yang dicari mereka tidak lain adalah Dita. Setelah bertemu dengan Dita, mereka sangat 
berterimakasih kepada Dita yang membantu mereka dalam kecelakaan tersebut. Kalau saja 
Dita tidak menolong mereka, mungkin saja mereka sudah meninggal dunia. Karena hal 
tersebut, Dita mendapatkan penghargaan dari sekolahnya dan yang lebih utama dia boleh 
mengikuti Ulangan susulan.  

Dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan Yesus yang menyembuhkan orang pada hari 
Sabat di kolam Betesda. Dalam hukum Yahudi, orang-orang tidak boleh melakukan apapun 
termasuk mengobati orang. Tanpa berpikir bahwa hari itu adalah hari sabat Yesus tetap 
menyembuhkan orang tersebut. Yesus sendiri menawarkan kepada orang sakit tersebut. 
Maukah engkau sembuh? Di sini Yesus menawarkan keselamatan bagi orang yang 
membutuhkannya. Yesus lebih mengutamakan melayani dan menolong orang lain dari pada 
hukum yang berlaku. Dalam kesempatan lain, Yesus mengatakan bahwa “Manakah yang 
diperbolehkan pada hari sabat, berbuat baik atau berbuat jahat?” (Mrk 3:4). Yesus lebih memilih 
berbuat baik dengan cara menyembuhkan orang lain dari pada berbuat jahat dengan cara 
membiarkan orang lain tetap menderita. Menaati hukum memang merupakan tindakan yang 
baik tetapi tindakan yang lebih baik lagi ialah tindakan menolong dan melayani orang lain yang 
membutuhkan pertolongan dari kita.  

Dari dua kisah di atas, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Untuk 
berbuat baik kepada orang lain adalah sebuah kewajiban kita sebagai manusia meskipun kita 
berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Perbuatan baik tidak perlu membeda-bedakannya. Kita 
semua adalah sesama manusia makhluk Tuhan yang perlu dicintai.  
 
REFLEKSI 
Apakah aku pernah menolong orang lain yang tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan 
budaya.  
 
DOA 
Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami mampu dan berani melayani 
sesama kami dalam keadaan apapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
AKSI 
Aku akan melakukan aksi nyata untuk mengunjungi panti asuhan atau panti jompoh. 

http://alkitab.me/Yohanes/5/16
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RABU, 14 MARET 2018  
Yes 49:8-15, Yoh 5:17-30 
 
17.Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Akupun 
bekerja juga." 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh-Nya, 
bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah 
adalah Bapa-Nya sendiri dan dengan demikian menyamakan diri-Nya dengan Allah. 19. Maka 
Yesus menjawab mereka, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat 
mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab 
apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. 20. Sebab Bapa mengasihi Anak dan 
Ia menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan 
menunjukkan kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pada pekerjaan-
pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran.21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan 
orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang 
dikehendaki-Nya. 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan 
penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, 23. supaya semua orang menghormati Anak sama 
seperti mereka menghormati Bapa. Barangsiapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak 
menghormati Bapa, yang mengutus Dia. 24.Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia 
mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut 
ke dalam hidup. 25. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, 
bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, 
akan hidup. 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri, demikian 
juga diberikan-Nya Anak mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri. 27. Dan Ia telah memberikan 
kuasa kepada-Nya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia.28. Janganlah kamu 
heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan 
mendengar suara-Nya, 29. dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk 
hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. 30. Aku 
tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku 
dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan 
kehendak Dia yang mengutus Aku.  
 

PERCAYA KEPADA YESUS 
 

“Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya 
kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, 

sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.” 
(Yohanes 5: 24) 

 
Bapak ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, 
 
 Suatu hari saya diingatkan dan diberitahu oleh bapak guru supaya menaati aturan 
sekolah, bersikap santun dan tidak mengeluarkan handphone ketika belajar di kelas.Waktu itu 
saya mengiyakan tetapi diam-diam saya tetap main gadget pada waktu guru menjelaskan 
pelajaran.Sesungguhnya aku tidak tahan godaan gadget, tidak taat aturan sekolah dan tidak 
mau mendengarkan nasihat guru.Secara tiba-tiba tanpa kusadari ketika aku asyik main gadget, 
pak guru menyita gadget dan memarahiku.Selain itu hasil ulanganku pas-pasan.Seaandainya 
boleh mengulang waktu dan mendengarkan nasihat bapak guru mungkin aku tidak begini. 

Kita bisa belajar dari Injil hari ini yang mengajak kita untuk percaya kepada Yesus 
karena dengan percaya kepada Yesus kita akan mendapatkan hidup. Yesus adalah jalan 
kehidupan karena kesetiaan dan cinta Allah kepada umat pilihan-Nya.Yesus melaksanakan 

http://alkitab.me/Yohanes/5/18
http://alkitab.me/Yohanes/5/19
http://alkitab.me/Yohanes/5/20
http://alkitab.me/Yohanes/5/21
http://alkitab.me/Yohanes/5/22
http://alkitab.me/Yohanes/5/23
http://alkitab.me/Yohanes/5/24
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http://alkitab.me/Yohanes/5/26
http://alkitab.me/Yohanes/5/27
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tugas karya keselamatan seperti menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan yang 
meninggal.Dalam melaksanakan karya keselamatan-Nya, Yesus secara terang-terangan 
melanggar hukum Sabat karena keberpihakan-Nya kepada umat yang memerlukan-Nya.Segala 
kuasa telah diberikan Bapa kepada-Nya. Siapa yang dikehendaki-Nya akan beroleh selamat. 
Sungguh kesetiaan yang tanpa batas dari Allah kepada manusia. Aku berkata kepadamu: 
“Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataam-Ku dan percaya kepada Dia yang 
mengutus Aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah 
dari dalam maut ke dalam hidup” (Yoh 5:24). 

 Belajar dari Injil hari ini, kita diajak untuk selalu percaya kepada Allah. Percaya kepada 
Allah berarti mau mentaati apa yang dikatakan oleh Allah sendiri lewat Yesus Putera-Nya. Jika 
kita tidak melaksanakannya maka kita sama seperti anak muda di atas yang ditegur oleh guru 
dan menddapatkan nilai yang jelek.  
 
REFLEKSI 
Apakah dalam hidupku aku sudah menjalankan dengan benar apa yang diajarkan oleh  Yesus. 
 
DOA  
Ya Tuhan, aku mohon kepada Mu, berilah aku iman yang teguh kepada Yesus Kristus Putra 
Mu, yang telah wafat di kayu salib untuk melaksanakan perintah-Mu. Untuk memuji dan 
memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. 
 
AKSI 
Aku akan berusaha membaca Firman Tuhan setia hari.  
 
 
KAMIS, 15 MARET 2018 (PEKAN PRAPASKAH IV) 
Kel. 32:7-14; Mzm. 106: 19-20.21-22.23; Yoh. 5: 31-47 
 
 31Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar; 32ada 
yang lain yang bersaksi tentang Aku dan Aku tahu, bahwa kesaksian yang diberikan-Nya 
tentang Aku adalah benar. 33Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah 
bersaksi tentang kebenaran; 34tetapi Aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun 
Aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. 35Ia adalah pelita yang menyala dan yang 
bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu.36Tetapi Aku 
mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian Yohanes, yaitu segala 
pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya.Pekerjaan itu juga 
yang Kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa yang 
mengutus Aku.37Bapa yang mengutus Aku, Dialah yang bersaksi tentang Aku.Kamu tidak 
pernah mendengar suara-Nya, rupa-Nya pun tidak pernah kamu lihat, 38dan firman-Nya tidak 
menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya.39Kamu 
menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup 
yang kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang Aku, 40namun kamu 
tidak mau datang kepada-Ku untuk memperoleh hidup itu.41Aku tidak memerlukan hormat dari 
manusia.42Tetapi tentang kamu, memang Aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak 
mempunyai kasih akan Allah. 43Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima 
Aku; jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. 
44Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan 
yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? 45Jangan kamu menyangka, 
bahwa Aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa; yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu 
Musa, yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. 46Sebab jikalau kamu percaya kepada 
Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada-Ku, sebab ia telah menulis tentang Aku. 47Tetapi 
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jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan 
apa yang Kukatakan?" 
 

INGAT-INGAT KATA YESUS 
 “firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-

Nya.” Yoh. 5:38) 
 
 Kalau mendengar kata “sesuatu” pasti kita ingat kepada Syahrini, kalau mendengar kata 
“kerja-kerja”, kita pasti ingat kepada Jokowi.Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengutip 
kata-kata artis, tokoh atau tidak jarang kata-kata orangtua kita. Kita sering mengutip tanpa 
menyebutkan nama mereka kalau kita menanggapi sesuatu, karena kita teringat atau terkesan 
di hati kita dengan kata-kata itu. 
 Yesus mengkritik orang Yahudi yang tidak perccya pada kehadiran dan kesaksian-Nya. 
“firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-
Nya.” Ketidakpercayaan mereka membuat mereka menolaknya dan tidak ada kata-kata atau 
firman yang menetap di hati mereka. 
 Bagaimana dengan kita, ada ribuan kalimat yang Tuhan telah ucapkan apakah kita 
mengingat firman Tuhan dan mengenangkannya dalam hati kita?Apakah kita juga mengutip 
kata-kata dalam firman Tuhan jika kita menanggapi sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari? 
Bagaimana firman Tuhan menghidupi  dirimu dan menguatkan hidupmu selama ini? 
 
Doa: Ya Bapa, kami mohon lembutkanlah hati kami dan ajarlah kami agar setiap firman-Mu 
yang kami dengar dapat kami ingat dan simpan dalam hati kami agar semakin menerangi jalan 
hidup kami. 
 
Aksi-Reaksi: Membiasakan diri untuk menghayati kalimat dalam Firman Tuhan yang menarik 
bagimu . 
 
 
Jumat, 16 Maret 2018 (Pekan Prapaskah IV) 
Keb. 2: 1a. 12-22; Mzm. 34: 17-18. 19-20. 21.23; Yoh. 7: 1-2. 10. 25-30 

 
 1Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, 
karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh-Nya. 2Ketika itu sudah dekat 
hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun.10Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus 
berangkat ke pesta itu, Ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. 
25Beberapa orang Yerusalem berkata: "Bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? 26Dan 
lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada-Nya. 
Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu, bahwa Ia adalah Kristus? 27Tetapi tentang 
orang ini kita tahu dari mana asal-Nya, tetapi bilamana Kristus datang, tidak ada seorang pun 
yang tahu dari mana asal-Nya."28Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru: "Memang Aku 
kamu kenal dan kamu tahu dari mana asal-Ku; namun Aku datang bukan atas kehendak-Ku 
sendiri, tetapi Aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. 29Aku kenal Dia, sebab 
Aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus Aku."30Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi 
tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saat-Nya belum tiba. 
 
 

DIAM-DIAM 
Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, Ia pun pergi juga ke situ, tidak 

terang-terangan tetapi diam-diam. (Yoh. 7:10) 
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 Apakah kalian pernah menonton film “SPY”? Film aksi komedi yang dibintang oleh 
Melissa McCarthy, Jason Statham ini dirilis tahun 2015. Dalam film ini Melissa adalah agen 
lapangan terlatih ,tapi dia selalu kerja di balik meja karena ahli dalam peralatan berteknologi 
tinggi. Di suatu waktu terdapat sebuah kabar bahwa ada sebuah bom berbahaya dan bom 
tersebut pun harus ditemukan sebelum meledak, namun agen yang menangani kasus ini gagal 
untuk menemukan letak bom tersebut. Situasi berubah konyol ketika ia menawarkan diri untuk 
menjadi mata-mata agen rahasia. Dia menyamar agar dapat masuk ke wilayah musuhnya dan 
secara diam-diam mencari informasi dan siapa pelaku kejahatan. Walaupun banyak kekonyolan 
yang Melissa lakukan tapi akhirnya ia berhasil menyelamatkan kota dari ledakan bom tersebut. 
 Yesus pergi memasuki kembali kota Yudea karena saudara-saudaranya ke sana untuk 
merayakan hari raya Pondok Daun. Namun Ia memasuki kota itu dengan diam-diam karena 
banyak orang ingin membunuh Dia. Yesus pun berhasil dan bahkan sempat mengajar dan 
berdiskusi dengan orang banyak di Bait Allah. Kita pun terkadang perlu hadir secara diam-diam 
atau biasa yang yang disebut tampil dibelakang layar. Dalam menjalankan suatu peran atau 
kebaikan kadang kita tidak perlu orang lain tahu. Walau tidak terlihat, peran tersebut penting 
bagi sebuah keberhasilan. 
  
Doa: Ya Bapa, kami mohon ajarlah kami agar dapat rendah hati, ketika menjalan tugas dan 
peran kami atau kebaikan bagi orang lain kami tidak perlu pamer dan memperlihatkan kepada 
orang lain. Amin. 
 
Aksi-Reaksi: melakukan kebaikan tidak perlu diceritakan untuk dipamerkan kepada orang lain. 
 
 
Sabtu, 17 Maret 2018 (Pekan Prapaskah IV) 
Yer. 11: 18-20;Mzm. 7: 2-3. 9bc-10. 11-12; Yoh. 7: 40-53 
 
 40Beberapa orang di antara orang banyak, yang mendengarkan perkataan-perkataan itu, 
berkata: "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." 41Yang lain berkata: "Ia ini Mesias." 
Tetapi yang lain lagi berkata: "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea! 42Karena Kitab Suci 
mengatakan, bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat 
Daud dahulu tinggal."43Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Dia. 
44Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang 
berani menyentuh-Nya.45Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-
orang Farisi, yang berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak membawa-Nya?" 46Jawab 
penjaga-penjaga itu: "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu!" 47Jawab 
orang-orang Farisi itu kepada mereka: "Adakah kamu juga disesatkan? 48Adakah seorang di 
antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepada-Nya, atau seorang di antara orang-orang 
Farisi?49Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah 
mereka!"50Nikodemus, seorang dari mereka, yang dahulu telah datang kepada-Nya, berkata 
kepada mereka: 51"Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang, sebelum ia didengar dan 
sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuat-Nya?" 52Jawab mereka: "Apakah engkau juga 
orang Galilea? Selidikilah Kitab Suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang 
dari Galilea."53Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya, 
 

ORANG HEBAT BISA DATANG DARIMANA SAJA 
“Selidikilah Kitab Suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." 

(Yoh. 7:52) 
 
 Azie Taylor Morton adalah seorang anak haram dari kaum kulit hitam.Ibunya bisu tuli 
yang sangat miskin.Suatu hari ibunya diperkosa oleh seorang pria, sehingga dia tidak pernah 
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mengetahui siapa ayahnya.Dia hidup sangat miskin, sehingga dalam umur yang masih sangat 
muda, harus bekerja bersama dengan ibunya sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan 
kapas.Siapa yang menyangka anak dari kaum kulit hitam yang tidak dianggap dan sangat 
miskin kemudian bisa menjadi orang penting di Amerika Serikat.Azie adalah Menteri Keuangan 
Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter (1977-1981), tanda tangannya ada di uang 
kertas US Dollar selama 3 tahun. 
 Yesus ditolak dan tidak dipercaya sebagai Mesias oleh orang-orang Farisi dan orang 
banyak karena Yesus disangka datang dari Galilea. Berkaitan dengan argumentasi tentang 
asal-usul seorang nabi dari Nazaret di Galilea, kita diingatkan kembali kepada komentar 
Natanael kepada Filipus yang mengajaknya pertama kali bertemu dengan sang Rabi dari 
Nazaret itu: “Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?” Komentar Natanael itu 
mengindikasikan kesulitan yang dihadapi banyak orang, kalau mereka tidak mengetahui bahwa 
Yesus sebenarnya lahir di Betlehem. Seringkali orang-orang ini hanya melihat asal-usul 
manusiawi Yesus dan luput  melihat asal-usul ilahi-Nya yang diperlihatkan melalui kata-kata 
dan perbuatan-perbuatan-Nya, teristimewa berbagai mukjizatNya. 
 Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun seringkali menilai seseorang dari asal-asul 
manusiawi dan fisiknya, entah dari status ekonominya, daerah asalnya, suku, atau latar 
belakang keluarganya. Tidak jarang kita menilai rendah atau negatif orang-orang dari golongan 
minoritas atau “label” negatif masyarakat. Bagaimana jika kita dalam posisi yang minoritas pasti 
kita juga tidak ingin dinilai negatif dan didiskriminasi.Maukah kita belajar menilai seseorang 
bukan dari keadaan luarnya melainkan dari hatinya? 
 
Doa: Ya Bapa, ajarlah aku untuk mampu terbuka kepada kedatanganMu. Dan ajarlah aku untuk 
tidak menilai orang lain dari keadaan luarnya saja. Amin. 
 
Aksi-Reaksi: Mau menerima orang lain dari golongan mana pun. 
 
 
 
Minggu, 18 Maret 2018 - HR Kabar Sukacita (Pekan Prapaskah V) 
Yes. 7: 10-14; 8:10;Mzm.40: 7-8a.8b-9.10.11;Ibr. 10: 4-10;Luk. 1:26-38 
 
 26Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di 
Galilea bernama Nazaret, 27kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang 
bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 28Ketika malaikat itu masuk ke 
rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29Maria 
terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. 30Kata 
malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di 
hadapan Allah. 31Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak 
laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. 32Ia akan menjadi besar dan akan disebut 
Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, 
bapa leluhur-Nya, 33dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-
lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan."34Kata Maria kepada malaikat itu: 
"Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 35Jawab malaikat itu 
kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi 
engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 36Dan 
sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada 
hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. 37Sebab bagi Allah 
tidak ada yang mustahil."38Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah 
padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 
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PEMBAWA KABAR SUKACITA 
"Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." (Luk 1:28) 

 
 Li Na seorang gadis China yang mendapat julukan “Gadis Tercantik Pengidap Kanker”. 
Pada usia 12 tahun ia harus menggunakan kursi roda karena kakinya diamputasi. Kemudian 
ibunya meninggal karena terpukul dengan penyakit yang dialami Li Na. Kekurangan ekonomi 
keluarganya membuat Li Na juga harus membantu ayahnya mencari nafkah.Kehidupannya 
yang begitu banyak kemalangan tidak membuat senyumnya pudar.Ketika dirawat di rumah 
sakit, Li Na sering menghibur pasien-pasien lain, memberikan semangat dan senyuman 
terbaiknya. Pada usia 20 tahun akhirnya Li Na meninggal dan banyak orang mengasihi dia dan 
merasa kehilangan. 
 Hari ini adalah hari raya kabar sukacita, dimana malaikat Gabriel datang kepada Maria 
untuk memberikan kabar sukacita.Kalau kita bayangkan mungkin sebenarnya kabar yang 
diberikan malaikat kepada Maria bukanlah kabar sukacita untuk pribadi Maria karena jika 
seorang wanita jaman itu hamil diluar nikah hukumannya adalah dirajam sampai mati.Namun 
begitu Maria menyadari bahwa ini adalah tugas yang diberikan Allah kepadanya sebagai sarana 
karya penyelamatan Allah untuk manusia, maka Maria menerima kabar itu dengan penuh 
kepercayaan dan sukacita. 
 Hari ini kita belajar dari dua tokoh, pertama malaikat Gabriel yang membawa kabar 
sukacita, kedua tokoh Maria yang menerima kabar apa pun dari Allah diterimanya dengan hati 
sukacita. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita selama ini lebih sering mengatakan sesuatu 
yang baik, yang menghibur dan menyenangkan bagi orang lain? Atau justru sebaliknya kata-
kata kita sering membuat orang lain sakit hati dan terluka? Apakah kita mau belajar seperti Li 
Na yang dalam kesulitannya mampu memberikan kegembiraan bagi orang lain? 
 
Doa:  Ya Bapa, ajarlah aku untuk mempunyai hati penuh sukacita untuk menerima kenyataan-
kenyataan yang aku alami dalam hidupku. Dan mampukan aku untuk menjadi manusia yang 
dapat membawa kegembiraan dan sukacita untuk orang lain. Amin. 
 
Aksi-Reaksi: Ketika berbicara kepada orang lain, gunakan kata-kata yang baik dan positif yang 
dapat memberi semangat dan penghiburan. 
 
 
Senin, 19 Maret 2018 – HR St. Yusuf, Suami Maria (Pekan Prapaskah V) 
2Sam. 7:4-5a.12-14a.16; Mzm. 89: 2-3.4-5.27.29; Rm. 4:13.16-18.22; Mat. 1:16.18-21.24a 
  
 16Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut 
Kristus.18Kelahiran 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. 19Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau 
mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-
diam. 20Tetapi 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. 21Ia akan 
melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan 
menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka."24Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat 
seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. 
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GO A HEAD 
“Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.” (Mat. 1:24) 

 
 Seorang anak mengendarai mobil bersama ayahnya.Kemudian tiba-tiba awan 
menghitam dan turun hujan sangat lebat disertai badai dan petir.Si anak mulai takut dan berpikir 
untuk berhenti di pinggir jalan, tetapi ayahnya berkata untuk jalan terus. Anak itu pun menuruti 
perintah ayahnya, pelan-pelan ia tetap melaju meskipun badai semakin besar dan mulai 
mengocangkan mobilnya, dan banyak mobil lain yang berhenti. Meskipun semakin takut ia tetap 
melaju dan tidak lama hujan badai mulai reda dan langit mulai terang. Kemudian ayahnya 
berkata sekarang kamu boleh berhenti dipinggir jalan dan lihatlah ke belakang. Anak itu 
berhenti dan melihat di belakang hujan semakin lebat dan badai semakin besar, dan ia 
bersyukur bahwa ia tidak berhenti di dalam badai itu, sehingga bisa selamat. 
 Yusuf yang merasa takut mengambil Maria, mungkin karena curiga karena Maria 
sedang hamil sementara mereka belum menikah. Dalam ketakutan Yusuf, malaikat Tuhan 
datang memberi penjelasan, arahan dan perintah untuk tetap bersama Maria, karena anak yang 
dikandung Maria akan menyelamatkan manusia. Dalam ketakutan Yusuf mau percaya dan 
tetap menjalankan perintah malaikat Tuhan, dan akhirnya Yusuf memperoleh bagian dari karya 
keselamatan Allah.Dalam Gereja Katolik Yusuf diberi gelar Mempelai Maria yang amat Suci dan 
Tulus Hati serta sebagai pelindung keluarga. 
 Teman-teman, ketika kita takut atau ragu dalam memutuskan sesuatu pernahkah kita 
berdoa untuk melibatkan Allah dalam keputusan kita?Dan kita Allah memerintahkan kita untuk 
mengambil keputusan yang kita tidak suka, apakah kita tetap mau percaya dan menjalankan 
perintah Tuhan itu? Kalau kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan menyelamatkan 
kita, maka kita pun percaya saja setiap perintah dan jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, 
meskipun dirasa sulit dan tidak menyenangkan tapi pasti akhirnya akan membawa keselamatan 
dan ebaikan bagi kita. 
 
Doa:  Ya Bapa, ingatlah kami untuk selalu melibatkan Engkau dalam setiap keputusan hidup 
kami. Dan mampukanlah kami untuk menerima dan menjalankan perintahMu dengan penuh 
percaya tanpa ragu.Amin. 
 
Aksi-Reaksi: Berdoalah sertakan Tuuhan setiap kali ingin memutuskan sesuatu atau 
melakukan sesuatu. 
 
 
Selasa, 20 Maret 2018 (Pekan Prapaskah V) 
Bil. 21:4-9; Mzm. 102:2-3,16-18.19-21; Yoh. 8:21-30 
 
 21Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak: "Aku akan pergi dan kamu akan 
mencari Aku tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu 
datang."22Maka kata orang-orang Yahudi itu: "Apakah Ia mau bunuh diri dan karena itu 
dikatakan-Nya: Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang?" 23Lalu Ia berkata kepada 
mereka: "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas; kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. 
24Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau 
kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu."25Maka kata mereka 
kepada-Nya: "Siapakah Engkau?" Jawab Yesus kepada mereka: "Apakah gunanya lagi Aku 
berbicara dengan kamu? 26Banyak yang harus Kukatakan dan Kuhakimi tentang kamu; akan 
tetapi Dia, yang mengutus Aku, adalah benar, dan apa yang Kudengar dari pada-Nya, itu yang 
Kukatakan kepada dunia." 27Mereka tidak mengerti, bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang 
Bapa. 28Maka kata Yesus: "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, 
bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku 
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berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku. 29Dan Ia, yang telah 
mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa 
berbuat apa yang berkenan kepada-Nya."30Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak 
orang percaya kepada-Nya. 
 
 

UPSIDE DOWN 
"Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas; kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini.” (Yoh. 

8:23) 
 
 Upside Down adalah film berkisah tentang adanya dua gravitasi dalam satu planet, 
dimana ada dunia atas dan dunia bawah.Dua dunia ini sangatlah kontras sekali perbedaannya, 
dimana dunia atas sangatlah kaya dan maju peradabannya, dan dunia bawah sangatlah miskin 
dan tertinggal.Landscape kotanya pun juga sangatlah berbeda, dunia atas cerah, penuh cahaya 
dan sangat modern.Dunia bawah setiap hari hanya ada kegelapan, tidak ada cahaya, tidak 
teratur dan juga kumuh. Film yang bergenre Sci-Fi ini juga dibalut dengan kisah romantic antara 
dua tokoh utama yaitu Adam (Sturgess) dan Eden (Kirsten), mereka berdua saling mencintai 
satu sama lain, sayangnya mereka berdua berasal dari dunia yang berbeda dimana Adam 
berasal dari dunia bawah, sementara Eden berasal dari dunia atas. Karena perbedaan dunia itu 
membuat mereka tidak dapat bersatu. 
 Yesus mengatakan bahwa "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas; kamu dari dunia 
ini, Aku bukan dari dunia ini.” Yesus bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari Bapa yang 
mengutusnya, maka apa pun yang dilakukan Yesus di dunia adalah hal-hal yang berasal dari 
atas yaitu pekerjaan Bapa yang mengutusnya. Pantaslah orang-orang banyak tidak dapat 
memahami dan mengerti karena mereka hanya melihat dan menilai segala sesuatu dari 
kacamata dunia.Perbedaan membuat orang-orang banyak dan Yesus tidak dapat bersatu. 
 Begitu juga dengan kita, cita-cita kita untuk memupuk hidup rohani seringkali tinggal 
cita-cita belaka, karena kita lebih suka disibukkan dengan urusan duniawi sehari-hari.Jika kita 
hanya mengutamakan dan sibuk dengan urusan duniawi kita tidak mungkin dapat memahami 
Yesus dan bersatu dengan-Nya.  Inilah tantangan kita di jaman yang penuh tawaran akan 
kenikmatan duniawi. Mampukah kita bertekun dalam hal-hal rohani dalam doa dan menjalin 
relasi yang semakin dalam dengan Yesus? 
 
Doa: Ya Bapa, mampukanlah kami untuk tidak tergoda dalam kesibukan duniawi, tetapi ajarlah 
kami untuk dapat bertekun dalam doa dan menjalin relasi yang semakin dalam dengan Putra-
Mu Yesus agar kami dapat menerima dan bersatu dengan-Nya. Amin. 
 
Aksi-Reaksi: Semakin banyak dalam kegiatan doa dan amal kasih. 
 
 
Rabu, 21 Maret 2018 (Pekan Prapaskah V) 
Dan. 3:14-20.24-25.28; Dan. 3:52.53.54.55.56; Yoh. 8:31-42; 
 
 31Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: "Jikalau kamu 
tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku 32dan kamu akan mengetahui 
kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." 33Jawab mereka: "Kami adalah 
keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapa pun. Bagaimana Engkau dapat 
berkata: Kamu akan merdeka?" 34Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa. 35Dan hamba tidak tetap 
tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah.36Jadi apabila Anak itu 
memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka."37"Aku tahu, bahwa kamu adalah 
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keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh Aku karena firman-Ku tidak 
beroleh tempat di dalam kamu.38Apa yang Kulihat pada Bapa, itulah yang Kukatakan, dan 
demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu."39Jawab mereka 
kepada-Nya: "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka: "Jikalau sekiranya kamu 
anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. 
40Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh Aku; Aku, seorang yang mengatakan 
kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang Kudengar dari Allah; pekerjaan yang demikian 
tidak dikerjakan oleh Abraham.41Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab 
mereka: "Kami tidak dilahirkan dari zinah. Bapa kami satu, yaitu Allah."42Kata Yesus kepada 
mereka: "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan 
datang dari Allah. Dan Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, melainkan Dialah yang 
mengutus Aku. 
 
 

KEBENARAN YANG MEMBEBASKAN 
"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa.” 

(Yoh. 8:38) 
 
 Semua pasti sudah tahu film Beauty and The Beast. Film animasi besutan Walt Disney 
1991 ini diangkat dari sebuah novel karya Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve yang dirilis 
pada tahun 1740. Film ini memang sangat fenomenal sehingga sering kali di buat versi baru 
dan yang terakhir dalam format live action tahun 2017 dibintangi oleh Emma Watson. Kalian 
pasti sudah tahu kalau Beast dulunya adallah pangeran tampan, namun karena hatinya yang 
jahat dan sombong akhirnya dia dikutuk menjadi binatang buruk rupa. Pada akhirnya Beast pun 
kembali menjadi pangeran tampan setelah dia mencintai dan dicintai dengan tulus apa adanya 
oleh Belle. Yups…cinta kasih akhirnya mematahkan segala kutuk dan kejahatan. 
 Injil hari ini Yesus berkata “kebenaran itu akan memerdekakan kamu”.Kebenaran yang 
dimaksud Yesus adalah Firman. Jika firman tinggal di dalam hati, maka orang akan 
mengatakan dan melakukan kebenaran yang ada dalam firman. Kebenaran yang utama dalam 
firman adalah cinta kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama Jika orang tidak melakukan 
kebenaran maka ia akan melakukan dosa dan menjadi hamba dosa. Orang-orang Yahudi 
keturunan Abraham membantah Yesus karena merasa mereka bukanlah hamba dan tidak 
mengerti maksud Yesus.Yesus menginginkan mereka melakukan kebenaran dan mengasihi 
Yesus sebagai utusan Bapa. 
 Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali tergoda untuk melakukan hal 
yang tidak benar dan  jatuh ke dalam dosa. Hanya dengan melakukan firman Tuhan dan 
mengamalkan cinta kasih, kita dapat dijauhkan dari dosa. Kita dapat mengenal apa saja 
kebenaran dan cinta kasih jika kita membaca KItab Suci. Apakah selama ini teman-teman 
sudah melakukan kebenaran dan cinta kasih? 
 
Doa: Ya Bapa, ajar kami untuk mampu melakukan kebenaran dan cinta kasih. Jauhkanlah kami 
dari segala cobaan yang dapat membuat kami jatuh ke dalam dosa.Amin. 
 
Aksi-Reaksi: Minta maaf  kepada keluarga atau teman atau guru atau orang lain yang pernah 
kamu sakiti. 
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Kamis, 22 Maret 2018 (Pekan Prapaskah V) 
Kej.17:3-9; Mzm. 105: 4-5.6-7.8-9; Yoh. 8:51-59 
 
 51Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan 
mengalami maut sampai selama-lamanya." 52Kata orang-orang Yahudi kepada-Nya: "Sekarang 
kami tahu, bahwa Engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-
nabi, namun Engkau berkata: Barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut 
sampai selama-lamanya. 53Adakah Engkau lebih besar dari pada bapa kita Abraham, yang 
telah mati! Nabi-nabi pun telah mati; dengan siapakah Engkau samakan diri-Mu?"54Jawab 
Yesus: "Jikalau Aku memuliakan diri-Ku sendiri, maka kemuliaan-Ku itu sedikit pun tidak ada 
artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan Aku, tentang siapa kamu berkata: Dia adalah Allah kami, 
55padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi Aku mengenal Dia. Dan jika Aku berkata: Aku tidak 
mengenal Dia, maka Aku adalah pendusta, sama seperti kamu, tetapi Aku mengenal Dia dan 
Aku menuruti firman-Nya. 56Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia 
telah melihatnya dan ia bersukacita."57Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada-Nya: "Umur-
Mu belum sampai lima puluh tahun dan Engkau telah melihat Abraham?" 58Kata Yesus kepada 
mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." 59Lalu 
mereka mengambil batu untuk melempari Dia; tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan Bait 
Allah. 
 
 

GAGAL PAHAM 
“Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia” (Yoh. 8:52) 

 
 Kalian pasti tahu aplikasi google translater kan, aplikasi untuk menterjemahkan Bahasa 
asing ke dalam Bahasa ibu agar kita dapat mengerti. Bahasa dan latar belakang pembicaraan 
yang berbeda seringkali menimbulkan gagal paham dan perselisihan.Sering kita temukan anak 
dengan orangtua bertengkar karena perbedaan Bahasa.Antar teman dan juga tak jarang antar 
masyarakat berselisih karena perbedaan Bahasa dan pemahaman. 
 Bahasa dan latar belakang yang dipakai Yesus berbeda dengan Bahasa pemahaman 
orang-orang Yahudi.Orang-orang Yahudi tidak mampu menangkap dan memahami 
pembicaraan Yesus, mereka bahkan menumpat yesus kerasukan setan.Orang-orang Yahudi 
merasa Yesus meninggikan diri lebih besar dari bapa Abraham.Ketidakpahaman orang-orang 
Yahudi bukan hanya menimbulkan perselisihan tetapi juga kebencian dalam hati mereka 
sampai mereka ingin melempari Yesus dengan batu. 
 Teman-teman, mungkin kita juga pernah berselisih dengan orangutan, teman atau guru 
karena gagal paham. Saat kita gagal paham apa maksud pembicaraan lawan bicara kita, kita 
tidak perlu langsung marah tapi kita tanya aja lebih lanjut apa maksud mereka agar dapat saling 
mengerti. 
 
Doa: Ya Bapa, ajarlah kami untuk mau lebih mengerti dan memahami orang lain saat mereka 
berbicara sesuatu yang tidak dapat kami pahami, dan kami tidak mudah marah. Amin. 
 
Aksi-Reaksi: tetap sabar saat berselisih pendapat. 
 
Jumat, 23 Maret 2018 (Pekan Prapaskah V) 
Yer. 20: 10-13; Mzm.18: 2-3a.3bc-4.5-6.7; Yoh. 10: 31-42 
 
 31Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. 32Kata Yesus 
kepada mereka: "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan 
kepadamu; pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" 
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33Jawab orang-orang Yahudi itu: "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau 
melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah dan karena Engkau, sekalipun 
hanya seorang manusia saja, menyamakan diri-Mu dengan Allah." 34Kata Yesus kepada 
mereka: "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu: Aku telah berfirman: Kamu adalah 
allah? 35Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut allah -- sedang Kitab 
Suci tidak dapat dibatalkan --, 36masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh 
Bapa dan yang telah diutus-Nya ke dalam dunia: Engkau menghujat Allah! Karena Aku telah 
berkata: Aku Anak Allah? 37Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, 
janganlah percaya kepada-Ku, 38tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya 
kepada-Ku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan 
mengerti, bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." 39Sekali lagi mereka mencoba 
menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. 40Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang 
Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. 41Dan banyak orang 
datang kepada-Nya dan berkata: "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi 
semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." 42Dan banyak orang di 
situ percaya kepada-Nya. 
 
 

TALK LESS DO MORE 
"Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu; pekerjaan 

manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" 
(Yoh. 10:32) 

 
 Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui orang yang sulit dipercaya omongannya. 
Banyak orang omongannya bagus-bagus tapi tidak ada praktek yang terwujud sama sekali. Ada 
juga orang yang tidak banyak omong tapi banyak bekerja. Ada juga orang yang omongan dan 
perbuatannya sama dan seimbang. Pasti kita lebih suka dengan orang yang omongan dan 
perbuatannya sama dan seimbang. 
 Perkataan dan perbutan Yesus sama dan seimbang. Apa yang Ia katakan Ia lakukan, 
dan sebaliknya apa yang Ia lakukan itulah yang Ia katakana. Tetapi orang-orang Yahudi tidak 
menyukai perkataan-perkataan Yesus.Walaupun Yesus telah banyak melakukan pekerjaan baik 
dan mukjizat tetapi semua itu tidak dilihat dan diperhitungkan lagi oleh orang-orang 
Yahudi.Karena mereka tidak menyukai perkataan Yesus yang disangka menghujat Allah, 
mereka ingin membunuh Yesus. 
 Kita juga mungkin tidak mudah percaya dengan kata-kata, karena perkataan jauh lebih 
mudah daripada perbuatan. Tetapi jika ada perbuatan baik dan janji baik yang ditepati pasti kita 
akan mau mengakui. Bagaimanakah dengan kita selama ini apakah kita sudah mau mengakui 
dan mendukung orang-orang yang terbukti melakukan hal baik? 
 
Doa: Ya Bapa, ajarlah aku untuk rendah hati mau mengakui perbuatan-perbuatan baik 
sesamaku. Dan mampukanlah aku untuk dapat mewujudkan apa yang sudah aku katakana. 
Amin. 
 
Aksi-Reaksi: Mau mengakui dan mendukung orang lain yang terbukti sudah melakukan hal 
baik. 
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Sabtu, 24 Maret 2018 (Pekan Prapaskah V) 
Yeh. 37: 21-28; Mzm: Yer. 31: 10.11-12ab.13; Yoh. 11:45-56 
 
 45Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang 
menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepada-Nya. 46Tetapi ada yang 
pergi kepada orang-orang Farisi dan menceriterakan kepada mereka, apa yang telah dibuat 
Yesus itu. 47Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agama 
untuk berkumpul dan mereka berkata: "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat 
banyak mujizat.48Apabila kita biarkan Dia, maka semua orang akan percaya kepada-Nya dan 
orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa 
kita."49Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, Imam Besar pada tahun itu, berkata 
kepada mereka: "Kamu tidak tahu apa-apa, 50dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna 
bagimu, jika satu orang mati untuk bangsa kita dari pada seluruh bangsa kita ini binasa." 51Hal 
itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai Imam Besar pada tahun itu ia 
bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, 52dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi 
juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. 53Mulai 
dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia. 54Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka 
umum di antara orang-orang Yahudi, Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke 
sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Ia tinggal bersama-sama murid-murid-Nya. 
55Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu 
berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu.56Mereka mencari Yesus 
dan sambil berdiri di dalam Bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain: "Bagaimana 
pendapatmu? Akan datang jugakah Ia ke pesta?"  
 
 

ONE FOR ALL 
“bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang mati untuk bangsa kita dari pada seluruh bangsa 

kita ini binasa." (Yoh. 11:50) 
 

 Negara Indonesia mempunyai banyak sekali partai politik dan setiap kali ada pesta 
pilkada, ada begitu banyak calon yang diusung dari berbagai parpol yang berbeda.Biasanya 
yang terpilih adalah calon dari parpol yang mempunyai dukungan paling banyak. Jika 
seseorang itu dari kalangan minoritas biasanya tidak akan terpilih. Mungin pernah terjadi dalam 
negara kita dimana seseorang yang tidak bersalah akhirnya diputuskan untuk masuk penjara 
selama 2 tahun karena desakan masyarakat yang tidak menyukainya bersekongkol untuk terus 
memenjarakannya.Dan semua itu demi kepentingan kelompoknya sendiri. 
 Kayafas takut kalau banyak orang akan semakin percaya kepada Yesus, dank arena 
Yesus orang-orang Roma akan merampas tempat suci dan bangsanya. Ketakukan Kayafas dan 
orang Yahudi akhirnya menimbulkan pemikiran untuk mengorbankan Yesus.Mereka 
bersekongkol merencanakan untuk membunuh Yesus. Lebih satu orang yang dikorbankan 
untuk mati daripada orang-orang Yahudi jatuh ke tangan bangsa lain, itulah pemikiran Kayafas. 
 Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita juga pernah tersinggung karena perkataan 
orang lain. Kemudian kita berpikir untuk membalas dendam atau menyakitinya.Atau mungkin 
kita pernah terlintas hanya pikiran iseng bersekongkol untuk membully teman.Bayangkan jika 
kamu diposisi itu bukankah sangat menyakitkan?Atau mungkin perkataan temanmu bukan 
untuk menyinggung mu tapi ada hal baik yang mau disampaikan. 
 
Doa: Ya Bapa, semoga aku tidak mudah tersinggung kepada perkataan orangtua, teman atau 
guru yang terdengar tidak enak ditelingaku. Semoga aku tidak mudah menghakimi dan terlintas 
ada pikiran balas dendam atau menjahati orang lain. Amin. 
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Aksi-Reaksi: Mau mendengarkan perkataan orang lain meskipun tidak enak didengar dan 
diterima. 
 
 
Minggu, 25 Maret 2018 (Minggu Palma) 
Yes.50:4-7; Mzm. 22:8.9.17-18a.19-20.23-24; Flp. 2:6-11; Mrk. 14:1-15:47 
 
 1Hari raya Paskah dan hari raya Roti Tidak Beragi akan mulai dua hari lagi. Imam-imam 
kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu 
muslihat, 2sebab mereka berkata: "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul 
keributan di antara rakyat." 3Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan 
sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi 
minyak narwastu murni yang mahal harganya.Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, 
dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus.4Ada orang yang menjadi gusar dan berkata 
seorang kepada yang lain: "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? 5Sebab minyak ini 
dapat dijual tiga ratus dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin."Lalu 
mereka memarahi perempuan itu.6Tetapi Yesus berkata: "Biarkanlah dia. Mengapa kamu 
menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik pada-Ku. 7Karena orang-
orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka, bilamana kamu 
menghendakinya, tetapi Aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. 8Ia telah melakukan apa 
yang dapat dilakukannya. Tubuh-Ku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan-
Ku.9Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa 
yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." (Bacaan selengkapnya lihat 
Kitab Suci…) 
 
 

HABIS MANIS SEPAH DIBUANG 
"Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati rasanya.” (Mrk 14:34) 

 
 Arti dari peribahasa “habis manis sepah dibuang” adalah hanya dimanfaatkan apabila 
ada perlu saja, setelah itu ditinggalkan. Ada orang-orang yang datang kepada kita kalau ada 
perlunya saja, setelah itu jika tidak ada keperluan dia tidak pernah datang. Dan yang lebih 
parah ada orang yang hanya mendekati kita hanya untuk dimanfaatkan setelah itu ia 
meninggalkan kita. 
 Yesus selama hidupnya begitu banyak karya kebaikan yang dilakukan.Yesus banyak 
mengajar kebenaran, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mengampuni orang 
berdosa.Namun setelah semua kebaikan yang Yesus lakukan, mereka berniat untuk 
membunuh Yesus karena Yesus dianggap berbahaya dan mengancam. 
 Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin pernah diperlakukan seperti Yesus yang 
ditinggalkan setelah tidak lagi dibutuhkan. Atau kita pernah seperti orang-orang Yahudi yang 
hanya memanfaatkan orang lain kemudian kita meninggalkan mereka setelah mereka tidak lagi 
kita butuhkan? Dalam Minggu Palma ini belajar untuk tidak memanfaatkan orang lain jika hanya 
butuh kemudian kita tinggalkan. Dan juga bersabar saat orang lain yang biasa dekat dengan 
kita kemudia pergi melupakan kita. 
 
Doa: Ya Bapa, ajarlah aku untuk seperti Yesus yang selalu rendah hati dan setia untuk 
mengasihi sesama walaupun akhirnya dilupakan dan ditinggalkan. Amin. 
 
Aksi-Reaksi: Tidak memanfaatkan teman. 
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Senin, 26 Maret 2018 (Pekan Suci) 
Yes. 42:1-7; Mzm. 27: 1.2.3.13-14; Yoh. 12:1-11 
 
 1Enam hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang 
dibangkitkan Yesus dari antara orang mati.2Di situ diadakan perjamuan untuk Dia dan Marta 
melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus.3Maka Maria 
mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki 
Yesus dan menyekanya dengan rambutnya; dan bau minyak semerbak di seluruh rumah 
itu.4Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan 
Dia, berkata: 5"Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual tiga ratus dinar dan uangnya diberikan 
kepada orang-orang miskin?" 6Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib 
orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri; ia sering mengambil uang 
yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. 7Maka kata Yesus: "Biarkanlah dia melakukan hal 
ini mengingat hari penguburan-Ku. 8Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi 
Aku tidak akan selalu ada pada kamu."9Sejumlah besar orang Yahudi mendengar, bahwa 
Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk 
melihat Lazarus, yang telah dibangkitkan-Nya dari antara orang mati. 10Lalu imam-imam kepala 
bermupakat untuk membunuh Lazarus juga, 11sebab karena dia banyak orang Yahudi 
meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. 
 
 

GIVE THANKS 
Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki 

kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. (Yoh. 12:3) 
 

 Di daerah Bekasi ada sebuah panti asuhan yang didirikan oleh seorang ibu. Ibu itu 
mendirikan panti asuhan sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas mukjizat yang ia terima, yaitu 
selamat dari kecelakaan yang sangat parah walaupun ia harus kehilangan kakinya tapi ia 
bersyukur masih dapat hidup. Rumah panti itu juga sumbangan dari umat yang merelakan 
rumahnya untuk dijadikan rumah panti asuhan untuk anak-anak terlantar dan cacat. 
 Yesus datang kembali ke rumah Maria, Martha dan Lazarus untuk perjamuan makan 
bersama.Karena mereka sangat bersyukur Yesus telah membangkitkan Lazarus saudaranya 
dari kematian, maka Martha melayaninya dan Maria mengurapinya dengan minyak narwastu 
murni yang mahal ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya.Mereka memberikan 
yang terbaik yang mereka miliki kepada Yesus sebagai rasa syukur atas kebaikan Yesus. 
 Ada banyak kebaikan dan mukjizat Yesus yang kita terima setiap hari.Mungkin ada yang 
kecil dan tidak kita sadari, mungkin juga ada hal besar.Nafas kehidupan pun adalah anugerah 
dan mukjizat yang kita terima setiap hari.Lalu dengan apakah kita bersyukur kepada 
Tuhan?Apa yang sudah kita lakukan dan berikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita 
kepadaNya? 
 
Doa:  Ya Bapa, ajarlah kami untuk tidak lupa mengucap syukur kepada-Mu terutama lewat 
perbuatan nyata kami. Amin. 
 
Aksi-Reaksi: Tulislah apa berkat yang telah kamu terima dan apa yang dapat kamu lakukan 
sebagai rasa syukur. 
 
 
Selasa, 27 Maret 2018 (Pekan Suci) 
Yes. 49:1-6;Mzm. 71:1-2,3-4a,5-6ab,15,17; Yoh. 13:21-33,36-38 



54 
 

 
 21Setelah Yesus berkata demikian Ia sangat terharu, lalu bersaksi: "Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." 22Murid-murid itu 
memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan-Nya. 
23Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihi-Nya, bersandar dekat kepada-Nya, 
di sebelah kanan-Nya.24Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata: "Tanyalah 
siapa yang dimaksudkan-Nya!" 25Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata 
kepada-Nya: "Tuhan, siapakah itu?" 26Jawab Yesus: "Dialah itu, yang kepadanya Aku akan 
memberikan roti, sesudah Aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian Ia mengambil roti, 
mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. 27Dan sesudah 
Yudas menerima roti itu, ia kerasukan Iblis. Maka Yesus berkata kepadanya: "Apa yang hendak 
kauperbuat, perbuatlah dengan segera." 28Tetapi tidak ada seorangpun dari antara mereka 
yang duduk makan itu mengerti, apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. 29Karena 
Yudas memegang kas ada yang menyangka, bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa 
yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. 
30Yudas menerima roti itu lalu segera pergi.Pada waktu itu hari sudah malam.31Sesudah Yudas 
pergi, berkatalah Yesus: "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di 
dalam Dia. 32Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di 
dalam diri-Nya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. 33Hai anak-anak-Ku, hanya 
seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah 
Kukatakan kepada orang-orang Yahudi: Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang, 
demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. 36Simon Petrus berkata 
kepada Yesus: "Tuhan, ke manakah Engkau pergi?" Jawab Yesus: "Ke tempat Aku pergi, 
engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti Aku." 37Kata 
Petrus kepada-Nya: "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan 
memberikan nyawaku bagi-Mu!"38Jawab Yesus: "Nyawamu akan kauberikan bagi-Ku? 
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal 
Aku tiga kali." 
 
 

SAKITNYA TUH DISINI 
"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." 

(Yoh. 13:21) 
 
 Pada film The Maze Runner trilogy yang berjudul The Death Cure, Thomas dan teman-
temannya sudah tidak lagi percaya kepada Teresa temannya yang dulu pernah mengkhianati 
mereka. Walaupun Teresa sudah menjelaskan maksudnya untuk kebaikan dunia tapi mereka 
terlalu sakit hati dan sudah tidak dapat lagi percaya karena pengkhianatan yang buruk 
dilakukan Teresa membuat Minho masih menjadi tawanan WICKED. 
 Yesus mengetahui bahwa Ia akan dikhianati oleh muridNya Yudas Iskariot dan 
menyerahkannya kepada imam-imam kepala untuk disalibkan. Hal ini tentu membuat Yesus 
sedih, dan terlebih lagi Petrus murid yang dipercayakan untuk memimpin murid-muridNya yang 
lain akan menyangkalNya tiga kali.Meskipun Yesus tahu bahwa jalan hidupnya sebentar lagi 
akan begitu menyedihkan dan menyakitkan tapi Ia tetap menerimanya dengan tenang karena 
Yesus menyadari ini adalah tugas perutusan dari Bapa-Nya. 
 Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin pernah kepedihan menimpa kita bertubi-
tubi.Atau kita pernah punya pengalaman dikhianati oleh sahabat, teman atau pacar.Namun 
sebagai pribadi yang beriman, setiap kepedihan dan sakit hati yang dialami dipandang sebagai 
jalan untuk mendewasakan dan menampakkan kemuliaan Allah, seperti Yesus yang menerima 
dengan tenang dan lapang hati. 
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Doa: Ya Bapa, mampukanlah aku bertahan saat kependihan menimpa hidupku. Dan jangan 
biarkan aku sakit hati jika aku dikhianati tetapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatiku.Amin. 
 
Aksi-Reaksi: mencari makna positif dari pengalaman pahit dan sedih yang dialami. 
 
 
Rabu, 28 Maret 2018 (Pekan Suci) 
Yes. 50:4-9a; Mzm. 69:8-10,21bcd-22,31,33-34; Mat. 26:14-25 

 
 14Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, 
kepada imam-imam kepala. 15Ia berkata: "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya 
aku menyerahkan Dia kepada kamu?" Mereka membayar tiga puluh uang perak 
kepadanya.16Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. 
17Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak Beragi datanglah murid-murid Yesus kepada-Nya 
dan berkata: "Di mana Engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagi-Mu?" 
18Jawab Yesus: "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya: Pesan Guru: waktu-
Ku hampir tiba; di dalam rumahmulah Aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan 
murid-murid-Ku." 19Lalu murid-murid-Nya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada 
mereka dan mempersiapkan Paskah.20Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama 
dengan kedua belas murid itu.21Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata: "Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." 22Dan dengan hati 
yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepada-Nya: "Bukan aku, ya 
Tuhan?" 23Ia menjawab: "Dia yang bersama-sama dengan Aku mencelupkan tangannya ke 
dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku. 24Anak Manusia memang akan pergi 
sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak 
Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan."25Yudas, 
yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab, katanya: "Bukan aku, ya Rabi?" Kata Yesus 
kepadanya: "Engkau telah mengatakannya." 
 
 

YUDAS ISKARIOT? 
Mereka membayar tiga puluh uang perak kepadanya.(Mat. 26:15) 

 
 Kita pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata korupsi.Tidak sedikit berita yang berisi 
tentang pejabat negara yang melakukan korupsi, mulai dari tingkat rendah sampai pejabat 
tingkat tinggi. Ketamakan manusia akan uang membuat manusia melakukan korupsi dan 
membutakan hati nurani. Pelaku korupsi tidak lagi memikirkan nasib rakyat tapi bagaimana 
dapat memperkaya dirinya sendiri.Orang yang melakukan korupsi telah mengkhianati bangsa 
dan negaranya sendiri. 
 Yudas menjual Yesus kepada imam-imam kepala dengan tiga puluh uang perak.Karena 
uang Yudas mengkhianati Yesus dan menyerahkan-Nya untuk disalibkan.Mungkin Yudas 
belum mengenal dan mengasihi Yesus sepenuhnya.Yudas hanya memikirkan kepentingan 
dirinya sendiri dan begitu tega menyerahkan Gurunya untuk mati disalib. 
 Seringkali kita pun sibuk dengan kepentingan kita sendiri, kita cenderung 
mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Akhirnya kita sering tidak peduli 
dengan nasib orang lain di sekitar kita. Kita seringkali ingin tetap berada di zona nyaman dan 
tidak  mau mengambil resiko untuk melakukan tindakan yang benar.  
 
Doa: YaBapa, ajarlah kami untuk tidak egois mementingkan kepentingan diri sendiri dan 
mengorbankan kepentingan orang lain, tetapi ajarlah kami untuk mau peduli dengan nasib 
sesama kami terutama yang dalam kesulitan. Amin. 
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Aksi-Reaksi: Mau berbagi dan peduli dengan sesama. 
 
 
 
Kamis, 29 Maret 2018 – Kamis Putih (Pekan Suci) 
Kel. 12:1-8,11-14; Mzm. 116:12-13,15-16bc,17-18; 1Kor. 11:23-26; Yoh. 13:1-15. 
 

 1Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu, bahwa saat-Nya 
sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi 
murid-murid-Nya demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. 
2Mereka sedang makan bersama, dan Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas 
Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. 3Yesus tahu, bahwa Bapa-Nya telah 
menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada 
Allah. 4Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubah-Nya.Ia mengambil sehelai kain lenan 
dan mengikatkannya pada pinggang-Nya, 5kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, 
dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada 
pinggang-Nya itu. 6Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepada-Nya: "Tuhan, 
Engkau hendak membasuh kakiku?" 7Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang Kuperbuat, engkau 
tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." 8Kata Petrus kepada-Nya: 
"Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus: "Jikalau Aku 
tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam Aku." 9Kata Simon Petrus 
kepada-Nya: "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku!" 10Kata Yesus 
kepadanya: "Barangsiapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh 
kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak 
semua."11Sebab Ia tahu, siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata: "Tidak 
semua kamu bersih." 12Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaian-Nya dan 
kembali ke tempat-Nya. Lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengertikah kamu apa yang telah 
Kuperbuat kepadamu? 13Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab 
memang Akulah Guru dan Tuhan.14Jadi jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan 
dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu; 15sebab Aku telah memberikan 
suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat 
kepadamu. 
 

KAKI 
dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada 

pinggang-Nya itu. (Yoh.13:5) 
 
 Kaki adalah anggota tubuh manusia yang berada paling bawah.Kaki mungkin juga 
anggota tubuh yang paling kotor.Ada banyak tugas yang ditanggung oleh kaki dalam hidup 
manusia.Kaki berfungsi sebagai penopang tubuh manusia kala berpijak, berdiri, berjalan dan 
berlari.Tidak dapat dibayangkan kalau kita tidak mempunyai kaki, pasti kita tidak dapat berjalan, 
berlari, berkendara dengan bebas. 
 Yesus memilih kaki sebagai bagian tubuh para muridnya yang akan dibasuh. Hal ini 
menjadi teladan bagi muridnya bahwa Yesus mau mengambil titik terendah penopang hidup 
manusia dan pergerakan manusia. Yesus mau melayani hal terendah dan bagian paling kotor 
dari tubuh manusia, bahkan Ia harus membungkuk untuk mencuci kaki para muridNya. 
 Kamis Putih ini kita mau belajar dari teladan Yesus yang mau merendahkan diriNya 
untuk melayani manusia.Yesus mau mengasihi manusia hingga hal yang paling dasar, paling 
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rendah, paling kotor.Bagaimana dengan kita sehari-hari, apakah kita sudah mengasihi Yesus 
sampai yang paling dasar?Mau mengasihi sesama kita yang paling rendah, hina dan kotor? 
 
Doa: Ya Bapa, ajarlah kami untuk dapat meneladani PuteraMu untuk mau melayani sessama 
yang rendah, miskin dan kotor. Amin. 
 
Aksi-Reaksi: Mau melakukan amal kasih untuk orang-orang miskin dan terlantar. 
 
 
Jumat, 30 Maret 2018 – Jumat Agung (Pekan Suci) 
Yes. 52:13-53:12; Mzm. 31:2,6,12-13,15-16,17,25; Ibr. 4:14-16; 5:7-9; Yoh. 18:1-19:42 

 
 1Setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluarlah Ia dari situ bersama-sama dengan 
murid-murid-Nya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan Ia 
masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-murid-Nya. 2Yudas, yang mengkhianati 
Yesus, tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-murid-
Nya.3Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga Bait 
Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, 
suluh dan senjata.4Maka Yesus, yang tahu semua yang akan menimpa diri-Nya, maju ke depan 
dan berkata kepada mereka: "Siapakah yang kamu cari?" 5Jawab mereka: "Yesus dari 
Nazaret." Kata-Nya kepada mereka: "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di 
situ bersama-sama mereka.6Ketika Ia berkata kepada mereka: "Akulah Dia," mundurlah mereka 
dan jatuh ke tanah. 7Maka Ia bertanya pula: "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka: "Yesus 
dari Nazaret." 8Jawab Yesus: "Telah Kukatakan kepadamu, Akulah Dia. Jika Aku yang kamu 
cari, biarkanlah mereka ini pergi." 9Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah 
dikatakan-Nya: "Dari mereka yang Engkau serahkan kepada-Ku, tidak seorang pun yang 
Kubiarkan binasa." 10Lalu Simon Petrus, yang membawa pedang, menghunus pedang itu, 
menetakkannya kepada hamba Imam Besar dan memutuskan telinga kanannya.Nama hamba 
itu Malkhus.11Kata Yesus kepada Petrus: "Sarungkan pedangmu itu; bukankah Aku harus 
minum cawan yang diberikan Bapa kepada-Ku?" (Bacaan selengkapnya lihat Kitab Suci… ) 
 
 

KISAH SENGSARA TUHAN YESUS 
 
 Hari ini kita merenungkan dan mengenang kembali kisah sengsara Yesus.Yesus yang 
selama hidupnya berkarya melakukan pekerjaan kebaikan harus berakhir dengan sengsara dan 
penderitaan.Yesus dicambuk, dimahkotai duri, memanggul salib, dipaku di kayu salib.Yesus 
direndahkan serendah-rendahnya, bahkan wajahNya sudah tidak berupa manusia 
lagi.TubuhNya lunglai meregang di kayu salib, darahNya mengalir habis sampaiakhirnya Yesus 
wafat di atas kayu salib.LambungNya pun masih ditikam tombak hingga darah dan air keluar 
dari tubuhNya.Penderitaan dan kematian Yesus sungguh mengerikan, belum pernah ada 
manusia yang diperlakukan seperti itu. 
 Sejak awal mula Yesus tahu bahwa diriNya diutus ke dunia untuk menyelamatkan 
manusia. Yesus tahu bahwa hidupNya akan berakhir dengan penderitaan seperti itu. Namun 
walaupun Ia tahu, Yesus tidak menghindar sedikit pun. Yesus tetap taat dan setia kepada tugas 
perutusanNya untuk menyelamat manusia sampai titik nafas terakhir.Manusia-manusia berdosa 
bahkan mereka yang telah menyerahkan diriNya dan membunuhNya tetap diampuni oleh 
Yesus.Sungguh tiada kasih yang begitu sempurna seperti kasih pengorbanan Yesus. 
 Teman-teman, hari ini kita diajak untuk lebih dalam merenungkan kisah sengsara dan 
pengorbanan Yesus di kayu salib.Kita selama ini mungkin termasuk manusia-manusia yang 
berdosa.Mungkin kita seperti orang-orang yang menyerahkan Yesus dan menyalibkan Yesus 
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lewat dosa-dosa yang kita lakukan.Marilah kita mohon pengampunan dariNya dan mensyukuri 
kasih pengorbananNya. Marilah kita semakin mencintaiNya seperti Ia yang begitu mencintai 
kita. 
 
Doa: Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Mampukanlah kami agar tidak lagi 
turut menyalibkan Yesus lewat diosa-dosa yang kami lakukan.Amin. 
 
Aksi-Reaksi: Melepaskan kebiasan-kebiasaan buruk dan mengubahnya menjadi kebiasaan 
baik. 
 
 
Sabtu, 31 Maret 2018 – Sabtu Suci (Pekan Suci) 
Kej. 1:1-2:2; Mzm. 104: 1-2a.5.6.10.12.13-14.24.35c; Rm. 6:3-11; Mat.28:1-10 
 
 1Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu 
itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, menengok kubur itu.2Maka terjadilah gempa 
bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan 
menggulingkannya lalu duduk di atasnya.3Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih 
bagaikan salju.4Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang 
mati.5Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu: "Janganlah kamu 
takut; sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6Ia tidak ada di sini, sebab Ia 
telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. 7Dan 
segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid-Nya bahwa Ia telah bangkit dari antara 
orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku 
telah mengatakannya kepadamu."8Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan 
dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-
murid Yesus.9Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata: "Salam bagimu." Mereka 
mendekati-Nya dan memeluk kaki-Nya serta menyembah-Nya.10Maka kata Yesus kepada 
mereka: "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya mereka 
pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." 
 
 

SPOILER 
Dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-

murid Yesus. (Mat. 28:8) 
 
 Pernah gak sih setelah nonton film bagus atau seru di bioskop terus kamu pengen 
ceritain atau spoiler ke teman-teman atau saudara. Sudah menjadi hal yang biasa jika kita habis 
mengalami sesuatu yang menarik apa lagi menyenangkan baik pengalaman, nonton film, baca 
novel atau makan makanan enak, kita rasanya ingin ceritakan atau kasih tahu hal tersebut 
kepada orang lain. 
 Maria Magdalena dan Maria yang lain adalah pengikut Yesus dan begitu mengasihi-
Nya. Sehingga setelah hari Sabat lewat mereka ingin mengunjungi makam Yesus untuk  
merapikan kuburnya. Namun ternyata ketika sampai disana mereka mengalami suatu kejadian 
yang luar biasa.Dan hal yang paling menggembirakan adalah berita bahwa Yesus telah bangkit 
dan kuburnya telah kosong. Karena mereka begitu sukacita mereka segera berlari untuk 
memberitakan kabar itu kepada murid-muridnya yang lain. 
 Perjumpaan dengan Yesus selalu membawa sukacita dalam kehidupan kita. 
Pengalaman sukacita berjumpa dengan Yesus, baiklah kita bagikan dan ceritakan juga kepada 
orang lain, agar orang lain juga dapat merasa diteguhkan dan ingin berjumpa dengan Yesus. 
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Berbagi cerita tentang Yesus tidak harus lewat ayat-ayat Kitab Suci tetapi juga kata-kata yang 
menghibur, meneguhkan dan perbuatan-perbuatan kita yang memancarkan kebaikan Yesus. 
 
Doa: Ya Bapa, semoga kami dapat menjadi saksi-Mu untuk memberitakan kegembiraan dan 
sukacita besar tentang pengalaman kami berjumpa dengan Yesus kepada sesama. Amin. 
 
Aksi-Reaksi: sharing iman untuk menghibur dan meneguhkan teman yang sedang sedih atau 
dalam masalah. 
 
 
Minggu, 01 April 2018 – Hari Raya Paskah 
Kis. 10: 34a. 37-43; Mzm. 118: 1-2.16ab-17.22-23; Kol. 3:1-4/1Kor 5:6b-8; Yoh. 20:1-9 
 
 1Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria 
Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. 2Ia berlari-lari 
mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada 
mereka: "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." 
3Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. 4Keduanya berlari bersama-sama, 
tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari pada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di 
kubur. 5Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak 
masuk ke dalam. 6Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur 
itu.Ia melihat kain kapan terletak di tanah, 7sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus 
tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah 
tergulung. 8Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia 
melihatnya dan percaya. 9Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Kitab Suci yang 
mengatakan, bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. 
 
 

BERLARI 
Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari pada Petrus 

sehingga lebih dahulu sampai di kubur. (Yoh. 20:4) 
 
 Berlari menjadi tanda semangat, semangat untuk menyambut sesuatu Berlari juga dapat 
berarti buru-buru untuk segera cepat ke tujuan.Orang yang berlari biasanya juga mengandung 
emosi semangat dan dinamis.Pernah suatu kali di bandara saya melihat seorang anak berlari 
menyambut ibunya, setelah mereka bertemu mereka pun berpelukan.Saya mengkap mereka 
pasti sudah lama tidak bertemu. 
 Dalam Injil hari ini ada tiga kata berlari yang ditulis pengarang Injil. Maria berlari untuk 
menemui Petrus dan murid-murid yang lain. Mendengar kabar Maria, Petrus dan murid-murid 
yang lain itu pun berlari pergi untuk melihat kubur Yesus yang diberitakan telah kosong. Maria, 
Petrus dan murid-murid yang lain bisa dikatakan begitu semangat dan juga penasaran 
mendengar makam Yesus telah kosong yang menjadi tanda Yesus telah bangkit, yang selama 
ini mereka dengar dalam Kitab Suci namun mereka tidak mengerti. 
 Kebangkitan Yesus juga harusnya membawa semangat baru dalam kehidupan 
kita.Semangat iman bahwa kita telah dimenangkan dari dosa dan maut. Kebangkitan Yesus 
juga harusnya membawa kegembiraan bagi kita, bahwa pengorbanan Yesus tidak sia-sia 
karena Ia telah bangkit. Marilah hari ini kita menanamkan semangat dan kegembiraan dalam 
hati kita karena kebangkitan Yesus. Dan kita juga tularkan semangat dan kegembiraan kita 
kepada orang lain yang ada disekitar kita agar mereka pun dapat bergembira. 
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Doa: Ya Bapa, semoga kebangkitan Putera-Mu memenuhi hati kami dengan semangat dan 
kegembiraan yang baru. Dan kami pun menjadi lebih semangat untuk mencari Yesus.Amin. 
 
Aksi-Reaksi: Sepanjang hari ini menjaga mood agar tetap semangat, gembira dan positif dan 
tularkan kepada orang lain.  
 
 


