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KATA PENGANTAR 

 

 

Tema Bulan Kitab Suci Nasional 2018 khususnya untuk Keuskupan Agung 

Jakarta adalah: “Bersatu dalam Terang Firman.” Tema ini tentu saja merupakan 

penjabaran dari sila Pancasila, yakni Sila ketiga, „Persatuan Indonesia‟ yang menjadi 

pusat refleksi dan gerakan umat di Keuskupan Agung Jakarta pada tahun 2018 ini. 

Dengan tema Bersatu Dalam Terang Firman umat Katolik di Keuskupan Agung 

Jakarta diajak untuk memahami, mendalami dan menghayati sabda Allah dalam 

konteks Gereja Katolik Indonesia khususnya Gereja Katolik Keuskupan Agung 

Jakarta yang 100% Katolik dan 100% Indonesia. 

Gagasan 100% Katolik mendorong umat beriman untuk mengerti dan 

menghayati iman Kekatolikan secara sungguh-sungguh termasuk mengerti dan 

menghayati sabda Allah yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan demikian 

setiap umat Katolik siap untuk mempertanggungjawabkan imannya termasuk dalam 

dialog-dialog yang dianggap perlu dengan saudara sebangsa dan setanah air yang 

berbeda agama dan keyakinan. Sementara gagasan 100% Indonesia mendorong 

setiap umat beriman Katolik untuk menghargai, mencintai dan mengamalkan nilai-

nilai luhur bangsa Indonesia yang mengikat dan mempersatukan Indonesia sebagai 

satu bangsa. Salah satu wujud dari gasan 100% Indonesia adalah dengan 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang belakangan ini mulai 

dipinggirkan. 

Sabda atau Firman Allah tidak memecah belah manusia. Sebaliknya Firman 

Allah menyatukan manusia yang membuka hatinya dan memiliki kemauan yang 

baik. Firman Allah dapat memecah belah, jika setiap manusia menutup hatinya dan 

menafsirkan sendiri Firman Allah. Maka, bagi orang yang menutup hatinya, Firman 

Allah membawa mereka kepada kegelapan dan kesesatan. Sementara bagi mereka 

yang membuka hatinya, Firman Allah akan membawa mereka kepada terang dan 

kebenaran yang hakiki, yakni Allah sendiri. 

Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para penulis 

renungan: Yulianti Hadinda, St. Hendro Budiyanto, Ancella Lioktriani Rante, Markus 

Masan Bali, Henny Angeline Paliling, Bambang Putut, Deslita Br. Tarigan, 

Pankrasius Niksan, Irene Caronima S.,Antonius Sinaga, Ruci Mojoprasthi dan Katrin 

Sudaryani.Semoga BKSN 2018 ini kita semua semakin semarak dan penuh makna, 

bersama Sabda-Sabda Tuhan yang telah diterjemahkan dalam bentuk renungan 

menjadi sesuatu yang menggerakkan dan memotivasi kita menuju persatuan 

Indonesia dalam Terang Firman Allah. 

 

 

Tuhan Yesus memberkati, 

 

 

Rm. V. Rudy Hartono, Pr 

Ketua Komisi Kateketik KAJ 
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BULAN KITAB SUCI NASIONAL (BKSN) 2018 

Untuk Anak TK 

 

SABTU, 01 SEPTEMBER 2018 

Hari Biasa. Pekan Biasa XXI 

Bacaan: 1 Kor. 1:26-31; Mzm. 33:12-13,18-19.20-21;  

Bacaan Injil:Matius 25:14-30  

 

25:14 "Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar 

negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada 

mereka. 25:15 Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua dan 

yang seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia 

berangkat. 25:16 Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia 

menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. 25:17 Hamba yang menerima 

dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. 25:18 Tetapi 

hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah 

lalu menyembunyikan uang tuannya. 25:19 Lama sesudah itu pulanglah tuan 

hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 25:20 Hamba yang 

menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta, katanya: Tuan, 

lima talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. 

25:21 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku 

yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan 

kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam 

kebahagiaan tuanmu. 25:22 Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, 

katanya: Tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba 

dua talenta. 25:23 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, 

hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab 

dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam 

perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 25:24 Kini 

datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata: Tuan, aku tahu 

bahwa tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana tuan tidak 

menabur dan yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam. 25:25 

Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah: Ini, 

terimalah kepunyaan tuan! 25:26 Maka jawab tuannya itu: Hai kamu, hamba yang 
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jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu, bahwa aku menuai di tempat di mana aku 

tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? 25:27 

Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang 

menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 

25:28 Sebab itu ambillah talenta itu dari padanya dan berikanlah kepada orang yang 

mempunyai sepuluh talenta itu. 25:29 Karena setiap orang yang mempunyai, 

kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak 

mempunyai, apa pun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. 25:30 Dan 

campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. 

Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." 

 

AKU MEMILIKI TALENTA 

“Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu 

lalu beroleh laba lima talenta.” (Mat. 25:16) 

 

Anak-anak yang terkasih, apakah kelebihanmu? Misalnya, bisa bernyanyi, menari, 

memainkan alat musik teertentu, main bola, dll. Tuhan telah memberikan kita semua 

kelebihan. Setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda dengan orang lain. Kita 

memiliki kemampuan yang berbeda dengan teman kita. Ada diantara kita yang 

menyadari kelebihannya, lalu mensyukuri dan mengembangkannya. Namun, ada 

juga yang tidak menyadari kelebihannya, sehingga menjadi takut, akibatnya, ia 

selalu menganggap dirinya lemah dan tidak bisa apa-apa. Seperti halnya dalam 

kisah Injil hari ini, ketika tuan itu hendak pergi ke luar negeri, ia mempercayakan 

hartanya kepada para hambanya. Ia memberikan modal kepada hamba-hambanya 

sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Seorang hamba diberikan lima 

talenta, seorangnya lagi dua talenta dan yang seorang lagi satu talenta. Namun, dari 

ketiga hambanya ini, hanya hamba yang menerima lima dan dua talenta yang 

berhasil mengembangkannya. Mengapa? Karena mereka bekerja dengan tekun dan 

mau menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya dengan baik. 

Sedangkan seorang hamba yang menerima satu talenta tidak menjalankan 

tanggungjawabnya karena takut kalau ia tidak bisa menghasilkan keuntungan dari 

talenta yang dipercayakan tuannya itu. Oleh karena itu, belajar dari hamba yang 

menerima lima dan dua talenta tadi, maka kita diajak supaya kita juga bisa 

mengembangkan talenta yang kita miliki. 
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REFLEKSI: 

Sudahkah aku menyadari dan mengembangkan kelebihan yang kumiliki? 

 

DOA: 

Ya Tuhan Yesus, bantulah aku agar bisa menyadari kelebihan yang kumiliki 

sehingga aku bisa mengembangkannya. Amin. 

 

AKSI: 

Aku mau menekuni kelebihan yang kumiliki 

 

 

MINGGU, 02 SEPTEMBER 2018 

Hari Minggu Biasa XXIIA  

Bacaan: Ul. 4:1-2.6-8; Mzm. 15:2-3a.3cd-4ab.5;  

Bacaan Injil: Markus 7:1-8,14-15, 21-23 

 

7:1 Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari 

Yerusalem datang menemui Yesus. 7:2 Mereka melihat, bahwa beberapa orang 

murid-Nya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. 7:3 

Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau 

tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada 

adat istiadat nenek moyang mereka; 7:4 dan kalau pulang dari pasar mereka juga 

tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi 

yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-

perkakas tembaga. 7:5 Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu 

bertanya kepada-Nya: "Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup menurut adat istiadat 

nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" 7:6 Jawab-Nya kepada 

mereka: "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik! Sebab 

ada tertulis: Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari 

pada-Ku. 7:7 Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang 

mereka ajarkan ialah perintah manusia. 7:8 Perintah Allah kamu abaikan untuk 

berpegang pada adat istiadat manusia." 7:14 Lalu Yesus memanggil lagi orang 

banyak dan berkata kepada mereka: "Kamu semua, dengarlah kepada-Ku dan 

camkanlah. 7:15 Apa pun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat 
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menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." 

7:16 [Barangsiapa bertelinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar!] 7:17 

Sesudah Ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-

murid-Nya bertanya kepada-Nya tentang arti perumpamaan itu. 7:18 Maka jawab-

Nya: "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa 

segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat 

menajiskannya, 7:19 karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, 

lalu dibuang di jamban?" Dengan demikian Ia menyatakan semua makanan halal. 

7:20 Kata-Nya lagi: "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, 

7:21 sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, 

pencurian, pembunuhan, 7:22 perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa 

nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 7:23 Semua hal-hal jahat ini timbul 

dari dalam dan menajiskan orang." 

 

AKU CIPTAAN TUHAN 

“Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau 

tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada 

adat istiadat nenek moyang mereka." (Mrk. 7:3) 

 

Anak-anak yang terkasih, kamu pasti pernah mendengar tentang asal usul 

dan adat istiadat seseorang. Misalnya di sekolah ini, kita semua berasal dari daerah 

dan suku yang berbeda, tetapi kita satu sebagai keluarga di sekolah ini. Setiap suku 

maupun daerah memiliki adat istiadat masing-masing yang bisa menjadi kekhasan 

dari daerah tersebut. Sama seperti kisah Injil hari ini, kita belajar mengenal dan 

memahami adat istidat orang Yahudi. orang Yahudi sangat taat pada adat istiadat 

yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Merekapun menegur Yesus karena tidak 

mengajarkan para murid-Nya mengenai adat istiadat Yahudi. Yesus tidak memarahi 

mereka melainkan memberikan sebuah perumpamaan. Yesus mengatakan bahwa 

adat istiadat memang perlu dilestarikan, tetapi jangan lupa bahwa adat istiadat itu 

dibuat oleh manusia sesuai dengan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, jangan 

sampai kita lebih menaati adat istiadat daripada perintah Tuhan. Semoga, kita juga 

bisa menjalankan perintah Tuhan yakni menjalankan kehendak Tuhan dalam 

kehidupan kita sehari-hari dengan berbuat baik kepada orang lain.  
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REFLEKSI: 

Apakah aku sudah mengenal adat istiadat daerahku? 

 

DOA: 

Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk selalu menjalankan perintah-Mu dalam 

kehidupanku sehari-hari. Amin. 

 

AKSI: 

Aku akan menanyakan kepada orangtuaku mengenai adat istiadat kami 

 

 

SENIN, 03 SEPTEMBER 2018:  

PW S. Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja.  

Hari Biasa, Pekan Biasa XXII  

Bacaan: 1 Kor. 2:1-5; Mzm. 119:97.98.99.100.101.102;  

Bacaan Injil: Lukas 4:16-30 

 

4:16 Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan-Nya pada 

hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. 4:17 

Kepada-Nya diberikan kitab nabi Yesaya dan setelah dibuka-Nya, Ia menemukan 

nas, di mana ada tertulis: 4:18 "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah 

mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia 

telah mengutus Aku 4:19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang 

tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang 

yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." 4:20 

Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk; 

dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya. 4:21 Lalu Ia 

memulai mengajar mereka, kata-Nya: "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu 

mendengarnya." 4:22 Dan semua orang itu membenarkan Dia dan mereka heran 

akan kata-kata yang indah yang diucapkan-Nya, lalu kata mereka: "Bukankah Ia ini 

anak Yusuf?" 4:23 Maka berkatalah Ia kepada mereka: "Tentu kamu akan 

mengatakan pepatah ini kepada-Ku: Hai tabib, sembuhkanlah diri-Mu sendiri. 

Perbuatlah di sini juga, di tempat asal-Mu ini, segala yang kami dengar yang telah 

terjadi di Kapernaum!" 4:24 Dan kata-Nya lagi: "Aku berkata kepadamu, 
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sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. 4:25 Dan Aku 

berkata kepadamu, dan kata-Ku ini benar: Pada zaman Elia terdapat banyak 

perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan 

dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. 4:26 Tetapi Elia 

diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang 

perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. 4:27 Dan pada zaman nabi Elisa banyak 

orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain 

dari pada Naaman, orang Siria itu." 4:28 Mendengar itu sangat marahlah semua 

orang yang di rumah ibadat itu. 4:29 Mereka bangun, lalu menghalau Yesus ke luar 

kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk 

melemparkan Dia dari tebing itu. 4:30 Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah 

mereka, lalu pergi.  

 

AKU BERANI MENYERUKAN KEBENARAN 

Lalu Ia memulai mengajar mereka, kata-Nya: "Pada hari ini genaplah nas ini 

sewaktu kamu mendengarnya." (Luk. 4:21) 

 

Anak-anak yang terkasih. Ada sebuah kisah di salah satu sekolah di 

Indonesia, seorang anak berumur 5 tahun hendak menyuarakan kebenaran. Anak ini 

berasal dari keluarga sederhana di desanya. Pada suatu ketika di desanya terjadi 

pencurian yang dilakukan oleh sesama warganya. Anak ini menyaksikan semua 

kejadian itu, tanpa sepengetahuan si pencuri. Namun sayangnya, anak ini tidak 

memiliki bukti apapun. Anak ini berusaha menceritkan kejadian yang sudah 

dilihatnya. Tetapi, tidak ada seorangpun yang mempercayainya. Anak ini malah 

dimarahi habis-habisan. Kisah anak ini hampir mirip dengan kisah yang dialami oleh 

Yesus dalam Injil hari ini, orang-orang di desa-Nya tidak mempercayai kebenaran 

yang diwartakan-Nya, sebab Ia hanya anak Maria dan Yusuf tukang kayu. Yesus di 

tolak di desa-Nya, namun, Ia tidak putus asa, ia terus mewartakan Kasih Allah 

kepada segala bangsa yang mendengarkan Dia. Semoga kita pun tak henti-hentinya 

selalu menyuarakan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari.  

 

REFLEKSI: 

Apakah aku sudah mengatakan segala sesuatu denganbenar dan jujur? 

DOA: 
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Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk selalu berani menyuarakan kebenaran dalam 

kehidupanku setiap hari. Amin. 

 

AKSI: 

Aku akan belajar berkata jujur 

 

 

SELASA, 04 SEPTEMBER 2018 

Hari Biasa, Pekan Biasa XXII  

Bacaan: 1 Kor. 2:10b-16; Mzm. 145:8-9.10-11.12-13ab;  

Bacaan Injil: Lukas 4:31-37 

 

4:31 Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di 

situ pada hari-hari Sabat. 4:32 Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab 

perkataan-Nya penuh kuasa. 4:33 Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang 

kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras: 4:34 "Hai Engkau, Yesus 

orang Nazaret, apa urusan-Mu dengan kami? Engkau datang hendak 

membinasakan kami? Aku tahu siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah." 4:35 Tetapi 

Yesus menghardiknya, kata-Nya: "Diam, keluarlah dari padanya!" Dan setan itu pun 

menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari padanya 

dan sama sekali tidak menyakitinya. 4:36 Dan semua orang takjub, lalu berkata 

seorang kepada yang lain, katanya: "Alangkah hebatnya perkataan ini! Sebab 

dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan 

mereka pun keluar." 4:37 Dan tersebarlah berita tentang Dia ke mana-mana di 

daerah itu. 

 

DALAM YESUS ADA KESEMBUHAN 

Tetapi Yesus menghardiknya, kata-Nya: "Diam, keluarlah dari padanya!" Dan setan 

itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari 

padanya dan sama sekali tidak menyakitinya. (Luk. 4:35) 

 

Anak-anak yang terkasih. Kamu pasti pernah mendengar lagu dalam Yesus ada 

cinta kasih, dalam Yesus ada cinta kasih … . Kali ini kita mendengar kisah Yesus 

mengusir Roh jahat dari seseorang yang ada di rumah ibadat Kapernaun. Ketika 
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Yesus sedang mengajar, ada seseorang yang kerasukan setan menghina-Nya. 

Yesus menghardik setan itu dan meyuruhnya untuk keluar dari tubuh orang itu. Roh 

jahat itupun keluar tanpa menyakiti orang tersebut. Wow… keren ya, setan ini 

tunduk sama Yesus. Orang yang kerasukan inipun sembuh. Kita juga pasti pernah 

jatuh sakit bukan? Ketika kita sakit, mama sama papa pasti mengantarkan kita ke 

dokter agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Tetapi jangan lupa, kalau kita 

sakit, kita berdoa kepada Yesus, supaya Yesus menyembuhkan kita. Belajar dari 

kisah Injil hari ini, mulai sekarang, kalau kita sakit, kita datang aja yuk kepada Yesus. 

sebab, Yesus bisa menyembuhkan penyakit kita.  

 

REFLEKSI: 

Apakah saat saya sakit, saya sudah mengingat Yesus? 

 

DOA: 

Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk selalu berdoa kepada-Mu disaat aku jatuh sakit. 

Amin. 

 

AKSI: 

Aku akan berdoa kepada Yesus kalau aku sedang sakit. 

 

 

RABU, 05 SEPTEMBER 2018  

Hari Biasa, Pekan Biasa XXII  

Bacaan: 1 Kor. 3:1-9; Mzm. 33:12-13. 14-15.20-21; 

Bacaan Injil: Lukas 4:38-44 

 

4:38 Kemudian Ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. 

Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus 

supaya menolong dia. 4:39 Maka Ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik 

demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun 

dan melayani mereka. 4:40 Ketika matahari terbenam, semua orang membawa 

kepada-Nya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia 

pun meletakkan tangan-Nya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan 

mereka. 4:41 Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak: "Engkau 



10 
 

adalah Anak Allah." Lalu Ia dengan keras melarang mereka dan tidak 

memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia adalah Mesias. 

4:42 Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. 

Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukan-Nya dan berusaha menahan Dia 

supaya jangan meninggalkan mereka. 4:43 Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Juga 

di kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku 

diutus." 4:44 Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. 

 

YESUS MENYEMBUHKAN BERBAGAI PENYAKIT 

Maka Ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu 

pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka.  

(Lukas 4:39) 

 

Anak-anak yang terkasih, kita sering mendengar kisah dalam Kitab Suci 

mengenai Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit. Banyak orang-orang sakit 

diselamatkan oleh Yesus. Yesus tidak menyembuhkan mereka dengan menyebut 

berbagai macam mantra. Ia menyembuhkan orang sakit dengan bantuan kuasa dari 

Allah. Banyak orang menyukai pengajaran Yesus karena mukjizat yang dilakukan-

Nya. Kisah Injil hari ini, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang sedang 

demam. Yesus menghempaskan demamnya sehingga ia sembuh dan melayani 

mereka. Kita semua pernah merasakan sakit demam bukan? Ini adalah saalah satu 

penyakit yang hampir pernah dialami oleh semua orang. Bagaimana rasanya? Pasti 

sedih bukan? Karena, kita harus menanggung rasa sakit yang begitu mencengkam. 

Nah, kisah Injil hari ini ingin mengajak kita supaya kalau kita sakit, kita memohon 

kesembuhan kepada Yesus. Yesus adalah sahabat kita, Ia bisa menyembuhkan 

berbagai macam penyakit yang kita derita. Semoga kita juga seperti ibu mertua 

Simon ya, mendapat kesembuhan dari Yesus.  

 

REFLEKSI: 

Apakah aku sudah meminta kesembuhan kepada Yesus, di saat aku sedang sakit? 

 

DOA: 

Ya Tuhan Yesus bantulah aku, jika aku jatuh sakit. Berikanlah aku kesembuhan ya 

Tuhan. Amin  
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AKSI: 

Aku mau berdoa kepada Tuhan agar aku selalu sehat 

 

 

KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 

PF S. Petrus Krisologus, Uskup dan Pujangga Gereja.  

Hari Biasa, Pekan Biasa XVII 

Bacaan: Yer. 13:1-11; Mzm. Ul. 32:18-19.20-21;  

Bacaan Injil: Lukas 5:1-11 

 

5:1 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak 

mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. 5:2 Ia melihat dua perahu di 

tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. 5:3 Ia 

naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya 

menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Ia duduk dan mengajar orang 

banyak dari atas perahu. 5:4 Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon: 

"Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." 

5:5 Simon menjawab: "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami 

tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan 

menebarkan jala juga." 5:6 Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap 

sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. 5:7 Lalu mereka memberi 

isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang 

membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua 

perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 5:8 Ketika Simon Petrus melihat 

hal itu ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata: "Tuhan, pergilah dari padaku, 

karena aku ini seorang berdosa." 5:9 Sebab ia dan semua orang yang bersama-

sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap; 5:10 

demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman 

Simon. Kata Yesus kepada Simon: "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan 

menjala manusia." 5:11 Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, 

mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. 
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AKU MEMILIHMU… 

Kata Yesus kepada Simon:  

"Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." (Lukas 5:10) 

Anak-anak yang terkasih. Taukah kamu bahwa kita adalah anak pilihan 

Tuhan? Ya,,.kita adalah anak pilihan Tuhan loh… Memilih untuk apa? Ya tentu saja 

untuk menjadi rasul-Nya mewartakan kabar baik kepada sesama. Tapikan aku 

masih kecil dan tidak bisa apa-apa. Bagaimana aku bisa membawa kabar baik? 

Nah, pertanyaan kita ini sama seperti kisah Petrus yang baru saja kita dengar hari 

ini. Injil hari ini mengisahkan tentang Petrus seorang nelayan dan merasa sangat 

berdosa. Pekerjaan Petrus hanya sebagai nelayan dan tidak belajar tinggi tentang 

ilmu agama. Petrus bukan orang yang sangat hebat, tetapi dia orang yang biasa 

saja. Namun, Yesus memilih dia untuk menjadi rasul-Nya, mewartakan kabar baik 

bagi sesama. Yesus mengatakan jangan takut Petrus, karena mulai hari ini, engkau 

tidak lagi menjala ikan melainkan menjala manusia. maka Petrus pun mengikuti 

Yesus dan menjadi murid-Nya. Yesus dalam pelayanan-nya, Ia tidak memilih orang 

yang berpendidikan tinggi melainkan mereka yang biasa saja. Karena Yesus 

mengharapkan sikap kerendahan hati dan keberanian dari para rasul-Nya untuk 

meneruskan pewartaan-Nya dalam menyampaikan kabar baik bagi sesama. Oleh 

karena itu, berkaca pada kepribadian Petrus, kita juga diharapkan agar mau 

menerima perintah Yesus untuk menjadi rasul-nya dalam kehidupan kita sehari-hari. 

 

REFLEKSI: 

Sudahkan aku menjalankan perintah Yesus untuk menjadi rasul-Nya bagi 

sesamaku? 

 

DOA: 

Ya Tuhan Yesus, bantulah aku agar bisa menjadi berkat bagi sesama yang ada 

disekitarku. Amin.  

 

AKSI: 

Aku mau berbagi makanan kepada teman yang membutuhkan. 
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JUMAT, 07 SEPTEMBER 2018 

Hari Biasa, Pekan Biasa XXII   

Bacaan: 1 Kor. 4:1-5; Mzm. 37:3-6.27-28.39-40;  

Bacaan Injil: Lukas 5:33-39 

 

5:33 Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus: "Murid-murid Yohanes 

sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi 

murid-murid-Mu makan dan minum." 5:34 Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah 

sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama 

mereka? 5:35 Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari 

mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." 5:36 Ia mengatakan juga suatu 

perumpamaan kepada mereka: "Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari 

baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang 

baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal 

yang dikoyakkan dari yang baru itu. 5:37 Demikian juga tidak seorang pun 

mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, 

anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang 

dan kantong itu pun hancur. 5:38 Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam 

kantong yang baru pula. 5:39 Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua 

ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata: Anggur yang tua itu baik." 

 

AKU TEMAN YANG BAIK  

Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong 

kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan 

kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. (Luk. 5:37) 

 

Anak-anak yang terkasih. Kamu pasti memiliki teman bukan? Seperti apa sifat 

temanmu? Kamu tentu ingin menjadi teman yang baik bukan? Kamu juga pasti ingin 

mendapatkan teman yang baik bukan? Kalau kita menunjukkan sikap sebagai teman 

yang baik, maka teman kita tentu merasa senang. Kamu pun akan didekati oleh 

teman-teman yang baik. Kalau kalian berteman dengan baik, maka kalian pasti akan 

melakukan hal-hal yang baik pula. Tentu orangtua kalian juga akan merasa senang, 

karena setiap orangtua menginginkan anak-anaknya bisa berteman dengan orang 

yang baik. Injil hari ini mengisahkan orang Farisi yang menyindir murid-murid Yesus 
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karena tidak berpuasa. Yesus pun memberi perumpamaan mengenai buah anggur 

dan kantong kulit tua kepada mereka. Orang tidak akan menaruh anggur yang baru 

ke dalam kantong kulit yang tua, karena itu akan merusak anggur yang baru. 

Orangtua kita tidak mau kalau kalian bergaul dengan teman yang salah, karena bisa 

merusak sikap dan perilaku kalian. Oleh karena itu, belajar dari perkataan Yesus 

bahwa anggur yang baru di simpan di kantong yang baru juga. Maka mulai sekarang 

carilah teman yang baik dalam bergaul agar kalian bisa melakukan hal-hal yang baik 

pula.  

 

REFLEKSI: 

Apakah aku sudah bergaul dengan teman yang baik? 

 

DOA: 

Ya Tuhan Yesus, bantulah aku agar bisa bertemu dengan teman yang memiliki 

sikap yang baik Amin.  

 

AKSI: 

Aku akan belajar menjadi teman yang baik.  

 

SABTU, 08 SEPTEMBER 2018 

Pesta Kelahiran S.P Maria  

Bacaan: Mi. 5:1-4a; Mzm. 13:6ab.6cd;  

Bacaan Injil: Matius 1:1-16; 18-22 

 

1:1 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. 1:2 Abraham 

memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan 

Yehuda dan saudara-saudaranya, 1:3 Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah 

dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, 1:4 Ram 

memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason 

memperanakkan Salmon, 1:5 Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas 

memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, 1:6 Isai 

memperanakkan raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria, 1:7 

Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia 

memperanakkan Asa, 1:8 Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan 

Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, 1:9 Uzia memperanakkan Yotam, Yotam 
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memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, 1:10 Hizkia memperanakkan 

Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, 1:11 

Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu 

pembuangan ke Babel. 1:12 Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya 

memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, 1:13 Zerubabel 

memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim 

memperanakkan Azor, 1:14 Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan 

Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, 1:15 Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar 

memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, 1:16 Yakub 

memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. 

1:18 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, 

bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum 

mereka hidup sebagai suami isteri. 1:19 Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus 

hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud 

menceraikannya dengan diam-diam. 1:20 Tetapi ketika ia mempertimbangkan 

maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: "Yusuf, 

anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak 

yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 1:21 Ia akan melahirkan anak 

laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan 

menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." 1:22 Hal itu terjadi supaya genaplah 

yang difirmankan Tuhan oleh nabi: 

 

AKU MEMILIKI KELUARGA 

Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria,  

yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. (Mat.1:16) 

 

Anak-anak yang terkasih, kita semua pasti memiliki silsilah di dalam keluarga. 

Misalnya kamu anaknya siapa, neneknya siapa, kakeknya siapa, kamu keturunan 

yang ke berapa, dan seterusnya. Injil hari ini mengisahkan tentang silsilah atau garis 

keturunan Yesus yang panjang. Yesus berasal dari keturunan Daud. Yesus mimiliki 

ayah dan ibu yakni Yusuf dan Maria. Namun, yang lebih penting adalah Yesus 

merupakan anak Allah. Karena maria ibu-Nya mengandung dari Roh Kudus. Yesus 

hadir ke dunia dengan sebuah tujuan yakni mewartakan kabar baik bagi orang-orang 

miskin dan tertindas, mengampuni orang berdosa dan mengarahkan mereka pada 
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pertobatan. Yesus juga rela mati di kayu salib untuk menjalan tugas yang diberikan 

Bapa-Nya (Allah) dan untuk menghapus dosa-dosa kita. Semoga kita juga bisa 

mengenal garis keturunan kita ya, dan bisa menjadi anak yang taat di dalam 

keluarga.  

 

REFLEKSI: 

Apakah aku sudah mengenal semua anggota keluargaku? 

 

DOA: 

Ya Tuhan Yesus bantulah aku untuk bisa mengenal anggota keluargaku. Amin. 

 

AKSI: 

Aku akan menghafal nama-nama keluargaku. 

 

 

MINGGU, 09 SEPTEMBER 2018 

Hari Minggu Biasa XXIII 

Bacaan: Yes. 35:4-7a; Mzm. 146:7.8-9a.9bc-10; Yak. 2:1-5; 

Bacaan Injil: Markus 7:31-37 

 

7:31 Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon 

pergi ke danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. 7:32 Di situ orang 

membawa kepada-Nya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepada-

Nya, supaya Ia meletakkan tangan-Nya atas orang itu. 7:33 Dan sesudah Yesus 

memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Ia memasukkan 

jari-Nya ke telinga orang itu, lalu Ia meludah dan meraba lidah orang itu. 7:34 

Kemudian sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas dan berkata 

kepadanya: "Efata!", artinya: Terbukalah! 7:35 Maka terbukalah telinga orang itu dan 

seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. 

7:36 Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan 

menceriterakannya kepada siapa pun juga. Tetapi makin dilarang-Nya mereka, 

makin luas mereka memberitakannya. 7:37 Mereka takjub dan tercengang dan 

berkata: "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan-Nya mendengar, 

yang bisu dijadikan-Nya berkata-kata." 
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YESUS MENJADIKAN SEMUANYA BAIK 

Mereka takjub dan tercengang dan berkata:  

"Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan-Nya mendengar,  

yang bisu dijadikan-Nya berkata-kata." (Mrk. 7:37) 

 

Anak-anak yang terkasih, Injil hari ini lagi-lagi menceritakan bahwa Yesus bisa 

menyembuhkan orang tuli dan bisu. Yesus menyembuhkan semua orang tanpa 

memandang suku, ras, bahasa dan golongan. Yesus membuat orang sakit 

memperoleh kebahagiaan yang tak terhingga. Coba bayangkan, andai saja kita 

seperti orang tuli dan bisu itu, bagaiamana perasaanmu? Kamu pasti sedih bukan? 

Kamu tidak bisa berbicara dan mendengar. Kamu tidak bisa mendengar suara 

mama ataupun papa. Kamu tidak bisa menyebut nama mama dan papa. Pasti kamu 

akan merasa tidak berguna dan kecewa. Injil hari ini, ingin mengajak kita supaya 

datang kepada Yesus saat kita sakit.  Selain itu, kita juga diajak untuk mensyukuri 

apa yang Tuhan berikan kepada kita suara yang bagus, bisa berbicara dengan baik 

dan bisa mendengar dengan baik. Oleh karena itu, mulai sekarang jagalah anggota 

tubuhmu dengan baik, agar tetap sehat dan kuat.  

 

REFLEKSI: 

Sudahkah aku menjaga tubuhku dengan baik? 

 

DOA: 

Ya Tuhan Yesus berikanlah aku anggota tubuh yang bisa berfungsi dengan baik. 

Amin. 

 

AKSI: 

Aku mau merawat anggota tubuhku dengan baik 
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SENIN, 10 SEPTEMBER 2018 

Hari Biasa, Pekan Biasa XXIII 

Bacaan: 1 Kor. 5:1-8; Mzm. 5:5-7.12; 

Bacaan Injil: Lukas 6:6-11 

  

6:6 Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ 

ada seorang yang mati tangan kanannya. 6:7 Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi 

mengamat-amati Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, 

supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. 6:8 Tetapi Ia mengetahui 

pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu: "Bangunlah dan 

berdirilah di tengah!" Maka bangunlah orang itu dan berdiri. 6:9 Lalu Yesus berkata 

kepada mereka: "Aku bertanya kepada kamu: Manakah yang diperbolehkan pada 

hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau 

membinasakannya?" 6:10 Sesudah itu Ia memandang keliling kepada mereka 

semua, lalu berkata kepada orang sakit itu: "Ulurkanlah tanganmu!" Orang itu 

berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. 6:11 Maka meluaplah amarah mereka, 

lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. 

 

AKU MELAKUKAN APA YANG BENAR 

Lalu Yesus berkata kepada mereka: "Aku bertanya kepada kamu: Manakah yang 

diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan 

nyawa orang atau membinasakannya?" (Luk. 6:9) 

 

Anak-anak yang terkasih, tahukah kamu, bahwa dalam adat istiadat Yahudi 

tidak diperbolehkan melakukan sesuatu di hari Sabat? Menurut tradisi Yahudi di hari 

Sabat mereka tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun. Orang Farisi yang 

hadir dalam pengajaran Yesus berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Mereka 

mengetahui bahwa Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lalu 

apakah di hari Sabat ini juga, Ia akan menyembuhkan orang sakit? Namun, Yesus 

mengetahui niat dalam pikiran mereka. Yesus pun memberikan pertanyaan kepada 

mereka bahwa apa yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat 

jahat?. Yesus pun dengan berani menyembuhkan orang lumpuh di bagian 

tanggannya. Tindakan Yesus ini menimbulkan kemarahan hebat dari orang-orang 

Farisi, maka mereka pun berencana untuk membunuh Dia. Belajar dari kisah Yesus 
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ini, semoga kita juga selalu berani melakukan hal-hal baik bagi orang lain dalam 

kehidupan kita sehari-hari.  

 

REFLEKSI: 

Apakah yang sudah kuperbuat bagi orang lain? 

 

DOA: 

Ya Tuhan Yesus, bantulah aku selalu agar peka dan berani menolong sesama yang 

sedang membutuhkan bantuan. Amin.  

 

AKSI: 

Aku mau menolong orang sakit. 

 

 

SENIN, 10 SEPTEMBER 2018 

Pekan Biasa XXIII 

Bacaan: 1 Kor 5: 1-8, Mzm 5: 5-7. 12 

Bacaan Injil: Bacaan Injil: Lukas 6: 6-11 

 
Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika Ia mengajar di situ, datanglah imam-

imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepada-Nya, dan bertanya: "Dengan 

kuasa p  manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan 

kuasa itu kepada-Mu?"  Jawab Yesus kepada mereka: "Aku juga akan mengajukan 

satu pertanyaan kepadamu dan jikalau kamu memberi jawabnya kepada-Ku, Aku 

akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal 

itu.  Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka 

memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata: "Jikalau kita katakan: Dari 

sorga, Ia akan berkata kepada kita: Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya 

kepadanya?  Tetapi jikalau kita katakan: Dari manusia, kita takut kepada orang 

banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. q "  Lalu mereka 

menjawab Yesus: "Kami tidak tahu." Dan Yesuspun berkata kepada mereka: "Jika 

demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku 

melakukan hal-hal itu." 

 
 

http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=mat%2021:%2023-27
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TUHAN YESUS MENYEMBUHKAN PADA HARI SABAT 
 

Kata Yesus: “Aku bertanya kepada kamu: 

Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, 

menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?” 

(Lukas 6: 9) 
 
Anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat,tapi 

ditentang orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat yang iri pada Yesus terkenal itu. 

Mereka selalu ingin mencari-cari kesalahan Yesus.  

Dikisahkan, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar disitu ada seorang yang 

mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati 

Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat 

alasan untuk mempersalahkan Dia. Tapi Yesus tidak takut akan ancaman mereka 

dan Ia pun menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya. Tuhan Yesus lebih 

mengutamakan keselamatan daripada aturan dan kekuasaan. Orang-orang Farisi 

dan ahli-ahli Tauratitu sombong dan iri hati kepada Yesus. Sebagai anak-anak 

Tuhan marilah kita buang jauh jauh sikap iri hati dan sombong dari hidup kita.  

 
REFLEKSI: 

Apakah aku sudah berusaha menjadi anak yang peduli dan bersemangat membantu 

sesama? 

 

DOA: 

Allah Bapa yang Mahabaik, bantulah kami untuk semakin mencintai Putra-Mu, 

Tuhan kami Yesus Kristus. Amin 

 

AKSI: 

Carilah gambar Tuhan Yesus mengasihimu 
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SELASA, 11 SEPTEMBER 2018 

Hari Biasa 

Bacaan: 1 Kor 6: 1-11, Mzm 149: 1-6a, 9ab 

Bacaan Injil: Lukas 6: 12-19 

 
6:12 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia 

berdoa kepada Allah. 6:13 Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-

Nya, lalu memilih dari antara mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul: 6:14 

Simon yang juga diberi-Nya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus 

dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, 6:15 Matius dan Tomas, Yakobus anak 

Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, 6:16 Yudas anak Yakobus, dan Yudas 

Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. 6:17 Lalu Ia turun dengan mereka dan 

berhenti pada suatu tempat yang datar: di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-

murid-Nya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari 

Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. 6:18 Mereka datang untuk 

mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka; juga mereka yang 

dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. 6:19 Dan semua orang banyak itu 

berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar dari pada-Nya dan semua 

orang itu disembuhkan-Nya. 

 
TUHAN YESUS MEMILIH KEDUA BELAS RASUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman  

Ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya  

kepada-Nya, lalu memilih dari antara mereka dua belas orang,  

yang disebut-Nya rasul(Lukas 6: 12-13). 
 

 
Anak-anak yang terkasih, Yesus tidak sekedar memilih para rasul-Nya. Yesus 

terlebih dahulu menyepi dan berdoa untuk mencari kehendak Bapa, sehingga pilihan 
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Yesus adalah pilihan Bapa. Apa yang diputuskan oleh Yesus berkenan di hati Bapa-

Nya.  

Santo Fransiskus Assisi juga mengalami keraguan yang berat untuk menentukan 

pilihan hidupnya. Maka, dia pergi berdoa di depan Salib Tuhan dengan doa singkat: 

"Tuhan apa yang Engkau inginkan untuk aku perbuat". Tuhan menjawab doa 

Fransiskus, dan mulai saat itu Fransiskus memilih cara hidup sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh Tuhan. 

Mari belajar melalui kisah hari ini, “Banyak orang datang untuk mendengarkan Dia 

dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka; juga mereka yang dirasuk oleh roh-

roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah 

Dia, karena ada kuasa yang keluar dari pada-Nya dan semua orang itu 

disembuhkan-Nya”. Semoga kita pun tidak takut untuk datang kepada Tuhan dan 

merasakan kuasa-kuasa yang Ia alirkan bagi kita. 

 
REFLEKSI: 

Apakah saya senantiasa berdoa kepada Tuhan? 
 
DOA: 

Ya Tuhan, kuatkan iman kami agar kami berani datang kepada-Mu. Mampukan kami 

untuk senantiasa bersyukur. Semoga kami mampu untuk menjadi murid-Mu yang 

tekun berdoa dan bersyukur. Amin. 

 
AKSI: 

Berdoalah kepada Tuhan bersama-sama dengan teman-teman untuk orang-orang 

yang sedang sakit dan menderita 

 
 
 
 
RABU, 12 SEPTEMBER 2018 

Hari Biasa 

Bacaan: 1 Kor 7: 25-31, Mzm 45: 11-12, 14-17 

Bacaan Injil: Lukas 6: 20-26 

 
 
20 Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya dan berkata: "Berbahagialah, hai kamu 

yang miskin, karena kamulah yang empunya Kerajaan Allah. 21 Berbahagialah, hai 
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kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai 

kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. 22 Berbahagialah 

kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka 

mengucilkan kamu, dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu 

yang jahat. 23 Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab 

sesungguhnya, upahmu besar di sorga; karena secara demikian juga nenek moyang 

mereka telah memperlakukan para nabi. 24 Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang 

kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. 25 

Celakalah kamu, yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar.Celakalah 

kamu, yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berdukacita dan menangis. 26 

Celakalah kamu, jika semua orang memuji kamu; karena secara demikian juga 

nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." 

SABDA BAHAGIA 
 

Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya dan berkata:  

"Berbahagialah, hai kamu yang miskin,  

karena kamulah yang empunya Kerajaan Allah”(Lukas 6: 20). 
 
 

Anak-anak yang terkasih, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas 6: 

20-26 tentang sabda bahagia dari Tuhan Yesus. Setiap orang ingin hidupnya 

bahagia. Bagaimana caranya? Caranya ialah selalu menuruti dan melakukan sabda-

Nya. Tuhan Yesus ingin semua anak-anak-Nya bahagia. Oleh karena itu percayalah 

dan setialah bersama Tuhan apa pun keadaan hidup ini. Dengan begitu Kerajaan 

Allah ada di tengah-tengah hidup kita. 

 
REFLEKSI: 

Bagaimana caranya mewartakan Kerajaan Allah? 

 

DOA: 

Allah Bapa yang Mahabaik, bantulah dan berikanlah kekuatan agar kami mampu 

mengamalkan sabda-Mu sepanjang hari ini. Amin 

 

AKSI: 

Buatlah sesuatu yang dapat membahagiakan kedua orangtuamu! 
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KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018 

Pw. S. Yohanes Krisostomus, UskPujG (P) 

Bacaan: 1 Kor 8: 1b-7. 11-13, Mzm 139: 1-3, 13-14ab, 23-24 

Bacaan Injil: Lukas 6: 27-38 

 

 
27“Tetapi Aku berkata kepada kamu yang mendengarkan Aku: Kasihilah musuh 

kamu dan berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. 28 Berkatilah 

mereka yang mengutuk kamu, dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya 

kamu. 29 `Jika seseorang menampar pipi kamu yang sebelah, biarkan dia 

menampar pipi kamu yang sebelah lagi. Jika seseorang merampas jubah kamu, 

berikanlah baju kamu juga. 30Jika seseorang meminta sesuatu daripada kamu, 

berikan apa yang dimintanya; jika seseorang merampas milik kamu, janganlah minta 

kembali barang itu. 31 Apa yang kamu ingin orang lain lakukan untuk kamu, 

lakukanlah hal itu untuk mereka. 32 Jika kamu hanya mengasihi orang yang 

mengasihi kamu, patutkah kamu menerima pujian? Tentu tidak! Orang berdosa pun 

mengasihi orang yang mengasihi mereka! 33 Jika kamu berbuat baik hanya kepada 

mereka yang berbuat baik kepada kamu, patutkah kamu menerima pujian? Orang 

berdosa pun berbuat demikian! 34 Jika kamu memberikan pinjaman kepada orang 

yang dapat mengembalikannya, patutkah kamu menerima pujian? Orang berdosa 

pun memberikan pinjaman kepada orang berdosa, lalu memintanya kembali! 35 

Bukan demikian! Hendaklah kamu mengasihi musuh kamu dan berbuat baik kepada 

mereka. Berikan pinjaman dan jangan harap pinjaman itu dikembalikan. Lalu kamu 

akan mendapat pahala besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Maha 

Tinggi. Allah baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang jahat. 36 

Hendaklah kamu berbelas kasihan seperti Bapa kamu berbelas kasihan juga!” 37 

“Janganlah hakimi orang lain, supaya Allah tidak menghakimi kamu juga. Janganlah 

hukum orang lain, supaya Allah tidak menghukum kamu juga. Ampunilah orang lain, 

supaya Allah mengampuni kamu juga. 38Apa yang kamu berikan kepada orang lain, 

Allah juga akan memberikannya kepada kamu. Allah akan mencurahi kamu 

pemberian yang berlimpah-limpah. Sukatan yang kamu gunakan untuk orang lain 

akan digunakan oleh Allah untuk kamu.” 

Mengasihi Musuh 

“Tetapi Aku berkata kepada kamu yang mendengarkan Aku:  
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Kasihilah musuh kamu dan berbuatlah baik  
kepada mereka yang membenci kamu” (Lukas 7:27) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anak-anak yang terkasih, siapa yang pernah membenci atau memusuhi temannya. 

Rasanya tidak enak lho kalau membenci atau memusuhi? Tidak enaknya ialah tidak 

punya teman. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh hidup-Nya selalu murah hati, 

mengasihi dan mengampuni. Terpujilah Allah yang Mahabaik untuk semua anak-

anak-Nya. 

 

REFLEKSI: 

Apakah aku sudah mengasihi kakak, adik, mama dan papa? 

 

DOA: 

Tuhan jadikanlah kami pembawa kasih kepada sesama. Amin 

 

AKSI: 

Buatlah sebuah gambar i love you untuk kedua orangtuamu 

 
 
 
 
JUMAT, 14 SEPTEMBER  2018 
Pesta Salib Suci 
Bacaan: Flp 2: 6-11, Mzm 78: 1-2, 34-35. 36-37. 38 
Bacaan Injil: Yohanes 3: 13-17 
 
 
13 Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang telah 

turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. 14 Dan sama seperti Musa meninggikan ular 

di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, 15 supaya setiap 
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orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. 16 Karena begitu besar 

kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 

supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh 

hidup yang kekal. 17 Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk 

menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 

AKU DIKASIHI ALLAH 
 

 
 

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 

Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak 

binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal” (Yohanes 3: 16). 

 
Anak-anak yang terkasih, kita bersyukur memiliki Allah yang Maha Baik. Kebaikan 

Allah yaitu dengan mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal yakni Tuhan Yesus 

Kristus. Allah ingin setiap orang percaya kepada-Nya. Mengapa? Agar setiap orang 

yang percaya kepada-Nya memperoleh hidup yang kekal. Mari kita bersyukur atas 

anugrah dan hadiah yang indah dan besar yakni Tuhan kita Yesus Kristus. 

Kehadiran-Nya di dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Terpujilah 

Allah selama-lamanya. 

 
REFLEKSI: 

Mengapa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia? 

 

DOA: 

Allah Bapa yang Mahabaik, terima kasih atas anugrah Putra-Mu yakni Tuhan kami 

Yesus Kristus. Amin 
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AKSI: 

Nyanyikanlah lagu “Ku mau cinta Yesus selamanya” 

SABTU, 15 SEPTEMBER  2018 
Pw. SP Maria Berdukacita  
Bacaan: Ibr 5: 7-9, Mzm 31: 2-3a. 3b-4,5-6 
Bacaan Injil: Lukas 2: 33-35 
 
33, Dan bapa serta ibu-Nya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang 

Dia. 34, Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak itu: 

"Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak 

orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. 35, 

dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran 

hati banyak orang."  

SIMEON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dan bapa serta ibu-Nya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia 

(Lukas 2:33). 
 
Anak-anak yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat dan mendengar 

nubuat Simeon. Bunda Maria dan putra-Nya yakni Yesus Kristus diberkati oleh 

Simeon, orang yang saleh dan dekat dengan Allah. Simeon ialah orang yang 

berharap dan menantikan kedatangan Sang Mesias. Oleh karenanya ia selalu 

berada di Bait Allah untuk berdoa dan membaca Kitab Suci. Dengan pertemuan 

bersama Ibu Maria, Simeon merasa senang, terharu dan penuh rasa syukur karena 

telah melihat Mesias, Sang Juruselamat dalam diri bayi Yesus Kristus. Terpujilah 

Kristus kini dan sepanjang masa. Amin 

 
REFLEKSI: 
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Apa aku sudah bersukur dan berterima kasih kepada Yesus? 

 

 

DOA: 

Allah Bapa yang Mahabaik, terima kasih atas anugerah keselamatan dari Putra-Mu 

Tuhan kami Yesus Kristus. Amin 

 

AKSI: 

Carilah gambar Simeon saat bertemu Bunda Maria yang bersama dengan bayi 

Yesus? 

 
 
 
 
 
MINGGU, 16 SEPTEMBER  2018 
Hari Minggu Biasa XXIV 
Bacaan: Yes 50: 5-9a, Mzm 116: 1-2.3a. 3b-4,5-6.8-9 
Bacaan Injil: Markus 8: 27-35 
 
27 Kemudian Yesus beserta murid-murid-Nya berangkat ke kampung-kampung di 

sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-murid-Nya, kata-

Nya: "Kata orang, siapakah Aku ini?" 28 Jawab mereka: "Ada yang mengatakan: 

Yohanes Pembaptis,  ada juga yang mengatakan: Elia, ada pula yang mengatakan: 

seorang dari para nabi." 29 Ia bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, 

siapakah Aku ini? "Maka jawab Petrus: "Engkau adalah Mesias!  " 30 Lalu Yesus 

melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun 

tentang Dia.  31 Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa 

Anak Manusia  harus menanggung banyak penderitaan  dan ditolak oleh tua-tua, 

imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat,  lalu dibunuh  dan bangkit  sesudah tiga 

hari.   32 Hal ini dikatakan-Nya dengan terus terang.  Tetapi Petrus menarik Yesus ke 

samping dan menegor Dia. 33 Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang 

murid-murid-Nya Ia memarahi Petrus, kata-Nya: "Enyahlah Iblis, sebab engkau 

bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan 

manusia." 34 Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid-Nya dan 

berkata kepada mereka: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus 

menyangkal dirinya, memikul salibnya  dan mengikut Aku.  35 Karena siapa yang 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mrk&chapter=8&verse=28
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mrk&chapter=8&verse=29
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mrk&chapter=8&verse=30
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mrk&chapter=8&verse=31
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mrk&chapter=8&verse=32
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mrk&chapter=8&verse=33
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mrk&chapter=8&verse=34
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mrk&chapter=8&verse=35
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mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa 

kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. 

 
SIAPAKAH YESUS ITU? 

 

 
 

Ia bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini? "Maka jawab 

Petrus: "Engkau adalah Mesias!" (Markus 8: 29). 

 
 

Anak-anak yang terkasih, di dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar pertanyaan: 

Siapakah Yesus itu? Bermacam-macam pendapat orang banyak mengenai siapakah 

Yesus, ada yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan Nabi. Yesus ingin 

tahu bagaimana pendapat murid-muridnya sendiri mengenai Dia yang sudah sekian 

lama bersama-sama dengan-Nya dan yang telah melihat banyak pekerjaan-Nya, 

baik kepada mereka sendiri maupun kepada orang lain. Tuhan Yesus bertanya lagi 

kepada murid-muridnya, “menurut kamu siapakah Aku ini? Engkau adalah Mesias. 

Jawaban  Petrus sungguh tepat, dan Pengakuan ini menjadi dasar iman bagi orang 

kristen hingga pada saat ini. Nah, anak-anak terkasih, siapakah Yesus ini bagimu? 

Apakah sahabatmu? apakah idolamu? apakah temanmu? 

 
REFLEKSI: 

Bimbing aku ya Tuhan untuk makin mengenal Yesus  

 

DOA: 

Allah Bapa yang Mahabaik, terima kasih atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus di 

dalam hati kami masing-masing sebagai Mesias. Amin 
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AKSI: 

Carilah gambar Tuhan Yesus dan tempelkan di dalam bukumu 
 
 
 
SENIN, 17 SEPTEMBER  2018 
Pekan Biasa XXIV 
Bacaan: 1 Kor 11: 17-26, Mzm. 40: 7-10. 17 
Bacaan Injil: Lukas 7: 1-10 
 
 
7:1 Setelah Yesus selesai berbicaradi depan orang banyak, masuklah Ia ke 

Kapernaum. 7:2 Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, yang 

sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. 7:3 Ketika 

perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi 

kepada-Nya untuk meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan 

hambanya. 7:4 Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta 

pertolongan-Nya, katanya: "Ia layak Engkau tolong, 7:5 sebab ia mengasihi bangsa 

kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." 7:6 Lalu 

Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah 

perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada-

Nya: "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di 

dalam rumahku; 7:7 sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang 

kepada-Mu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan 

sembuh.   7:8 Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula 

prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia pergi, 

dan kepada seorang lagi: Datang!, maka ia datang, ataupun kepada hambaku: 

Kerjakanlah ini!, maka ia mengerjakannya." 7:9 Setelah Yesus mendengar 

perkataan itu, Ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang 

mengikuti Dia, Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini 1  tidak pernah 

Aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel!" 7:10 Dan setelah orang-orang yang 

disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. 

IMAN YANG LUAR BIASA 
 
Yesus berkata: "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini  tidak pernah Aku jumpai, 

sekalipun di antara orang Israel!"  (Lukas 7:9). 
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http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=7&verse=5
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=7&verse=6
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=7&verse=7
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=7&verse=8
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=7&verse=9
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=lukas%207:1-10#n1
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=7&verse=10
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Anak-anak yang terkasih, bacaan Injil hari ini menggambarkan begitu indahnya 

pengalaman iman akan Yesus Kristus dari seorang perwira di Kapernaum. Perwira 

ini sungguh yakin akan Tuhan Yesus Kristus dapat menyembuhkan hambanya yang 

sedang sakit. Perwira ini menjadi contoh sikap orang yang sangat percaya dan 

bergantung serta menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Dengan 

kepercayaan yang begitu besar dari seorang pewira ini, Tuhan Yesus bahkan 

sampai memuji imannya dengan berkata: "Aku berkata kepadamu, iman sebesar 

ini tidak pernah Aku jumpai”. Marilah anak-anak yang terkasih mengikuti contoh 

sikap iman dari perwira tersebut. Alangkah indah dan senangnya mengimani Tuhan 

Yesus Kristus. 

 
REFLEKSI: 

Mengapa perwira tersebut sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? 

 

DOA: 

Allah Bapa yang Mahabaik, terima kasih atas rahmat dan anugerah iman untuk kami 

semua. Amin 

 

AKSI: 

Tuliskanlah:“Aku percaya kepada Tuhan Yesus!” 

 
 
 
SELASA, 18 SEPTEMBER  2018 
Hari Biasa 
Bacaan: 1 Kor 12: 12-14. 27-31a, Mzm. 100: 2-5 
Bacaan Injil: Lukas 7:11-17 
 
7:11 Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-murid-Nya 

pergi bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertai-Nya 

berbondong-bondong.7:12 Setelah Ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati 

diusung ke luar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak 

orang dari kota itu menyertai janda itu.7:13 Dan ketika Tuhan melihat janda itu, 

tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia berkata kepadanya: "Jangan 

menangis!"7:14 Sambil menghampiri usungan itu Ia menyentuhnya, dan sedang 

para pengusung berhenti, Ia berkata: "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, 

bangkitlah!"7:15 Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan 
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Yesus menyerahkannya kepada ibunya.7:16 Semua orang itu ketakutan dan mereka 

memuliakan Allah, sambil berkata: "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-

tengah kita," dan "Allah telah melawat umat-Nya."7:17 Maka tersiarlah kabar tentang 

Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. 

 

JANGAN MENANGIS. AYO BANGKIT 

Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia 

berkata kepadanya: "Jangan menangis!"(Lukas 7:13). 

 
 
Anak-anak yang terkasih,apakah kamu pernah menangis? Pada saat apa kalian 

menangis? Apa saat mama sedang berbelanja, dan kamu tidak diajak? Atau ketika 

kamu digoda oleh kakak atau teman? Atau pada saat mainanmu dipinjam oleh 

temanmu? Yaa, semua anak tentu pernah menangis, entah karena sedih, atau 

kecewa. Naah, apa kata Tuhan Yesus? 

Tuhan Yesus berkata: “Jangan menangis!”. Tuhan Yesus akan selalu menemani 

kalian kapanpun dan di manapun, di saat kalian sedang sedih, kecewa maupun 

dalam sukacita gembira. Dan Tuhan Yesus berkata lagi: "Hai anak muda, Aku 

berkata kepadamu, bangkitlah!".Naah, Tuhan Yesus mengajak anak-anak sekalian 

untuk bangkit, tegak berdiri sebagai orang yang gagah, berani dan mandiri. 

 
REFLEKSI: 

Pada saat apa aku merasa sedih dan menangis? 

 

DOA: 

Tuhan Yesus yang Mahabaik, temanilah aku kalau aku sendirian. Buatlah aku 

menjadi anak yang tangguh, gagah, berani dan mandiri. Amin 

 

AKSI: 

Tuliskanlah:“Bersama Tuhan Yesus, aku gagah, berani dan mandiri!” 
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RABU, 19 SEPTEMBER  2018 
Hari Biasa 
Bacaan: 1 Kor 12: 31-13: 13, Mzm. 33: 2-5. 12:22 
Bacaan Injil: Lukas 7:31-35 
 
7:31 Kata Yesus: "Dengan apakah akan Kuumpamakan orang-orang dari angkatan 

ini dan dengan apakah mereka itu sama? 7:32 Mereka itu seumpama anak-anak 

yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan: Kami meniup seruling bagimu, 

tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak 

menangis. 7:33 Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak 

minum anggur, dan kamu berkata: Ia kerasukan setan. 7:34 Kemudian Anak 

Manusia datang, Ia makan dan minum, dan kamu berkata: Lihatlah, Ia seorang 

pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. 7:35 Tetapi 

hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." 

 
TETAP GEMBIRA BERADA BERSAMA TEMAN-TEMAN 

 
“Hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya"(Luk.7:35). 

 

Anak-anak yang sabar dan tegas. Siang itu Dodi pulang sekolah dengan wajah 

cemberut. Mama yang menjemputnya merasa heran dan bertanya: “Hai, anak mama 

kok cemberut. Ayoo ceria doong. Ada apa di sekolah? Apakah ada teman yang usil 

padamu?”. “Iyaa ma. Tadi Teddy menyembunyikan pensil warnaku. Lamaa sekali 

nggak diberikan sampai aku hampir nangis. Untung Bu guru Sinta baik banget. Dia 

yang meminta pensil warnaku”, kata Dodi. 

Apakah menurutmu di antara temanmu ada yang suka usil seperti Teddy itu? 

Apakah yang kalian rasakan kalau dijahili temanmu? Ya, tentu merasa tak senang, 

bukan? Naah, Tuhan Yesus juga pernah diperlakukan tidak baik, tetapi Tuhan Yesus 

tetap sabar, memaafkan, tetap lembut hati dan mengasihi mereka. Karena apa? 

Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Apa buktinya bahwa Yesus itu 

Tuhan? Ya, kemarin kita sudah mendengar, Tuhan Yesus bisa membangkitkan 

pemuda Nain yang meninggal. Naah, memang teman itu macam-macam, ada yang 

pendiam, ada yang suka berbicara, ada yang usil. Selalu ada suka dan duka. Tapi 

Tuhan Yesus mengajak kita untuk tetap sabar, berani memaafkan dan selalu 

bergembira, karena kita adalah muridnya Tuhan yang hebat! 
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REFLEKSI: 

Kapan aku pernah merasa kecewa? Apakah aku berani memaafkan? 

 

DOA:  

Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberikan kepadaku teman-teman 

yang bermacam-macam sifatnya. Buatlah aku sabar, mau memaafkan dan tetap 

bergembira belajar dan bermain bersama teman-temanku. Amin 

AKSI: 

Tulislah: “Aku murid Tuhan yang hebat. Aku bisa memaafkan. Aku selalu gembira 

bersama Tuhan dan teman-teman!”. 

 
 
 
KAMIS, 20 SEPTEMBER  2018 
Pw. S. Andreas Kim Taegon, Im dan Paulus Chong Hasang, dkkMartir Korea. 
Bacaan: 1 Kor 15: 1-11, Mzm. 118: 1-2, 16a-17. 28 
Bacaan Injil: Lukas 7:36-50 
 
 

7:36 Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus 

datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. 7:37 Di kota itu ada seorang 

perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu 

mendengar, bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia 

membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. 7:38 Sambil menangis ia 

pergi berdiri di belakang Yesus dekat kaki-Nya, lalu membasahi kaki-Nya itu dengan 

air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kaki-Nya 

dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. 7:39 Ketika orang Farisi yang 

mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya: "Jika Ia ini nabi, tentu 

Ia tahu, siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah-Nya ini; tentu Ia 

tahu, bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." 7:40 Lalu Yesus berkata 

kepadanya: "Simon, ada yang hendak Kukatakan kepadamu." Sahut Simon: 

"Katakanlah, Guru." 7:41 "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas 

uang. Yang seorang berhutang lima ratus dinar, yang lain lima puluh. 7:42 Karena 

mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. 

Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" 7:43 Jawab Simon: 
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"Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya: 

"Betul pendapatmu itu." 7:44 Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata 

kepada Simon: "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun 

engkau tidak memberikan Aku air untuk membasuh kaki-Ku, tetapi dia membasahi 

kaki-Ku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. 7:45 Engkau tidak 

mencium Aku, tetapi sejak Aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kaki-Ku. 7:46 

Engkau tidak meminyaki kepala-Ku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kaki-Ku 

dengan minyak wangi. 7:47 Sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya yang 

banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang 

sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." 7:48 Lalu Ia berkata kepada 

perempuan itu: "Dosamu telah diampuni." 7:49 Dan mereka, yang duduk makan 

bersama Dia, berpikir dalam hati mereka: "Siapakah Ia ini, sehingga Ia dapat 

mengampuni dosa?" 7:50 Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu: "Imanmu 

telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!" 

 
MENOLONG KARENA PEDULI 

 
“Engkau tidak meminyaki kepala-Ku dengan minyak,  

tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak wangi” (Matius 7:46). 
 

Anak-anak yang baik, apakah kamu pernah ditolong oleh seorang temanmu? 

Apakahkamu suka menolong temanmu yang membutuhkan pertolongan? Misalnya 

ada temanmu yang jatuh. Apakah kamu menolongnya? Apakah kamu menolong 

karena disuruh guru, atau disuruh mama? Ooo tidak disuruh siapa-siapa? Baguus! 

Itu berarti kamu adalah murid Yesus yang baik. 

Ya. Tuhan Yesus mengajarkan semua orang untuk berbuat baik, menolong, 

membantu, bahkan mengasihi dan membantu orang yang jatuh dan tadinya 

dianggap nakal dan bandel. Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk menolong 

karena peduli. Orang yang peduli adalah orang yang berhati mulia dan hatinya 

mudah digerakkan oleh rasa peduli kasih kepada orang lain. Orang yang peduli 

adalah orang yang disayang Tuhan dan teman-teman. 

 
REFLEKSI 
Apakah suka peduli pada temanku? Apa yang dapat aku lakukan supaya peduli?  
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DOA 
Ya Yesus yang baik berikanlah aku kasih-Mu, sehingga aku lebih peduli kepada 
orang lain. amin 
 
AKSI 
Aku berbagi makanan atau kue kepada temanku. 
 
 
 

 
JUMAT, 21 SEPTEMBER 2018 
Pesta St. Matius, Rasul dan Penulis Injil 
Injil: Matius 9:9-13 
 
 

9:9 Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di 

rumah cukai, lalu Ia berkata kepadanya: "Ikutlah Aku." Maka berdirilah Matius lalu 

mengikut Dia. 9:10 Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah 

banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia 

dan murid-murid-Nya. 9:11 Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah 

mereka kepada murid-murid Yesus: "Mengapa gurumu makan bersama-sama 

dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" 9:12 Yesus mendengarnya dan 

berkata: "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 9:13 Jadi 

pergilah dan pelajarilah arti firman ini: Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan 

bukan persembahan, karena Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, 

melainkan orang berdosa." 

 
AKU PUNYA BANYAK TEMAN 

Yesus berkata kepada Matius: "Ikutlah Aku." (Mat.9:9) 

Anak-anak yang baik, apakah kamu suka bermain dengan teman-teman? Di sekolah 

maupun di rumah pasti ada teman di sekelilingmu. Coba lihat…teman-teman itu 

pasti punya banyak perbedaan. Ada yang rambut pendek atau panjang, ada yang 

berkulit coklat maupun putih, ada yang bermata besar ada yang sipit. Dan masih 

banyak lagi… Semua teman-teman itu adalah ciptaan Tuhan. 

Seperti kamu, Tuhan Yesus juga berteman dengan banyak orang.  Baik yang miskin, 

kaya, pedagang, nelayan, maupun para pengajar. Dalam berteman Yesus tidak 

membedakan. Yesus sayang dan baik pada semua orang.  
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REFLEKSI 

Apakah kamu sayang temanmu? Bagaimana caranya ? 

 

DOA 

Ya Yesus yang baik, terima kasih atas teman-temanku yang baik. Jadikanlah aku 

teman yang baik untuk orang lain. 

 

AKSI 

Ayo bermain dengan semua teman. 
 
 
 
SABTU, 22 SEPTEMBER 2018 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXIV 
Bacaan Injil: Lukas 8:4-15 
 
 
8:4 Murid-murid-Nya menjawab: "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat 

memberi mereka roti sampai kenyang?" 8:5 Yesus bertanya kepada mereka: 

"Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka: "Tujuh." 8:6 Lalu Ia menyuruh orang 

banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap 

syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid-Nya 

untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. 8:7 

Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, Ia 

menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. 8:8 Dan mereka makan sampai 

kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 

sebanyak tujuh bakul. 8:9 Mereka itu ada kira-kira empat ribu orang. Lalu Yesus 

menyuruh mereka pulang. 8:10 Ia segera naik ke perahu dengan murid-murid-Nya 

dan bertolak ke daerah Dalmanuta. 8:11 Lalu muncullah orang-orang Farisi dan 

bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia mereka meminta dari pada-Nya 

suatu tanda dari sorga. 8:12 Maka mengeluhlah Ia dalam hati-Nya dan berkata: 

"Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 

kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." 8:13 Ia meninggalkan 

mereka; Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. 8:14 Kemudian ternyata 

murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka 

dalam perahu. 8:15 Lalu Yesus memperingatkan mereka, kata-Nya: "Berjaga-

jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." 
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TANDA POHON MANGGA ITU SUBUR 

 
Yesus mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya 

dan memberikannya kepada murid-murid-Nya untuk dibagi-bagikan, 

dan mereka memberikannya kepada orang banyak (bdk.Luk.8:6) 

 

Anak-anak yang pintar, pernahkah kamu mengamati pohon manga di sekitarmu ? 

Pohon mangga memiliki batang yang tinggi, daun yang lebat dan buah yang banyak. 

Buah mangga yang sudah matang rasanya manis, warnanya cerah dan 

wangi…Kamu pasti suka! 

Pohon mangga itu dapat tumbuh besar karena ditanam di tanah yang subur. 

Demikianlah Sabda Allah, seperti pohon mangga, jika diterima di tempat yang subur 

maka akan bertumbuh dengan baik dan besar. Jadilah tanah subur agar dapat 

membuat Sabda Allah bertumbuh. Jadilah anak Allah yang subur akan kebaikan ! 

 

REFLEKSI 

Kebaikan apa yang kubuat hari ini ? 

 

DOA  

Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah aku tanah subur. Agar aku dapat membuat 

semua ajaranMu bertumbuh dalam diriku dan sekitarku. 

 

AKSI 

Ayo rencanakan satu kebaikan untuk esok hari. 
 
 
 
MINGGU, 23 SEPTEMBER 2018 
Hari Minggu Biasa XXV 
Bacaan Injil: Markus 9:30-37 
 
9:30 Yesus dan murid-murid-Nya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan 

Yesus tidak mau hal itu diketahui orang;  9:31 sebab Ia sedang mengajar murid-

murid-Nya. Ia berkata kepada mereka: "Anak Manusia akan diserahkan ke dalam 

tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan tiga hari sesudah Ia dibunuh 

Ia akan bangkit."  9:32 Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan 
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menanyakannya kepada-Nya.  9:33 Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di 

Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-murid-Nya: 

"Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" 9:34 Tetapi mereka diam, 

sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara 

mereka.  9:35 Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu. Kata-Nya 

kepada mereka: "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi 

yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." 9:36 Maka Yesus 

mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, 

kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka: 9:37 "Barangsiapa 

menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan 

barangsiapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang 

mengutus Aku."  

 
 

AKU RENDAH HATI 
 

“Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari 

semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya”(Mrk. 9:35). 

 
Anak-anak yang hebat, tahukah kamu siapa nama pahlawan-pahlawan di 

Indonesia?  Mereka adalah orang-orang yang hebat. Pahlawan berjuang membela 

negara Indonesia agar merdeka. Bahkan ada yang sampai wafat di medan perang. 

Mereka tidak lagi mementingkan kebutuhannya sendiri. Mereka berjuang untuk 

banyak orang. Mereka memberikan dirinya demi kebaikan orang lain. Itulah 

melayani. 

Perbuatan melayani dapat dilakukan jika kita rendah hati. Orang yang rendah hati 

mau menolong dan melayani orang lain. Orang yang melayani sangat disayangi 

Tuhan Yesus. 

 

REFLEKSI: 

Pernahkah kamu melayani teman dan guru? Pernahkah kamu melayani orang tua? 

 

DOA: 

Tuhan Yesus yang penyayang, ajarilah aku untuk dapat melayani orang lain.  
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AKSI: 

Ayo rapihkan benda-benda yang berantakan di sekitarmu. 

 
 
 
SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXV 
Bacaan Injil: Lukas 8:16-18 
 
 
8:16 "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan 

atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki 

dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. 

8:17 Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan 

tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. 8:18 

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

kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, dari padanya akan 

diambil, juga apa yang ia anggap ada padanya." 

 
CAHAYA LILIN 

 
"Orang menyalakan pelita, lalu … menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua 

orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya”(bdk.Luk.8:16) 

 
 
Anak-anak yang cerdas, saat mati lampu sekeliling terlihat gelap. Jika ada lilin, 

sekalipun kecil, maka akan memberi cahaya bagi sekitarnya. Lilin kecil sangat 

berarti dan dibutuhkan.  

Nahhh….anak-anak, lilin tersebut seperti sifat Tuhan dalam diri kita. Agar sifat 

Tuhan dapat dirasakan oleh sekitar maka harus memancarkan cahaya. Jadilah anak 

yang baik, suka menolong-jujur-sopan-sabar-patuh, agar sifat Tuhan dapat 

memancar dari padamu. 

 

REFLEKSI 

Semua kebaikan memancarkan sifat Tuhan, kebaikan apa yang aku lakukan? 
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DOA  

Ya Yesus pelindungku, jadikanlah aku lilin kecil yang memancarkan kebaikan. 

 

AKSI 

Ayo memberi salam saat bertemu orang lain. 

 

SELASA, 25 SEPTEMBER 2018 

Hari Biasa, Pekan Biasa XXV 
Bacaan Injil: Lukas 8:19-21 
 
 
9:19 Jawab mereka: "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia, ada 

pula yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." 9:20 

Yesus bertanya kepada mereka: "Menurut kamu, siapakah Aku ini?" Jawab Petrus: 

"Mesias dari Allah." 9:21 Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya 

mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapa pun. 

 
SAUDARA SEIMAN 

 
Yesus bertanya: "Menurut kamu, siapakah Aku ini?" (Luk.9:20). 

 
Anak-anak yang super, apakah kamu rajin ke Gereja pada Hari Minggu? Saat kamu 

mengikuti Misa, kamu tidak sendiri. Saat misa ada ratusan orang di dalam Gereja. 

Orang-orang itu disebut umat Allah. Semua umat Allah adalah saudara dalam iman 

kepada Tuhan Yesus. 

Sebagai saudara pasti akan saling mengenal, mengasihi dan menolong. Jika rajin ke 

Gereja kamu akan memiliki banyak saudara seiman. Pasti menyenangkan! 

 

REFLEKSI 

Apakah aku malas ke Gereja? 

 

DOA 

Tuhan Yesus yang baik, jauhkanlah aku dari godaan yang membuatku malas ke 

gereja. Aku ingin rajin ke gereja. 

AKSI  

Ayo ajak papa dan mama Misa di Hari Minggu. 
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RABU, 26 SEPTEMBER 2018 
PF St. Kosmas dan Damianus Martir 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXV 
Bacaan Injil: Lukas 9:1-6 
 
 
9:1 Maka Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan 

kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan 

penyakit-penyakit. 9:2 Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan Kerajaan Allah 

dan untuk menyembuhkan orang, 9:3 kata-Nya kepada mereka: "Jangan membawa 

apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, 

atau dua helai baju. 9:4 Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, 

tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. 9:5 Dan kalau ada orang yang 

tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya 

dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." 9:6 Lalu pergilah mereka dan 

mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan 

orang sakit di segala tempat. 

 

PAK POS 
 

Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan 

Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat (Luk.9:6). 

 

Anak-anak yang penuh semangat, pernahkah kamu ke Kantor Pos? Disana, orang-

orang mengantarkan surat maupun barang. Kemudian Pak Pos akan mengantar 

kiriman tersebut sampai ke tempat tujuan. Pak Pos akan memastikan barangnya 

aman dan tepat sampai tujuan. Pak Pos sangat taat melaksanakan tugasnya. 

Seperti Pak Pos, murid-murid Tuhan Yesus juga sangat taat kepada perintah Tuhan 

Yesus. Murid yang taat akan mengikuti perintah gurunya dan melaksanakan tugas 

dengan benar. Murid-murid tersebut sangat disayangi Tuhan Yesus. 

 

REFLEKSI 

Pernahkah kamu mendapat tugas dari Ibu Guru? Bagaimana cara menjadi murid 

yang taat? 

 

DOA:  

Tuhan Yesus terima kasih atas Ibu Guru yang baik dan sayang padaku. Jadikanlah 

aku murid yang taat dan patuh karena aku juga sayang Ibu Guru. 
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AKSI 

Bantulah Ibu Gurumu membagikan buku di kelas. 
 
 
 
KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018 
PW St. Vinsensius de Paul, Imam 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXV 
Bacaan Injil: Lukas 9:7-9 
 
 

9:7 Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa 

cemas, sebab ada orang yang mengatakan, bahwa Yohanes telah bangkit dari 

antara orang mati. 9:8 Ada lagi yang mengatakan, bahwa Elia telah muncul kembali, 

dan ada pula yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. 

9:9 Tetapi Herodes berkata: "Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan 

Dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?" Lalu ia berusaha supaya dapat 

bertemu dengan Yesus. 

 
 

JESUS IS MY SUPERHERO 
 

Kata raja Herodes: “Siapa gerangan Yesus ini,  

yang kabarnya melakukan hal-hal demikian (hebat)?" (bdk. Lukas 9:9) 

 
 
“Jesus you’re my superhero, You’re my star, my bestfriend” 

(https://www.youtube.com/watch?v=cwTqbkkAZ2A). Pernahkah kamu mendengar 

lagu itu? Judulnya…Jesus is My Superhero. 

Yesus adalah superhero. Yesus adalah pahlawan yang menyelamatkan umat 

manusia. Yesus wafat di kayu salib yang menyakitkan. Yesus sangat hebat. Yesus 

adalah idola kita.  

Jika kamu memiliki idola, pasti akan mencari tahu dan mengikuti kesukaan idolamu. 

Yesus sangat suka berbuat kasih. Ayo kita juga berbuat kasih! 

 

REFLEKSI 

Apakah kamu anak-anak Tuhan Yesus? Kalau begitu, perbuatan kasih apa yang 

ingin kamu lakukan? 

https://www.youtube.com/watch?v=cwTqbkkAZ2A
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DOA 

Yesus idolaku, jadikanlah aku anak yang pengasih seperti Engkau.  

 

AKSI 

Ayo berbuat kasih, ayo berbagi. 

 
 
 
JUMAT, 28 SEPTEMBER 2018 
PF St. Wenseslaus, Martir 
Hari Biasa, Pekan Biasa XXV 
Bacaan Injil: Lukas 9:18-22 
 
 

9:18 Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-murid-Nya 

kepada-Nya. Lalu Ia bertanya kepada mereka: "Kata orang banyak, siapakah Aku 

ini?" 9:19 Jawab mereka: "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia, 

ada pula yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." 

9:20 Yesus bertanya kepada mereka: "Menurut kamu, siapakah Aku ini?" Jawab 

Petrus: "Mesias dari Allah." 9:21 Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, 

supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapa pun. 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." 

 
BERDOA, BERBICARA DENGAN TUHAN 

 
Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri,  

datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya(Luk.9:18). 

 
Anak-anak yang sabar, mengapa saat berdoa kita menutup mata? Saat menutup 

mata kita tidak dapat melihat sekeliling, tapi dapat mendengar suara kita dan 

merasakan diri kita. Saat berdoa kita sedang berbicara dengan Tuhan. Karena 

Tuhan ada di dalam diri kita. 

 

REFLEKSI: 

Tuhan adalah pencipta kita. Apakah aku sudah bersikap baik dan sopan saat bicara 

dengan Tuhan? 
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DOA: 

Ya Yesus Tuhanku, aku mau mencintaiMu dan berbicara padaMu dengan sopan. 

 

AKSI: 

Ayo lipat tangan dan tutup mata saat berdoa. 

 
 
 
SABTU, 29 SEPTEMBER 2018 
Pesta St. Mikael, Gabriel, Rafael, Malaikat Agung 
Bacaan Injil: Yohanes 1:47-51 
 

 

1:47 Kata Filipus kepadanya: "Mari dan lihatlah!" Yesus melihat Natanael datang 

kepada-Nya, lalu berkata tentang dia: "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada 

kepalsuan di dalamnya!"1:48 Kata Natanael kepada-Nya: "Bagaimana Engkau 

mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya: "Sebelum Filipus memanggil engkau, 

Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara."1:49 Kata Natanael kepada-Nya: 

"Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!"1:50 Yesus menjawab, kata-

Nya: "Karena Aku berkata kepadamu: Aku melihat engkau di bawah pohon ara, 

maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari pada 

itu."1:51 Lalu kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 

engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada 

Anak Manusia." 

 
NATHANAEL 

 
Yesus melihat Natanael datang kepada-Nya, lalu berkata tentang dia: "Lihat, inilah 

seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!"(Yoh.1:47) 

 
Anak-anak yang ceria, Alkitab menceritakan banyak kisah nabi yang seru dan 

bagus. Ada seorang bernama Nathanel yang dijumpai Yesus. Kata Yesus 

kepadanya “Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!”. 

Yesus mengetahui bahwa Nathanael adalah orang yang sangat jujur dan tidak 

pernah berkata palsu atau bohong. Jujur artinya bicara dengan apa adanya, sama 

dengan yang diketahui. Jadilah anak jujur yang disukai Tuhan Yesus dan orang lain. 
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REFLEKSI: 

Apakah kamu selalu bicara apa adanya? Apakah kamu sudah menjadi anak yang 

jujur? 

 

DOA: 

Tuhan Yesus, jadikanlah aku seperti Nathanael yang jujur dan dikasihi olehMu. 

 

AKSI: 

Berceritalah kepada papa mama tentang pelajaran di sekolah hari ini dengan jujur. 

 
 
 
 
MINGGU, 30 SEPTEMBER 2018 
Hari Minggu Biasa XXVI 
Bacaan Injil: Markus 9:38-43.45.47-48 
 

 

9:38 Kata Yohanes kepada Yesus: "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut 

kita mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan 

pengikut kita." 9:39 Tetapi kata Yesus: "Jangan kamu cegah dia! Sebab tidak 

seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku, dapat seketika itu juga 

mengumpat Aku. 9:40 Barangsiapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.  

9:41 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa memberi kamu minum 

secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan 

upahnya." 9:42 "Barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang 

percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya 

lalu ia dibuang ke dalam laut. 9:43 Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, 

penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung 

dari pada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api 

yang tak terpadamkan; 9:45 Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, 

karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, dari pada dengan 

utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka; 9:47 Dan jika matamu 

menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam 

Kerajaan Allah dengan bermata satu dari pada dengan bermata dua dicampakkan 

ke dalam neraka, 9:48 di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam.  
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9:49 Karena setiap orang akan digarami dengan api. 9:50 Garam memang baik, 

tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? 

Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai 

yang seorang dengan yang lain."  

 
LASKAR KRISTUS 

 
“Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai 

yang seorang dengan yang lain” (Mrk.9:50) 

 

Anak-anak yang penuh semangat, ayo kita menyanyi Laskar Kristus! Nahh…seperti 

lagu tadi, kita semua adalah murid Yesus, kita semua adalah Laskar Kritus. Laskar 

Kristus tidak berperang dengan senjata, tidak menembak musuh, tidak berpacu 

dengan pasukan kuda. Laskar Kristus adalah murid yang selalu bertindak sesuai 

ajaran Tuhan Yesus. Laskar Kristus menjadi contoh perbuatan baik. Karena ajaran 

Tuhan Yesus adalah perbuatan kasih. 

 
REFLEKSI 

Apakah kamu pernah berkelahi atau marah-marah? Apakah kamu pernah meminta 

maaf setelah berkelahi atau marah? 

 

DOA  

Ya Yesus yang selalu memaafkan, aku mau menjadi Laskar Kritus yang selalu 

berbuat kasih. 

 

AKSI 

Katakan “STOP” pada teman yang berkelahi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


