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KATA PENGANTAR 

 
Hari Pangan Sedunia didirikan oleh negara-negara anggota FAO pada 

konferensi umum ke-20 bulan November 1979. Delegasi Hongaria Menteri Pertanian 
dan Pangan, Dr. Pal Romany berperan penting pada konferensi tersebut dan 
mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia. Hal ini telah diperhatikan setiap 
tahun di lebih dari 150 negara, meningkatkan kepedulian terhadap 
masalah kemiskinan dan kelaparan. Sejak tahun 1981, Hari Pangan Sedunia 
mengadopsi berbagai tema untuk perayaan tiap tahunnya dengan tujuan menekankan 
pada bagian penting dari dunia pangan yang memerlukan perhatian khusus. 

Ketahanan Pangan (food security) paling sering menjadi tema dalam perayaan 
Hari Pangan Sedunia. Hal ini penting karena ketahanan pangan merefleksikan 
kemampuan rata-rata individu untuk mendapatkan makanan dan ketersediannya. 
Bahkan hal ini dibahas dalam puncak pertemuan dunia mengenai ketahanan pangan 
yang diajukan ole Jaques Diouf adalah Direktur Jenderal FAO tahun 1994-2011. Sebab 
dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia saat ini yang menurut data PBB, tanggal 
21 Juni 2017 jumlah penduduk dunia telah mencapai 7,6 milyar akan membuat 
kebutuhan akan makanan terus meningkat. Jika hal ini tidak ditangani dan diantisipasi 
dengan baik tentu akan membawa guncangan dan persoalan yang dapat membawa 
perpecahan dan konflik. 

Persoalan pangan yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan sejalan 
dengan gagasan Hari Pangan Sedunia 2018 di Keuskupan Agung Jakarta yang 
mengangkat tema: “DALAM KEBHINNEKAAN, PANGAN MEMPERSATUKAN.” Bangsa 
Indonesia berbeda dalam banyak hal, namun bisa dipersatukan oleh pangan. Artinya 
Gereja menyadari bahwa isu pangan di satu sisi dapat mempersatukan tetapi di sisi lain 
dapat memecah belah kita sebagai bangsa. Apa lagi kalau melihat jurang antara yang 
kaya dan miskin, antara yang hidup dalam kelimpahan dan cenderung berfoya-foya 
dengan mereka yang penuh keterbatasan dan kekurangan. 

Oleh karena itu, Hari Pangan Sedunia menjadi kesempatan bagi umat Katolik 
dan anak-anak/siswa di sekolah untuk mempertajam kepekaan dan kesadaran dalam 
hidup berbangsa dan bernegara. Sebab cara hidup yang berkelebihan, foya-foya, 
hedonis dan materialis dapat melukai perasaan sesama yang miskin dan tak berdaya. 
Pengumpulan bantuan dalam bentuk dana atau materi perlu didukung oleh sikap yang 
bijak dalam hal pangan. 

Terima kasih kepada para penulis : Ibu Yulianti Hadinda, Bapak Hendro 
Stanislaus Budiyanto, Ibu Ancella Lioktriani Rante, Bapak Markus Masan, Bapak 
Bambang Putut, Ibu Deslita Anzelina Br. Tarigan, Bapak Pankrasius Niksan, Ibu Irene 
Caronima S., Bapak Antonius Sinaga, Ibu Katrin Sudaryani dan Ibu Ruci Mojoprasthi. 
Semoga renungan Renungan HPS 2018 dapat berguna bagi kita semua. Tuhan Yesus 
memberkati. 

 

Ketua Komisi Komkat KAJ 

 

RD. Victorius Rudy Hartono 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hongaria
https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelaparan
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Senin, 01 Oktober 2018    

Bacaan I: Yes. 66:10-14b atau 1Kor 12:31-13:13 – Mazmur: 17:1, 2-3, 6-7; 

Mat. 18:1-5 

 

18:1 Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya: "Siapakah 

yang terbesar dalam Kerajaan Sorga?" 18:2 Maka Yesus memanggil seorang anak 

kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka 18:3 lalu berkata: "Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, 

kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 18:4 Sedangkan barangsiapa 

merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam 

Kerajaan Sorga. 18:5 Dan barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam 

nama-Ku, ia menyambut Aku." 

 

PESTA SANTA TERESIA DARI KANAK-KANAK YESUS 

 

 “Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya: 

"Siapakah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga?" (Mat 18:1)  
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Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Setiap orang perlu kiat-kiat untuk menjadi sukses. Agar berhasil dalam UN 

misalnya, guru biasanya memberi tips-tips; belajar yang rajin, istirahat secukupnya, dan 

yang tak kalah pentingnya, adalah memohon pertolongan Tuhan lewat doa. Karena 

kesuksesan itu, bukan hanya karena usaha manusia, tetapi perlu campur tangan 

Tuhan. Tips-tips itu perlu, agar semua yang susah dan berat, bisa diselesaikan dengan 

lebih mudah. 

Untuk bisa masuk surga pun diperlukan tips atau kiat-kita khusus. Dalam injil hari 

ini Tuhan Yesus membagi tips-tips untuk masuk Kerajaan Allah, dengan bersabda: "Aku 

berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak 

kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. Sedangkan barangsiapa 

merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam 

Kerajaan Sorga”. Artinya tips untuk masuk surga adalah dengan bertobat, menjadi 

seperti anak kecil yang polos, jujur, mudah mengampuni dan memaafkan. 

Salah satu orang yang melakukan sabda Yesus hari ini adalah santa Teresia dari 

Kanak-kanak Yesus. Dan hari ini Gereja merayakan Pesta Santa Teresia dari Kanak-

kanak Yesus. Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus sangat mencintai Yesus layaknya 

seorang anak kecil yang mecintai ibu dan ayahnya. Sebagai remaja kita perlu 

meneladani Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. 

 

REFLEKSI 

Seberapa pentingkah bagiku hidup jujur dan tahu kah aku hidup jujur adalah syarat 

masuk Kerajaan Allah? 

 

DOA 

Ya Bapa di surga, utuslah aku agar aku selalu dapat berkata jujur kepada sesama dan 

dapat mengakui kesalahanku dengan rendah hati. Semoga kami meneladani Santa 

Teresia dari Kanak-Kanak Yesus yang mencintai-Mu dengan sepenuh hati kami. Demi 

Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.  

 

AKSI 

Akan berkata jujur dan mengaku salah serta berani minta maaf  
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Selasa, 02 Oktober 2018      

Bacaan I: Kel. 23:20-23a – Mazmur: 91:1-2. 3-4. 5-6. 10-11; R:11  – Mat. 18:1-5.10 

 

18:1 Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya: "Siapakah 

yang terbesar dalam Kerajaan Sorga?" 18:2 Maka Yesus memanggil seorang anak 

kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka 18:3 lalu berkata: "Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, 

kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 18:4 Sedangkan barangsiapa 

merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam 

Kerajaan Sorga. 18:5 Dan barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam 

nama-Ku, ia menyambut Aku." 18:10 Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang 

dari anak-anak kecil ini. Karena Aku berkata kepadamu: Ada malaikat mereka di sorga 

yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga. 

  

BELAJAR DARI ANAK KECIL 

 

Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena 

Aku berkata kepadamu: Ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang 

wajah Bapa-Ku yang di sorga (Mat 18:10) 

  

 Satu hal yang membedakan anak-anak dengan dewasa atau orang tua adalah 

kepolosan dan kejurannya. Pada saat dia merasa sedih, ekpresi wajahnya langsung 

tampak sedih. Pada saat dia tidak suka dengan dengan seseorang, dia langsung 

katakan tidak suka. Dia bisa cepat marah, tetapi betapa mudah melupakan amarahnya. 

Dia bisa cepat benci, tetapi betapa mudah untuk memaafkan. Dia gampang mengingat 

orang yang menyakitinya dan terutama menghapal wajah orang yang berbuat baik 

kepadanya. Sikap demikian, cukup langka kita temukan pada orang dewasa dan orang 

tua.  

Karena kepolosan dan kejujurannya, Yesus sangat menghargai anak-anak. Bagi 

Yesus, anak-anak tidak boleh direndahkan. Sebab kata Yesus, “Ada malaikat mereka di 

sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga”. Dengan kata lain, 

kejujuran dan kepolosan, adalah suatu yang amat berharga bagi Yesus. Bahkan 

dikatakan, syarat untuk masuk kerajaan Allah adalah dengan memperlakukan anak 

kecil dengan baik dan penuh hormat. Sebab kadang kita sering meremehkan atau 

merendahkan anak kecil. 

Melalui injil hari ini kita belajar bahwa kepolosan dan kejujuran, bukan hanya 

milik anak-anak. Kita semua bisa menjadi pelaku kejujuran di sekitar kita. Kadang, 

mengatakan dan melakukan kejujuran itu, punya resiko. Bisa dibenci, dipojokkan, dan 
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tidak disukai. Tetapi jangan takut, sebab dengan kita jujur, ada malaikat pelindung yang 

selalu memandang dari sorga. 

 

REFLEKSI 

Apakah aku pernah menjadi pelaku kejujuran di keluargaku seperti seorang anak kecil? 

 

DOA 

Ya Bapa di surga, utuslah aku agar aku  dapat menjadi anak yang jujur dan menjadi 

pelaku kejujuran. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.  

 

AKSI 

Aku Akan menjadi pelajar yang jujur.  

  

 

 

Rabu, 03 Oktober 2018    

Bacaan I: Ayb. 9:1-12. 14-16  - Mazmur: 88:10b-15; R:3a  – Luk. 9:57-62 

 

9:57 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah 

seorang di tengah jalan kepada Yesus: "Aku akan mengikut Engkau, ke mana saja 

Engkau pergi." 9:58 Yesus berkata kepadanya: "Serigala mempunyai liang dan burung 

mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan 

kepala-Nya." 9:59 Lalu Ia berkata kepada seorang lain: "Ikutlah Aku!" Tetapi orang itu 

berkata: "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapaku." 9:60 Tetapi Yesus berkata 

kepadanya: "Biarlah orang mati menguburkan orang mati; tetapi engkau, pergilah dan 

beritakanlah Kerajaan Allah di mana-mana." 9:61 Dan seorang lain lagi berkata: "Aku 

akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan 

keluargaku." 9:62 Tetapi Yesus berkata: "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi 

menoleh ke belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah.  

 

“MENGATASI KERAGUAN” 

 

Dan seorang lain lagi berkata: "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi 

izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." (Luk 9:61)  

 

Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Ragu adalah salah satu sifat yang hampir pasti pernah menghinggapi setiap 

orang. Sebagai pelajar, suatu saat kita pasti berhadapan dengan keraguan. Ragu bisa 

naik kelas, ragu bisa diterima disekolah favorit, ragu bisa menjadi teman terbaik, ragu 
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bisa tampil maksimal dan lain-lain. Memang kadang perlu sifat ragu, agar kita tidak 

lekas menjadi sombong, terlalu pede, dan tinggi hati. Akan tetapi, hidup yang selalu 

dihampiri dengan keraguan, bukanlah ciri manusia beriman. 

Dari injil hari ini, kita mendengar bagaimana seorang murid-murid Yesus 

mengalami keraguan dengan berbagai alasan. Murid Yesus ragu ketika diutus untuk 

memberitakan kerajaan Allah. Ada masalah keluarga yang harus ia selesaikan terlebih 

dahulu, sebelum pergi diutus. Orang itu berkata: "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, 

tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku.” Lantas Yesus pun 

menyakinkan murid itu dengan berkata: “Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi 

menoleh ke belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah”. Artinya, Yesus tidak menyukai 

keraguan yang tanpa dasar. Untuk mengikuti Tuhan tidak perlu ragu. Harus yakin.  

Lewat bacaan ini kita diajak untuk mengikut Yesus supaya lebih mengandalkan 

kekuatan Tuhan untuk mengalahkan keraguan kita. Jangan karena ragu membuat kita 

tidak berani berbuat baik. Jangan karena ragu, lantas kita tidak berani untuk mengikuti 

dan diutus oleh Yesus, dimana dan kemanapun kita berada. Ya, seharusnya kita 

mengandalkan kekuatan Tuhan untuk melawan keraguan kita. 

 

REFLEKSI 

Pada waktu aku dirundung ketakutan, apakah aku mengingat dan mengandalkan 

kekuatan Tuhan?  

 

DOA 

Ya Bapa di surga, utuslah aku untuk menyampaiakn kabar baik bagi semua orang dan 

mengutamakan keselamatan jiwa manusia dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan 

pengantara kami. Amin.  

 

AKSI 

Mengandalkan kekuatan Allah  

 

 

 

Kamis, 04 Oktober 2018    

Bacaan I: Ayb. 19:21-27 – Mazmur: 27:7-9c. 13–14; R:13 – Luk. 10:1-12 

  

10:1 Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu 

mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak 

dikunjungi-Nya. 10:2 Kata-Nya kepada mereka: "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja 

sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan 

pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 10:3 Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu 
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seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. 10:4 Janganlah membawa pundi-pundi 

atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapa pun selama dalam 

perjalanan. 10:5 Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: Damai 

sejahtera bagi rumah ini. 10:6 Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai 

sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu 

kembali kepadamu. 10:7 Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang 

diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. 

Janganlah berpindah-pindah rumah. 10:8 Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah 

kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, 10:9 dan 

sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka: 

Kerajaan Allah sudah dekat padamu. 10:10 Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam 

sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan 

serukanlah: 10:11 Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di 

depanmu; tetapi ketahuilah ini: Kerajaan Allah sudah dekat. 10:12 Aku berkata 

kepadamu: pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya dari pada kota itu. 

 

TUGAS PERUTUSAN 

 

Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak  

domba ke tengah-tengah serigala 

 

Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Apakah kamu pernah mengikuti ulangan tanpa persiapan belajar? Bagaimana 

reaksimu? Atau mungkin suatu ketika gurumu pernah memberikan ulangan tanpa 

pemberitahuan kepadamu? Saat itu kamu mungkin ragu bisa mengerjakan ulangan 

dengan maksimal dan takut mendapat jangan-jangan nilaiku di bawah KKM. 

Pengulangan atas pelajaran memang salah satu syarat untuk sukses belajar, maka 

menyiapkan diri belajar sebelum ulangan memang kewajiban seorang pelajar. 

Hal serupa pernah dialami para murid Yesus. Yesus mengutus mereka ke 

tempat penuh tantangan, tanpa bekal tanpa bekal makan. Para murid seperti seekor 

domba masuk ke kandang serigala. Mengerikan tentunya, tetapi karena para murid 

percaya dan taat akan Yesus yang mengutus mereka, hal demikian mungkin. 

Kepercayaan dan ketaatan itulah yang mengalahkan ketakutan para murid. Untuk 

melaksanakan tugas yang berasal dan demi Tuhan, kita hanya butuh kerelaan dan 

keberanian untuk mengatakan “Ya”, maka sesungguhnya dialah pelaksana tugas itu, 

lewat diri kita. 

Hari ini merupakan peringatan wajib Santo Fransiskus Assisi. Tuhan memakai 

dan mengutus Santo Fransiskus Asisi untuk berkotbah tidak hanya kepada manusia 

tetapi juga kepada burung-burung dan ikan. Kini ia dikenal sebagai santo pelindung 
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bagi binatang dan lingkungan hidup. Patungnya seringkali diletakkan di taman untuk 

menghormati minatnya terhadap alam. Kita pun diutus Tuhan. Tugas perutusan kita 

adalah belajar dan terus belajar serta percaya kepada Yesus. Dengan begitu, kita 

harusnya tidak perlu takut menghadapi ulangan, ujian dan tugas-tugas sekolah.   

 

Refleksi 

Sudahkah aku selalu bersiap-siap dalam segala hal sehingga aku siap diutus terutama 

dalam tugas sebagai pelajar dengan belajar tekun dan disiplin?  

 

Doa 

Tuhan Sang Guru yang maha bijaksana, ajari kami menyakini kuasa-Mu lebih besar 

daripada kekuatiran-kekuatiran dalam hidup kami, agar kami selalu siap sedia 

melaksanakan segala tugas perutusan-Mu, secara khusus sebagai pelajar. Demi 

Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.  

 

Aksi 

Teman-teman marilah kita menuliskan target-target nilai maksimal dalam studi kita 

selama satu semester dan tuliskan juga bagaiamana usaha-usaha kita agar kita dapat 

mencapainya 

 

 

Jumat, 05 Oktober 2018    

Bacaan I: Ayb.38:1.12-21; 39:36-38;Mazmur: 139:1-3.7-10.13-14b; Luk. 10:13-16 

   

10:13 "Celakalah engkau Khorazim! Celakalah engkau Betsaida! karena jika di Tirus 

dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah 

lama mereka bertobat dan berkabung. 10:14 Akan tetapi pada waktu penghakiman, 

tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari pada tanggunganmu. 10:15 Dan 

engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau 

akan diturunkan sampai ke dunia orang mati! 10:16 Barangsiapa mendengarkan kamu, 

ia mendengarkan Aku; dan barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku; dan 

barangsiapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku. 

 

“CINTA KEPADA TUHAN DAN SESAMA” 

 

“Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku, dan barang siapa 

menolak kamu, ia menolak Aku; dan barang siapa menolak Aku,  

ia menolak Dia yang mengutus Aku” (Luk.10:16). 
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Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa sesama adalah pancaran wajah Allah 

yang ada di dunia ini. Sesama itu bisa orang orang yang kita kenal maupun orang yang 

tidak kita kenal. Sesama itu bisa jadi orang yang kita cintai, bisa juga orang yang 

kurang kita sukai. Sesama itu bukan hanya dalam wujud manusia, tetapi juga segala 

sesuatu yang ada di sekitar kita. Singkatnya, segala yang tercipta di dunia ini adalah 

tanda-tanda kehadiran Tuhan. 

Oleh karena itu, iman dan keyakinan kita kepada Tuhan, tercermin pada sikap 

kita terhadap sesama yang kita jumpai setiap hari. Tuhan Yesus sendiri menegaskan: 

“Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-

Ku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk Aku. Sebaliknya, segala sesuatu 

yang kamu tidak lakukan untuk salah satu saudara-Ku yang paling hina ini, kamu tidak 

melakukannya untuk Aku”. Dengan kata lain, cinta kepada Allah diwujudkan dengan 

cinta kepada sesama. Mencintai sesama berarti menerima apa adanya baik kelebihan 

maupun kekurangan mereka.  

Sebaliknya apabila kita menerima sesama apa adanya dengan kelebihan dan 

kekurangannya berarti kita mencintai Tuhan. Cinta kepada Tuhan terwujud nyata dalam 

cinta kita kepada sesama. Kedua unsur ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat 

lepas. Keduanya harus sejalan.  

 

 

Refleksi: 

Sadarkah aku bahwa caraku memperlakukan sesama adalah caraku memperlakukan 

Tuhan? 

 

DOA  

Ya Tuhan, gerakkanlah hati kami dengan semangat Roh Kudus-Mu untuk 

membangkitkan hidup persaudaraan dan saling melengkapi satu sama lain sehingga 

kami diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan bersama Kristus Tuhan dan pengantara 

kami. Amin.  

 

AKSI 

Carilah sebuah film yang bertema persaudaraan kemudian diskusikanlah bersama!   

 

 

Sabtu, 06 Oktober 2018    

Bacaan I: Ayb. 42:1-3.5-6.12-17;Mazmur:119:66.71.75.91.125.130;Luk. 10:17-24. 
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10:17 Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata: "Tuhan, 

juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." 10:18 Lalu kata Yesus kepada 

mereka: "Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit. 10:19 Sesungguhnya Aku telah 

memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa 

untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 

10:20 Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, 

tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." 10:21 Pada waktu itu juga 

bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata: "Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, 

Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan 

orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang 

berkenan kepada-Mu. 10:22 Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan 

tidak ada seorang pun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain 

Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan hal itu." 10:23 

Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-murid-Nya tersendiri dan berkata: 

"Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. 10:24 Karena Aku berkata 

kepada kamu: Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak 

melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." 

 

“MELIHAT DAN MENGENAL TUHAN” 

 

“Karena Aku berkata kepada kamu: Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu 

lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, 

 tetapi tidak mendengarnya." (Luk 10:24) 

 

Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Kadang manusia menilai Tuhan berdasarkan apa yang sedang dialaminya. 

Ketika dia merasa senang, maka dia mengatakan Tuhan itu Baik. Namun sebaliknya, 

ketika dia sedang merasa sedih karena sedang ditimpa masalah maka dia mungkin 

mengatakan Tuhan itu pemarah dan penghukum. Apakah harus demikian? 

Sebenarnya Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang dialami manusia. Tuhan 

lebih besar daripada kesenangan dan kesedihan manusia. Maka penilaian manusia 

kepada Tuhan sebenarnya tidak sempurna. Meskipun begitu, bukan berarti kita tidak  

bisa mengenali Tuhan. Karena dengan berkat dari Allah kita bisa melihat dan mengenal 

Tuhan. Seperti sabda Yesus pada hari ini “Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang 

kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi 

tidak mendengarnya." 

Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan lima indera atau biasa kita sebut 

panca indera. Kelima panca indera yang Tuhan berikan tidak semata-mata untuk kita 
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bisa hidup dan bertahan di dunia, tetapi juga menjadi alat bagi kita untuk melihat dan 

mengenal Allah dalam kehidupan kita. 

 

Refleksi:  

Apakah selama ini kita sudah berusaha mengenal dan melihat Tuhan dengan 

mempergunakan kelima indera kita?  

 

DOA  

Ya Allah Bapa Surgawi berilah kami kemampuan untuk menyadari kehadiran-Mu dalam 

diri kami setiap waktu, memiliki Iman yang teguh, harapan yang kuat dan cinta yang 

iklas sebagai jawaban atas panggilan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara 

kami. Amin.  

 

AKSI  

Lakukanlah derma dan doa kepada sesama yang berkekurangan di sekitar lingkungan 

kita! 

 

 

 

Minggu, 07 Oktober 2018   

Bacaan I: Kej. 2:18-24;Mazmur:128:1-2.3.4-5.6;Bacaan II: Ibr. 2:9-11;Mrk. 10:2-16 

 

10:2 Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya 

kepada-Nya: "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan isterinya?" 10:3 

Tetapi jawab-Nya kepada mereka: "Apa perintah Musa kepada kamu?" 10:4 Jawab 

mereka: "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." 10:5 

Lalu kata Yesus kepada mereka: "Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa 

menuliskan perintah ini untuk kamu. 10:6 Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan 

mereka laki-laki dan perempuan, 10:7 sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya 

dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 10:8 sehingga keduanya itu menjadi satu 

daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. 10:9 Karena itu, apa yang 

telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." 10:10 Ketika mereka sudah 

di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. 10:11 Lalu kata-

Nya kepada mereka: "Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan 

perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. 10:12 Dan jika si 

isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah." 10:13 

Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka; 

akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. 10:14 Ketika Yesus melihat hal 

itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: "Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, 
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jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang 

empunya Kerajaan Allah. 10:15 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa 

tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke 

dalamnya." 10:16 Lalu Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan-Nya 

atas mereka Ia memberkati mereka. 

 

JANGAN MENGHALANGI 

 

“Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: "Biarkan 

anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab 

orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.” ( Mrk 10:14) 

  

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih. 

Bagaimana reaksi dan perasaan kita saat gagal melakukan sesuatu, karena 

ditolak atau dihalang-halangi? Mungkin diantara kita ada yang biasa saja, ada yang 

makin semangat atau malah sedih seperti yang dialami oleh Toni. Toni merasa sedih, 

sebab saat ia ingin mencalonkan diri jadi ketua OSIS, orang tuanya melarang Toni 

untuk menjadi calon ketua OSIS. Pengalaman yang hampir sama dialami oleh Andi. 

Andi merasa galau, ketika keinginannya untuk studi lanjut di luar kota, tidak dikabulkan 

oleh keluarga besarnya. 

Bacaan  injil hari ini menceritakan bagaimana reaksi Yesus terhadap anak-anak 

yang dihalangi beberapa murid datang kepadaNya. Yesus marah kepada murid yang 

menghalangi anak-anak itu dengan berkata: "Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, 

jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang 

empunya Kerajaan Allah”, kataNya.   

Anak-anak adalah simbol kebaikan. Maka bila kita menghalangi orang 

melakukan kebaikan, sudah pasti hal itu tidak berkenan kepada Yesus. Sebaliknya, 

saling mendukung dalam melakukan kebaikan, adalah harapan Tuhan Yesus. Maka, 

berilah dukungan kepada setiap orang yang mau berbuat baik. Pastinya Tuhan Senang.  

 

Refleksi:  

Apakah aku sering menolak atau menghalang-halangi temanku untuk berbuat baik?  

DOA  

Ya Allah Bapa Surgawi berilah kami kemampuan untuk menyadari kehadiran-Mu dalam 

diri sesama termasuk anak-anak dan jauhkanlah dalam diri kita sikap menolok atau 

menghalangi orang lain yang ingin mengenal-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara 

kami. Amin.  
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AKSI  

Menerima teman-teman tanpa membeda-bedakan dan mendekatkan diri dengan 

Tuhan! 

 

 

Senin, 08 Oktober 2018    

Bacaan I: Gal. 1:6-12 – Mazmur: 111:1-2.7-8.9.10c;R;5b – Luk. 10:25-37 

  

10:25 Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya: 

"Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 10:26 Jawab 

Yesus kepadanya: "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kaubaca di 

sana?" 10:27 Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal 

budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." 10:28 Kata Yesus 

kepadanya: "Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." 10:29 

Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus: "Dan siapakah 

sesamaku manusia?" 10:30 Jawab Yesus: "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem 

ke Yerikho; ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya 

habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi 

meninggalkannya setengah mati. 10:31 Kebetulan ada seorang imam turun melalui 

jalan itu; ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 10:32 Demikian 

juga seorang Lewi datang ke tempat itu; ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari 

seberang jalan. 10:33 Lalu datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, ke 

tempat itu; dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 10:34 

Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan 

minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya 

sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 10:35 Keesokan 

harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya: Rawatlah 

dia dan jika kaubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali. 

10:36 Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama 

manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" 10:37 Jawab orang itu: 

"Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya: 

"Pergilah, dan perbuatlah demikian. 

 

AKSI DAN REAKSI 

 

“Lalu datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu; dan 

ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.” (Luk 10:33)  
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Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Sikap dan reaksi seseorang terhadap suatu kejadian bisa berbeda-beda. Ketika 

Toni mengalami tinggal kelas di akhir tahun, sikap dan reaksi temannya berbeda-beda. 

Bagi seorang temannya, Toni adalah anak yang pantas tinggal kelas, karena ia 

memang anak yang kurang pintar. Sementara bagi yang lain, Toni adalah anak yang 

rajin dan semangat belajar sehingga meskipun hasilnya jelek ia pantas naik kelas. 

Berbeda lagi dengan seorang yang lain lagi, Toni adalah anak yang pantas naik kelas 

karena kelakuannya baik meskipun nilainya kurang. Dan kebanyakan teman yang lain 

menganggap Toni adalah anak yang pantas dibantu meskipun nilainya kurang baik.  

Injil hari ini, menceritakan sikap dan reaksi tiga orang yang berbeda terhadap  

seorang korban perampokan yang habis dipukul dan tinggal setengah mati.  Ketika 

melihat kejadian itu  seorang Imam melewatinya dari seberang jalan.  Ketika orang Lewi 

melihat kejadian itu dia melewatinya dari seberang jalan. Namun ketika orang Samaria 

melihat kejadian itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan menyelamatkan orang 

itu. Bagi Yesus, orang Samaria adalah contoh orang baik yang pantas untuk diteladani. 

Tidak tidak memikirkan untung dan rugi dan menjadi beban dengan menolong orang 

yang hampir meninggal.  

Sebagai pelajar, kita bisa mempunyai aksi dan rekasi yang bermacam-macam 

atas segala sesuatu disekitar kita. Kita bisa menjadi seperti seorang Imam dan orang 

Lewi yang hanya melihat dan menghindar. Atau menjadi orang Samaria yang mau 

berkorban bagi sesama.  

 

REFLEKSI  

Pernah aku menjadi seperti seorang Samaria terhadap sesamaku?  

 

DOA :  

Allah Bapa yang Maha Baik, terimakasih atas ajaran-Mu. Kami mohon berkat dari-Mu 

supaya kami dapat berbuat kasih terhadap sesama dan kepada-Mu. Demi Kristus 

Tuhan dan pengantara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.   

 

AKSI  

Buatlah sebuah acara praktek cinta kasih terhadap sesama di sekitar kita! 

 

 

 

Selasa, 09 Oktober 2018    

Bacaan I: Gal. 1:13-24 – Mazmur: 139:1-3. 13-14ab. 14c-15; R:24b  – Luk. 10:38-42   

10:38 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah 

kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. 10:39 
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Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk 

dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya, 10:40 sedang Marta sibuk 

sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata: "Tuhan, tidakkah Engkau peduli, 

bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu 

aku." 10:41 Tetapi Tuhan menjawabnya: "Marta, Marta, engkau kuatir dan 

menyusahkan diri dengan banyak perkara, 10:42 tetapi hanya satu saja yang perlu: 

Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya 

 

“BAGIAN YANG TERBAIK ” 

 

Tetapi Tuhan menjawabnya: "Marta, Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri 

dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih 

bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya." (Luk 10:41-42) 

 

Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Ana dan Ani adalah kakak beradik yang sangat berbeda dalam sikap dan 

perkataan. Si Ana selalu sibuk melakukan segala sesuatu, apalagi ketika tamu sedang 

datang. Dia sudah mempersiapakan semuanya dengan baik. Sedangkan Ani menemani 

tamu yang datang dan mendengarkan dan bercerita dengan temu tersebut. Mereka 

mengambil peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Si Ana ingin selalu 

mendapatkan Pujian dari keluarga dan tamu yang datang sedangkan  Ani melayani 

dengan tulus tanpa mengharapkan apa-apa.   

Injil hari ini menceritakan dari dua orang wanita, yakni Martadan Maria. Ketika 

Yesus datang, Marta sibuk melayani dan mempersiapkan segala sesuatu untuk Yesus. 

Sedangkan Maria memilih untuk duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan 

Yesus. Apa yang dilakukan Marta dan Maria sama-sama baik karena masing-masing 

mengambil peran dengan cara masing-masing. Hanya saja, dibalik peran masing-

masing, keduanya punya niat yang berbeda. Kesannya, Marta kurang tulus melayani. 

Itu terlihat dari perkataanNya kepada Yesus: "Tuhan, tidakkah Engkau peduli, bahwa 

saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah Maria membantu aku,” 

kata Marta. Tetapi Tuhan menjawabnya: "Marta, Marta, engkau kuatir dan 

menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria 

telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya. 

Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam melayani Tuhan dan sesama. Bisa 

seperti Maria yang asik dalam menemani tamu, bisa juga seperti Marta yang sibuk 

dalam mempersiapkan segala keperluan. Namun, satu hal yang perlu kita perhatikan 

dalam pelayanan, yakni ketulusan. Pelayanan bukan pertama-tama apa  dan 

banyaknya yang sudah kita lakukan, tetapi apakah kita melakukannya dengan tulus. 
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REFLEKSI  

Ketika melayani sesama, seberapa besarkah ketulusan  kita melakukannya?  

 

DOA  

Ya Tuhan Yesus Kristus, terimakasih atas berkat dan ajaran-Mu kepada kami. Kini kami 

mohon agar kami semakin dapat melayani dengan sepenuh hati dan penuh kasih. 

Semoga kami tidak terjerumus kepada hal-hal yang membuat kami semakin jauh dari-

Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara 

kami. Amin.  

 

AKSI  

Buatlah sebuah doa sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas anugrahNya 

sehingga kita bisa mendengarkan dan melayani Tuhan! 

 

 

 

Rabu, 10 Oktober 2018    

Bacaan I: Gal. 2:1-2.7-14 – Mazmur: 117:1.2 : Mrk 16:15   – Luk. 11:1-4   

 

11:1 Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti 

berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid-Nya kepada-Nya: "Tuhan, ajarlah kami 

berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." 11:2 Jawab 

Yesus kepada mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: Bapa, dikuduskanlah nama-

Mu; datanglah Kerajaan-Mu. 11:3 Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang 

secukupnya 11:4 dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni 

setiap orang yang bersalah kepada kami; dan janganlah membawa kami ke dalam 

pencobaan." 

“DOA BAPA KAMI” 

 

Jawab Yesus kepada mereka: “Apabila kamu berdoa, katakanlah: Bapa, 

dikuduskanlah nama-Mu; datanglah Kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari 

makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab 

kamipun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami; dan janganlah 

membawa kami ke dalam pencobaan.”(Luk 11:2-4) 

 

Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Dalam pelajaran agama, semua murid belajar cara berdoa dan cara membuat 

doa. Bahkan, untuk memastikan kemampuan anak dalam berdoa, diadakan latihan dan 

ujian berdoa. Banyak murid bisa membuat dan menuliskan doa dengan baik, tetapi 
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tidak terlalu banyak bisa praktek di depan kelas. Berdoa memang gampang-gampang 

susah. Gampang teorinya, tetapi tidak demikian dengan prakteknya. Karena perihal 

berdoa, bukan soal teori saja, tetapi yang paling penting adalah ketulusan dari hati dan 

kebiasaan. 

Lewat Injil hari ini, Yesus mengajarkan sebuah doa yang baik, yaitu doa Bapa 

Kami. Doa Bapa Kami mengajarkan kita untuk lebih mendahulukan kepentingan Tuhan, 

baru kemudian mengatakan kepentingan kita. MemujiNya, memuliakan namaNya, 

memohon KerajaanNya, dan kehendakNya adalah bentuk kepentingan Tuhan. 

Memohon rejeki, memohon ampun, mohon pembebasan adalah kepentingan manusia. 

Selain itu, doa bapa kami mengajak kita untuk lebih mengutamakan kepentingan 

bersama daripada kepentingan sendiri. Kita memohon rejeki dan ampunan untuk kami 

(kebersamaan) bukan hanya untuk saya (sendiri). 

Hampir setiap hari kita berdoa, bahkan doa adalah kebutuhan kita. Marilah kita 

jadikan doa, bukan hanya urusan dan kepentingan kita sendiri dengan Tuhan, 

melainkan berdoa untuk kepentingan dan urusan banyak orang dengan Tuhan. Sebab 

Tuhan, ada untuk Tuhan kita semua. 

 

REFLEKSI  

Apakah kita sadar, mendoakan orang lain adalah ibadah?  

 

DOA  

Tuhan, kami berterima kasih kepadaMu karena Engkau mengajar kami untuk berdoa 

tanpa henti. Bantulah kami untuk senantiasa bersyukur kepadaMu, berharap pada 

semua penyelenggaraanMu dan Engkau menganugerahkan semua yang kami 

butuhkan di dalam hidup sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. 

Amin.  

 

AKSI  

Berdoalah untuk keluargamu!  

 

 

 

Kamis, 11 Oktober 2018    

Bacaan I: Gal. 3:1-5 – Mazmur: Luk. 1:69-70.71-72. 73-75: R:68   – Luk. 11:5:13    

 

11:5 Lalu kata-Nya kepada mereka: "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam 

pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya: Saudara, pinjamkanlah 

kepadaku tiga roti, 11:6 sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam 

perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan 
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kepadanya; 11:7 masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab: Jangan 

mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur; aku 

tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. 11:8 Aku berkata kepadamu: 

Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah 

sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan 

memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. 11:9 Oleh karena itu Aku berkata 

kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan 

mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 11:10 Karena setiap orang 

yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang 

yang mengetok, baginya pintu dibukakan.11:11 Bapa manakah di antara kamu, jika 

anaknya minta ikan dari padanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti 

ikan? 11:12 Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking 11:13 

Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, 

apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang 

meminta kepada-Nya. 

 

“PERTOLONGAN-MU” 

 

Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; 

carilah,maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 

Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, 

mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. (Lukas 11: 9-10)  

 

Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan  

 Kita bersyukur tinggal di Indonesia. Kita dikarunia banyak kekayaan alam, yang 

unik dan bahkan hanya bisa kita temukan di Indonesia. Tanah yang subur dan luas, 

menjadikan negara kita penghasil banyak sumber bahan makanan. Alam yang indah, 

menjadikan Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi. 

Demikian pula kekayaan budaya kita yang tiada bandingannya di muka bumi ini. Maka, 

bagi kita Indonesia adalah “surga kecil” di muka bumi ini. 

Dalam doa Bapa Kami, kita menggungkapkan berilah kami rejeki pada hari ini. 

Kita meminta agar Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Dan memang betul, di negara kita 

segalanya tersedia lebih dari cukup. Tetapi kita harus ingat, meskipun segalanya 

tersedia, hanya akan menjadi milik kita kalau kita mencari dan mengusahakannya. Kita 

bisa mengunjungi segala destinasi wisata di Indonesia, kalau kita rajin bekerja dan 

menabung untuk mengumpulkan biaya. Kita hanya bisa merasakan aneka makanan 

nusantara, kalau orang tua kita mau bekerja dan menyisihkan gaji untuk belanja kuliner. 

Semuanya tersedia, tetapi kita harus mengusahakannya. 
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Maka betullah pesan Injil hari ini, yang berbunyi “Mintalah, maka akan diberikan 

kepadamu; carilah,maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan 

bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, 

mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.” Mari kita berdoa 

dan berusaha mewujudkan janji Tuhan.  

 

REFLEKSI  

Pernahkah kalian menolong sesama? Apa yang kalian rasakan setelah menolong 

sesama?  

 

DOA  

Allah Bapa, pertolongan-Mu sangat kami nantikan. Kami mohon agar kami dapat 

menjadi berkat dan menjadi sarana-Mu untuk sesama. Semoga hidup kami ini dapat 

menjadi sarana penyelamatan bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara 

kami. Amin.  

 

Niat dan Aksi 

Ajaklah teman-teman sekelas untuk merawat lingkungan sekitar.  

 

 

Jumat, 12 Oktober 2018 

Baaan : Gal. 3:7-14; Mzm. 111:1-2,3-4,5-6;Luk. 11:15-26 

 

11:15 Tetapi ada di antara mereka yang berkata: "Ia mengusir setan dengan kuasa 

Beelzebul, penghulu setan." 11:16 Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga 

kepada-Nya, untuk mencobai Dia. 11:17 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu 

berkata: "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga 

yang terpecah-pecah, pasti runtuh. 11:18 Jikalau Iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan 

dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, 

bahwa Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. 11:19 Jadi jika Aku mengusir 

setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu 

mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. 11:20 Tetapi jika Aku 

mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang 

kepadamu. 11:21 Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga 

rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. 11:22 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. 

11:23 Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak mengumpulkan 

bersama Aku, ia mencerai-beraikan." 11:24 "Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia 
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pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia 

tidak mendapatnya, ia berkata: Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. 

11:25 Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. 11:26 

Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat dari padanya, dan mereka 

masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari pada 

keadaannya semula. 

 

MENCIPTAKAN PERSATUAN 

 

Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata: "Setiap kerajaan 

yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang 

terpecah-pecah, pasti runtuh (Lukas 11:17) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 

Kalau kita menonton pertandingan sepak bola, salah satu kunci sebuah tim untuk 

menang adalah kesatuan para pemain, mulai dari penjaga gawang sampai penyerang. 

Mereka bersatu saat bertahan dan saat menyerang. Tetapi kalau ada perpecahan di 

dalam tim sepak bola, maka kemungkinan besar untuk kalah sangat terbuka. Maka 

perlu dijaga agak sebuah tim kompak, solid dan tidak terpecah-pecah. 

Dalam injil hari ini Yesus juga berbicara mengenai perpecahan yang terjadi di 

antara iblis atau setan. Setan atau iblis atau kekuatan jahat yang sudah terpecah-

pecah, sehingga dengan mudah dikalah dan diusir. Setan tidak akan mungkin bersatu 

sebab tidak ada yang dapat menyatukan mereka. Setan bertindak sesuai keinginan dan 

nafsunya masing-masing. Hal yang sebaliknya terjadi dalam diri Yesus. Yesus memiliki 

kekuatan yang dahsyat dan luar biasa karena Yesus bersatu dengan Allah. Persatuan-

Nya dengan Allah membuat Yesus dengan mudah mengusir setan. 

Melalui injil hari ini kita diajak untuk hidup dalam persatuan. Apalagi Gereja 

Katolik menjadikan tahun 2018 ini sebagai tahun persatuan. Maka untuk dapat 

menciptakan persatuan, kita perlu menghindari penyebaran hoax, berita yang belum 

tentu benar, gosip atau hal-hal yang dapat memecah belah hubungan kita dengan 

teman, guru dan sesama kita. 

 

REFLEKSI 

Apakah selama ini aku berusaha untuk menjadi pribadi yang mengusahakan 

terciptanya persatuan atau justru memecah-belah? 
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DOA 

Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersatu dengan Bapa di surga. Maka Engkau pun 

mengajarkan kami umat-Mu untuk hidup dalam persatuan. Bantulah kami untuk menjadi 

pemersatu. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. 

 

AKSI 

Aku berjanji untuk membagikan hal-hal yang dapat menciptakan persatuan. 

 

Sabtu, 13 Oktober 2018 

Bacaan : Gal. 3:22-29; Mzm. 105:2-3,4-5,6-7; Luk. 11:27-28 

 

11:27 Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang 

banyak dan berkata kepada-Nya: "Berbahagialah ibu yang telah mengandung Engkau 

dan susu yang telah menyusui Engkau." 11:28 Tetapi Ia berkata: "Yang berbahagia 

ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 

 

HIDUP YANG BAHAGIA 

 

Tetapi Yesus berkata: "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman 

 Allah dan yang memeliharanya. (Lukas 11:28) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 

Andy dan Jo adalah dua orang sahabat yang sangat dekat. Andy sering 

mengingap di rumah Jo. Demikian pula sebaliknya. Persahabatan mereka semakin kuat 

karena orang tua mereka pun dekat satu sama lain. Suatu ketika Andy mengungkapkan 

perasaannya kepada sahabatnya itu, katanya : “Jo, kamu pasti berbahagia karena 

memiliki orang tua yang kaya raya dan memiliki jabatan penting di sebuah perusahaan 

asing.” Ah, itu hanya perasaan kamu saja,” jawab Jo. 

Dalam bacaan injil pada hari ini pun kita mendenar seorang ibu yang berkata 

kepada Yesus, betapa bahagianya ibu Maria yang mengandung dan menyusui Yesus. 

Tetapi Yesus menjawab bahwa: “Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan 

firman Allah dan yang memeliharanya.” Artinya Yesus menegaskan bahwa 

kebahagiaan yang sejati tidak terletak pada orang tua atau harta benda. Kebahagiaan 

sejati hanya ada pada Allah. Maka kalau orang mau hidup bahagia harus 

mendengarkan sanda Allah dan melakukannya. Orang tua yang kaya atau memiliki 

jabatan, atau kita sendiri pandai dan berprestasi belum tentu membuat kita bahagia. 

Melalui injil hari ini kita belajar untuk hidup bahagia dengan mendengar dan 

melakukan perintah Allah. Maka kita perlu bersikap untuk terbuka dan rendah hati. 



22 
 

Sebab hati yang tertutup dan sombong akan menghalangi kita untuk mendengar dan 

melaksanakan sabda Tuhan. 

 

REFLEKSI 

Apakah kita sudah menyadari bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang 

mendengar dan melakukan perintah Allah? 

 

DOA 

Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda : “orang yang berbahagia adalah mereka yang 

mendengar dan melakukan perintah Allah. Bantulah kami anak-anak-Mu untuk terbuka 

dan rendah hati dalam mendengar dan  

 

AKSI 

Aku mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. 

 

 

Minggu, 14 Oktober 2018 

Hari Minggu Biasa XXVIII 

Bacaan: Keb. 7:7-11; Mzm. 90:12-13,14-15,16-17; Ibr. 4:12-13; Mrk. 10:17-30 (Mrk. 

10:17-27) 

 

10:17 Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanan-Nya, datanglah 

seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut di hadapan-Nya ia bertanya: 

"Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 

10:18 Jawab Yesus: "Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorang pun yang baik 

selain dari pada Allah saja. 10:19 Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: 

Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi 

dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu!" 10:20 Lalu kata 

orang itu kepada-Nya: "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." 10:21 

Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya: 

"Hanya satu lagi kekuranganmu: pergilah, juallah apa yang kaumiliki dan berikanlah itu 

kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian 

datanglah ke mari dan ikutlah Aku." 10:22 Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, 

lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. 10:23 Lalu Yesus memandang murid-

murid-Nya di sekeliling-Nya dan berkata kepada mereka: "Alangkah sukarnya orang 

yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah." 10:24 Murid-murid-Nya tercengang 

mendengar perkataan-Nya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi: "Anak-anak-Ku, 

alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan Allah. 10:25 Lebih mudah seekor unta 

melewati lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah." 10:26 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Keb7:7-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm90:12-13;Mzm90:14-15;Mzm90:16-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr4:12-13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk10:17-30;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk10:17-27;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk10:17-27;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk10:17-27;
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Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain: "Jika demikian, siapakah 

yang dapat diselamatkan?" 10:27 Yesus memandang mereka dan berkata: "Bagi 

manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu 

adalah mungkin bagi Allah." 10:28 Berkatalah Petrus kepada Yesus: "Kami ini telah 

meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau!" 10:29 Jawab Yesus: "Aku 

berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil 

meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya 

atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, 10:30 orang itu sekarang pada masa ini 

juga akan menerima kembali seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, saudara 

perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada 

zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. 

 

JANJI YESUS 

 

“Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku 

dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya 

perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang 

pada masa ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, 

saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, 

dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal.(Mrk. 10:29-30) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan 

 Pada waktu kecil kadang orang tua menjanjikan sesuatu kepada kita. Entah 

berupa janji akan diberikan hadiah berupa uang atau materi. Orang tua biasanya 

memberikan sebuah janji dengan tujuan agar kita semangat dalam melakukan sesuatu. 

Misalnya, kalau juara kelas Anda akan diberikan Handphone baru. Tetapi kita 

melakukan sesuatu dengan baik dan penuh semangat bukan semata-mata karena 

tergiur oleh hadiah.   

 Dari bacaan injil pada hari ini kita mendengar, Yesus memberikan janji mereka 

yang mengikuti-Nya, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang 

yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau 

saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu 

sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat: rumah, saudara 

laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai 

penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang 

kekal.” Artinya Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa orang mengikuti Yesus 

tidak akan sia-sia. Kita mendapatkan kebahagiaan selain di dunia juga di surga.  

Melalui Injil hari ini kita diajak untuk memiliki iman yang kuat bahwa Yesus akan 

memberikan jaminan hidup yang kekal jika mengikuti-Nya. Namun, sering kali kita 
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menolak tawaran dari Allah. Kita tidak menghargai dan menghormati Allah sebagai 

sumber kehidupan kita. Pesan Yesus ini bukan hanya untuk para biarawan-biarawati 

tetapi juga bagi kita semua yang dengan setia mengikuti Yesus dan melaksanakan 

tugas-tugas sebagai orang beriman kristiani. 

 

REFLEKSI 

Apakah kita sudah menyadari bahwa Yesus menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap 

orang yang mengikut Yesus dan melakukan perintah-Nya? 

 

DOA 

Allah Bapa di surga, syukur dan puji kami haturkan kepada-Mu karena kami boleh 

mengimani Yesus Putera-Mu sebagai Tuhan dan Juruselamat kami. Bantulah kami 

agar setiap hari kami semakin menumbuhkan iman kami kepada-Nya. Demi Kristus 

Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

 

AKSI 

Aku akan setia kepada Tuhan dengan cara berdoa dan membaca Kitab Suci. 

 

 

 

Senin, 15 Oktober 2018 

Peringatan Wajib St. Teresia dari Yesus 

Bacaan: Gal. 4:22-24,26-27,31-5:1; Mzm. 113:1-2,3-4,5a,6-7; Luk. 11:29-32; 

 

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. 30 Sebab seperti Yunus menjadi tanda 

untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk 

angkatan ini. 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! 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! 

MEMBACA TANDA  

 

“Ketika orang banyak mengerumuni-Nya, berkatalah Yesus: "Angkatan ini adalah 

angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Gal4:22-24;Gal4:26-27;Gal4:31-99;Gal5:1-1;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm113:1-2;Mzm113:3-4;Mzm113:5;Mzm113:6-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk11:29-32;
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 tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus.” (Lukas 11:29) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat banyak tanda. Misalnya, di jalan 

raya ada rambu-rambu lalu lintas. Kalau lampu merah menyala, maka itu menjadi tanda 

agar kita berhenti. Kalau kita menerobos lampu merah, maka kita bisa celaka atau 

orang lain yang akan mendapat celaka. Sebab ketika lampu merah menyala dari arah 

yang lain, pasti sudah menyala lampu hijau sebagai tanda untuk kendaraan dari arah 

tersebut bisa jalan. Artinya tanda berupa lampu lalu lintas berfungsi untuk kebaikan dan 

keselmatan manusia.  

Hari ini Yesus mengatakan kepada orang Israel bahwa Yesus tidak akan 

memberikan tanda lain kepada mereka selain tanda Yunus. Yunus adalah nabi Allah 

yang mempertobatkan penduduk kota Niniwe. Yunus menjadi tanda bagi orang Israel 

yang keras kepala dan tidak mau bertobat. Maka apa pun yang Yesus lakukan pasti 

tidak akan membuat orang Israel percaya khususnya mereka yang menutup pintu 

hatinya kepada Yesus. Artinya Yesus tidak mau membuat sebuah mujizat sebagi tanda 

bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. 

Bacaan hari ini sebenarnya mau mengajak kita untuk percaya kepada Yesus 

meskipun kita tidak melihat tanda yang dibuat oleh Yesus. Tetapi jikalau kita membuka 

hati, kita dapat melihat dan merasakan ternyata banyak tanda atau  mukjizat yang kita 

alami setiap hari. Ketika kita masih hidup dan bisa bernafas, hal itu menjadi tanda 

bahwa Allah mengasihi kita. Maka sangat pantas kalau kita bersyukur kepada Tuhan.   

 

REFLEKSI 

Apakah kita sudah menyadari bahwa ada banyak tanda yang Tuhan berikan agar kita 

sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? 

 

DOA 

Allah Bapa di surga, Engkau telah mengutus Yesus Putera-Mu sebagai tanda 

keselamatan bagi kami. Tetapi kadang-kadang kami tidak percaya kepada-Nya. 

Bantulah kami agar kami selalu percaya kepada Yesus Juruselamat kami. Sebab 

Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

 

AKSI 

Aku akan berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya mukjizat pasti terjadi dalam 

hidupku.  

 

 

 



26 
 

Selasa, 16  Oktober 2018 

Bacaan: Rm. Gal. 4:31b-5:6; Mzm. 119:41,43,44,45,47,48; Luk. 11:37-41. 

 

37 Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di 

rumahnya. Maka masuklah Ia ke rumah itu, lalu duduk makan. 38 Orang Farisi itu 

melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangan-Nya sebelum makan. 

39 Tetapi Tuhan berkata kepadanya: "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan 

bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan 

kejahatan. 40 Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia 

juga yang menjadikan bagian dalam? 41 Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai 

sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. 

 

HARI PANGAN SEDUNIA 

 

“Tetapi Tuhan berkata kepadanya: "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan 

bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh  

rampasan dan kejahatan.” (Luk. 11:39) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Manusia mempunyai tiga kebutuhan dasar, yakni sandang atau pakaian, pangan 

atau makanan dan papan atau rumah. Namun yang penting adalah pangan atau 

makanan. Orang bisa tidur di mana saja bahkan tanda pakaian, yang penting bisa 

makan. Sebaliknya walaupun kita tidur di tempat yang mewah, tetapi tidak makan 

berhari-hari, maka kita bisa sakit dan pada akhirnya meninggal. 

Hari ini adalah Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia diperingati setiap 

tanggal enam belas setiap tahun. Penetapan Hari Pangan Sedunia menunjukkan 

perhatian dunia oleh lembaga PBB melalui Organisasi Pangan dan Pertanian. 

Penduduk dunia terus bertambah dengan pesat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap 

meningkatnya kebutuhan akan makanan. Kita pun menemukan fakta yang bertolak 

belakang. Di satu sisi, ada banyak orang yang terkena penyakit karena kelebihan 

mengkonsumsi makanan tertentu, seperti obesitas, asam urat, kolesterol, dan lain-lain. 

Sementara di sisi lain, ada ribuan orang yang meninggal karena kelaparan atau 

kekurangan gizi. 

Tahun 2018 ini dalam kaitan dengan Hari Pangan Sedunia, Keuskupan Agung 

Jakarta mengangkat tema : “Dalam Kebhinnekaan, Pangan Mempersatukan.” Melalui 

tema ini kita diajak untuk peduli dan peka dengan sesama yang hidupnya 

berkekurangan, sehingga tercipta persatuan. Kita hindarkan gaya hidup yang mewah 

dan berlebihan di tengah sesama kita yang hidup menderita dan berkekurangan.  

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Gal4:31-99;Gal5:1-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm119:41;Mzm119:43;Mzm119:44;Mzm119:45;Mzm119:47;Mzm119:48;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk11:37-41;
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REFLEKSI 

Apakah aku sudah bersyukur atas makanan yang aku nikmati setiap hari dan peduli 

dengan sesama yang lapar dan berkekurangan? 

 

DOA 

Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap rejeki dalam bentuk makanan yang 

boleh kami nikmati setiap hari. Bantulah kami agar menyantap makanan yang 

menyehatkan Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

 

AKSI 

Aku mau menjadi contoh atau teladan bagi teman-temanku dalam sikap dan 

perbuatanku. 

 

 

 

Rabu, 17 Oktober 2018 

Peringatan Wajib St. Ignatius dari Antiokhia  

Bacaan: Bacaan: Gal. 5:18-25; Mzm. 1:1-2,3,4,6; Luk. 11:42-46; 

 

11:42 Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar 

persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan 

keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. 

11:43 Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat 

terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar.11:44 Celakalah 

kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda; orang-orang yang 

berjalan di atasnya, tidak mengetahuinya." 11:45 Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu 

menjawab dan berkata kepada-Nya: "Guru, dengan berkata demikian, Engkau 

menghina kami juga." 11:46 Tetapi Ia menjawab: "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli 

Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi 

kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. 

 

MENELADANI SANTO IGNATIUS DARI ANTIOKHIA 

 

“Tetapi Ia menjawab: "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu 

meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak 

menyentuh beban itu dengan satu jari pun.” (Lukas 11:46) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Gal5:18-25;
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=Luk11:42-46;
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 Hari ini peringatan wajib Santo Ignatius dari Antiokhia, seorang uskup dan martir. 

Ignasius adalah murid Santo Yohanes, Rasul dan Penulis Injil. Bagi Yohanes, Ignasius 

adalah murid yang mengesankan: ia pandai, saleh dan bijaksana. Oleh karena itu ia 

kemudian diangkat menjadi Uskup Antiokia. Pada masa itu umat Kristen dikejar-kejar 

dan dianiaya oleh kaki tangan Kaisar Trajanus. Ignasius sendiri tidak luput dari 

pengejaran dan penganiayaan itu. Bersama Ignasius, banyak orang Kristen yang 

ditangkap, dihadapkan kepada kaisar yang datang ke kota itu. 

 Bacaan Injil hari ini kita mendengar Yesus mengecam orang Farisi dengan kata-

kata yang sangat keras. Orang Farisi dikatakan seperti kuburan yang tidak memakai 

tanda. Orang Farisi merasa dihina oleh Yesus. Tetapi Yesus kemudian menegaskan 

lagi bahwa “Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-

beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu 

dengan satu jari pun.” Yesus mengecam orang Farisi karena mereka memberi beban 

kepada orang lain tetapi mereka sendiri tidak bertanggung jawab.  

Dari kisah Santo Ignasius dan Injil hari ini, kita diharapkan berani menghadapi 

berbagai masalah hidup kita terutama mengenai iman kita. Santo Ignasius berani mati 

sebagai martir demi membela imannya. Berbeda dengan orang Farisi yang tidak berani 

bertanggung jawab. Yesus mengharapkan kita dapat menjadi anak-anak yang berani 

menghadapi setiap persoalan hidup kita. 

 

REFLEKSI 

Apakah aku berani membuat tanda salib ketika berada di muka umum pada waktu 

berdoa? 

 

DOA 

Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada 

kami. Kami telah belajar banyak dari Santo Ignasius yang berani membela Yesus di 

hadapan orang-orang kafir. Bantulah kami untuk berani mengakui Yesus Putera-Mu di 

depan banyak orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

 

AKSI 

Aku berani untuk membuat tanda salib di depan umum. 
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Kamis, 18 Oktober 2018 

Pesta Santo Lukas  

Bacaan: 2Tim. 4:10-17b; Mzm. 145:10-11,12-13ab,17-18; Luk. 10:1-9. 

 

10:1 Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu 

mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak 

dikunjungi-Nya. 10:2 Kata-Nya kepada mereka: "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja 

sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan 

pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 10:3 Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu 

seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. 10:4 Janganlah membawa pundi-pundi 

atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapa pun selama dalam 

perjalanan. 10:5 Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: Damai 

sejahtera bagi rumah ini. 10:6 Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai 

sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu 

kembali kepadamu. 10:7 Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang 

diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. 

Janganlah berpindah-pindah rumah. 10:8 Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah 

kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, 10:9 dan 

sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka: 

Kerajaan Allah sudah dekat padamu. 

 

PESTA SANTO LUKAS, PENGINJIL 

 

Kata-Nya kepada mereka: "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu 

mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan  

pekerja-pekerja untuk tuaian itu.” (Lukas 10:2) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 

Hari ini kita merayakan Pesta Santo Lukas. Lukas lahir di Antiokia dari sebuah 

keluarga kafir. Pada masa itu Antiokia adalah kota termasyhur ketiga di Kekaisaran 

Romawi karena luas dan makmur. Kesanalah orang-orang Kristen pertama menyebar 

karena penganiayaan orang-orang Yahudi. Di sana mereka mewartakan Tuhan dan 

berhasil mentobatkan banyak orang kafir, baik Yahudi maupun Yunani. Salah satu 

orang Antiokia yang bertobat ialah Lukanos, atau lazim dikenal dengan Lukas. Beliau 

seorang tabib terkemuka di kota itu. 

Dalam Injil hari ini kita sendiri membaca pengalaman panggilan hidup santo 

Lukas. Santo Lukas sendiri tidak melihat dan mengalami hidup bersama Yesus. Tetapi 

ia sungguh menghayati panggilan suci yaitu bersedia untuk menjadi murid Yesus. 

Lukas menemani Paulus dan tentu saja banyak mendapatkan pengajaran dari Paulus 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Tim4:10-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm145:10-11;Mzm145:12-13;Mzm145:17-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk10:1-9;
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tentang Yesus. Maka kemudian Lukas menulis berdasarkan apa yang diceritakan oleh 

Paulus. 

Kita juga dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-Nya. Kemuridan kita bukan 

seperti para rasul tetapi kita dituntut untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari dengan 

baik. Jika menjadi seorang pelajara jadilah pelajar yang baik, jika menjadi seorang guru 

maka jadilah seorang guru yang baik. Itulah panggilan hidup kita. Kita dipanggil untuk 

melayani dan mewartakan kasih Tuhan. 

 

REFLEKSI 

Bersediakah aku menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi seorang 

biarawan/biarawati? 

 

DOA 

Allah Bapa di dalam surga, Engkau telah memanggil kami dengan nama kami masing-

masing. Kami sangat berharga di mata-Mu, maka bantulah kami untuk melaksanakan 

tugas-tugas kami dengan sebaik-baiknya sebagai seorang murid Yesus. Demi Kristus 

Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

 

AKSI 

Aku berdoa agar aku dapat menjadi seorang siswa yang bertanggung jawab. 

 

 

 

Jumat, 19 Oktober 2018 

Yohanes de Brebeuf, Isaac Jogues, Paulus dr Salib 

Bacaan: Ef. 1:11-14; Mzm. 33:1-2,4-5,12-13; Luk. 12:1-7. 

 

1 Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka 

berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-murid-

Nya, kata-Nya: "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. 2 Tidak ada 

sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang 

tersembunyi yang tidak akan diketahui. 3 Karena itu apa yang kamu katakan dalam 

gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam 

kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. 4 Aku berkata kepadamu, hai sahabat-

sahabat-Ku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan 

kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. 5 Aku akan menunjukkan kepada kamu 

siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, yang setelah membunuh, mempunyai 

kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya Aku berkata 

kepadamu, takutilah Dia! 6 Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? 

http://www.imankatolik.or.id/kalender/19Okt.html
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef1:11-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm33:1-2;Mzm33:4-5;Mzm33:12-13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk12:1-7;
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Sungguhpun demikian tidak seekor pun dari padanya yang dilupakan Allah, 7 bahkan 

rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih 

berharga dari pada banyak burung pipit. 

 

 KITA BERHARGA DI MATA TUHAN 

 

“Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguhpun demikian tidak seekor 

pun dari padanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung 

semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari  

pada banyak burung pipit.”(Luk. 12:6-7) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 

 Dewasa ini banyak kasus yang berkaitan dengan narakoba. Banyak orang 

menyalahgunakan barang haram tersebut. Tetapi ada orang yang merasa dengan 

menggunakan narkoba mereka menjadi orang yang hebat. Padahal narkoba itu sendiri 

sebenarnya menghancurkan tubuh kita. Orang yang terjaring operasi karena 

menggunakan narkoba biasanya direhabilitasi. Maksudnya, orang tersebut melakukan 

upaya penyembuhan atau kembali kepada keadaan semula sebelum menggunakna 

narkoba. Penggunaan narkoba sebenarnya salah satu upaya orang yang tidak 

menghargai tubuhnya sendiri. 

Hari ini kit abaca dari Injil Lukas bahwa Tuhan begitu mencintai manusia. Seperti 

yang dikatakan oleh Yesus sendiri, “Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? 

Sungguhpun demikian tidak seekor pun dari padanya yang dilupakan Allah, bahkan 

rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih 

berharga dari pada banyak burung pipit.” Seekor burung pipit pun tidak pernah 

dilupakan Allah. Manusia adalah makhluk yang mulia yang berharga di mata Tuhan. 

Tuhan tidak pernah melupakannya. 

 Kita patut bersyukur karena lewat Injil hari ini kita semakin menyadari betapa 

berharganya kita di mata Tuhan. Maka kita perlu menjaga dan merawat diri kita agar 

hidup kita lebih berarti bagi sesama dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Dengan merawat 

diri dengan baik kita mensyukuri pemberian Tuhan. 

 

REFLEKSI 

Apakah aku suka dibully oleh teman?Apakah aku juga suka jajan sembarang dan 

menyebabkan sakit? 

 

DOA 

Ya Tuhan, bantulah kami untuk terus menjaga tubuh kami seperti sejak pertama kali 

kami diciptakan. Jagalah kami agar tidak jatuh dalam sikap dan perbuatan 
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merendahkan kami dan orang lain. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. 

Amin. 

 

AKSI 

Aku akan berolahraga dengan teratur. 

 

 

 

Sabtu, 20 Oktober 2018 

Bacaan: Ef. 1:15-23; Mzm. 8:2-3a,4-5,6-7; Luk. 12:8-12. 

 

12:8 Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Anak 

Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. 12:9 Tetapi 

barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-

malaikat Allah. 12:10 Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, 

ia akan diampuni; tetapi barangsiapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. 

12:11 Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada 

pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu kuatir bagaimana 

dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. 12:12 Sebab pada saat itu 

juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." 

 

BERANI MENGAKUI YESUS 

 

”Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Anak 

Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah.” (Lukas 12:8) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 

Pada pertandingan bulu tangkis pada Sea Games yang lalu, ada beberapa atlet 

Katolik yang berani membuat tanda salib sesudah bertanding. Membuat tanda salib 

bukanlah sebuah rutinitas sebagai orang Katolik mengawali dan mengakhiri doa. Tetapi 

membuat tanda salib merupakan sebuah ungkapan iman yang sangat dalam. Membuat 

tanda salib berarti mengakui bahwa Yesus adalah Juruselamat kita yang datang 

menyelamatkan hidup kita.  

 Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita agar berani mengakui Yesus 

sebagai penebus kita. “”Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang mengakui Aku di 

depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat 

Allah.” Kita tahu dengan jelas bahwa Yesus selalu menyertai kita di mana pun kita 

berada. Jaminan penyertaan itu ditegaskan dalam diri Roh Kudus yang mendampingi 

dan membela para murid. 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef1:15-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm8:2-3;Mzm8:4-5;Mzm8:6-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk12:8-12;
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Membuat tanda salib dan ajakan Yesus untuk mengakui-Nya sebagai 

Juruselamat kita menjadi dasar kita untuk melakukan tindakan kasih. Ketika kita dengan 

ikhlas mengumpulkan uang jajan untuk HPS sebenarnya kita melakukannya 

berdasarkan iman kita, maka Roh Kudus akan membela kita. Kalau Roh Kudus sudah 

membela, maka kita akan menang dan selamat seperti yang ditunjukkan oleh para atlet 

pada pertandingan bulu tangkis di Sea Games yang lalu. 

 

REFLEKSI 

Sejauh manakah aku meminta bantuan Roh Kudus dalam setiap persoalan hidupku? 

 

DOA 

Allah Bapa di surga kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena telah 

mengutus Yesus Putera-Mu ke dunia untuk menebus dosa kami. Bantulah kami agar 

kami semakin mengembangkan iman kami untuk terus mengakui-Nya di seluruh dunia. 

Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

 

Niat: 

Aku berani mengakui Yesus sebagai penyelamatku di depan umum.  

 

 

Minggu, 21 Oktober 2018 

Hari Minggu Biasa XXIX, Hari Minggu Misi 

Bacaan  :  Yes. 53:10-11; Mzm. 33:4-5,18-19,20,22; Ibr. 4:14-16; Mrk. 10:35-45  

 

10:35 Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata 

kepada-Nya: "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan 

kami!" 10:36 Jawab-Nya kepada mereka: "Apa yang kamu kehendaki Aku perbuat 

bagimu?" 10:37 Lalu kata mereka: "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu 

kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." 

10:38 Tetapi kata Yesus kepada mereka: "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. 

Dapatkah kamu meminum cawan yang harus Kuminum dan dibaptis dengan baptisan 

yang harus Kuterima?" 10:39 Jawab mereka: "Kami dapat." Yesus berkata kepada 

mereka: "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus Kuminum dan akan 

dibaptis dengan baptisan yang harus Kuterima. 10:40 Tetapi hal duduk di sebelah 

kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan 

kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." 10:41 Mendengar itu kesepuluh 

murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. 10:42 Tetapi Yesus 

memanggil mereka lalu berkata: "Kamu tahu, bahwa mereka yang disebut pemerintah 

bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar- 

http://www.imankatolik.or.id/kalender/21Okt.html
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes53:10-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm33:4-5;Mzm33:18-19;Mzm33:20;Mzm33:22;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr4:14-16;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk10:35-45;
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pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 10:43 Tidaklah 

demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah 

ia menjadi pelayanmu, 10:44 dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara 

kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. 10:45 Karena Anak Manusia juga 

datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-

Nya menjadi tebusan bagi banyak orang." 

 

MENJADI PELAYAN YANG SETIA 

 

“Dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi 

hamba untuk semuanya.  Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, 

melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi 

banyak orang." (Markus 10:44-45) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 

 Ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang bekerja sebagai pembantu rumah 

tangga. Ia mempunyai seorang anak laki-laki berusia  empat tahun. Ia bekerja di rumah 

majikannya dari panggi hingga petang hari, dan pulang di malam hari. Setelah 

majikannya tahu bahwa ibu itu mempunyai seorang anak, majikannya meminta dia 

untuk membawa puteranya ke rumah majikannya dan tinggal bersama majikannya 

tersebut. Majikannya mempersiapkan sebuah kamar yang istimewa untuk ibu itu dan 

anaknya. Meskipun ibu itu menolak tetapi majikannya tetap memberikan kamar itu 

untuk mereka. Akhirnya anak ibu itu pun dibawa ke rumah majikannya. Di rumah 

majikannya anak kecil itu diperlakukan sebagai tamu yang istimewa.  

 Hari ini kita mendengar dari Injil Markus tentang permintaan Yohanes dan 

Yakobus agar boleh duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Yesus sendiri tidak 

menjawab ya tetapi menantang Yohanes dan Yakobus untuk meminum cawan yang 

diminum oleh Yesus. Yohanes dan Yakobus menyanggupi tantangan itu. Tetapi Yesus 

kemudian mengatakan bahwa untuk duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus itu 

ditentukan oleh Bapa-Nya. Tetapi pesannya bukan di situ. Pesannya adalah bahwa 

siapa yang mau menjadi yang terbesar akan menjadi yang terkecil, dan siapa yang 

menjadi terbesar akan menjadi hamba bagi semua. Yesus mau menunjukkan bahwa 

seorang pemimpin bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Yesus sendiri 

memberikan contoh konkret dengan melayani semua orang.  

 Setelah mendengar kisah perlakuan istimewa majikan terhadap pembantu dan 

pesan Injil hari ini, kita diharapkan mampu meneladani mereka untuk melayani sesama 

kita dengan penuh hormat dan kasih.  
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REFLEKSI 

Apakah aku memperlakukan sesama termasuk orang-orang yang kecil dan hina 

dengan penuh hormat dan penuh kasih? 

 

DOA 

Allah Bapa yang mahakasih, kami bersyukur kepada-Mu karena Yesus Putera-Mu telah 

memberi contoh kepada kami untuk saling melayani satu sama lain. Bantulah kami agar 

kami lebih ikhlas lagi dalam menolong dan melayani orang-orang yang  ada di sekitar 

kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

 

AKSI 

Aku akan mengucapkan terima kasih kepada pembantu dan sopir yang selalu 

menolong aku. 

 

 

Senin, 22 Oktober 2018 

Bacaan: Ef. 2: 1-10; Mzm. 100: 2, 3, 4, 5 

Bacaan Injil: Luk 12: 13-21 

 

12:13 Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus: "Guru, katakanlah kepada 

saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." 12:14 Tetapi Yesus berkata 

kepadanya: "Saudara, siapakah yang telah mengangkat Aku menjadi hakim atau 

pengantara atas kamu?" 12:15 Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan 

waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah 

hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu." 12:16 Kemudian Ia 

mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, kata-Nya: "Ada seorang kaya, 

tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 12:17 Ia bertanya dalam hatinya: Apakah yang 

harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan 

hasil tanahku. 12:18 Lalu katanya: Inilah yang akan aku perbuat; aku akan merombak 

lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan 

menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 12:19 Sesudah itu aku 

akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk 

bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-

senanglah! 12:20 Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang bodoh, pada 

malam ini juga jiwamu akan diambil dari padamu, dan apa yang telah kausediakan, 

untuk siapakah itu nanti? 12:21 Demikianlah jadinya dengan orang yang 

mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." 
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HIDUPLAH DENGAN SEDERHANA 

 

“Kata Yesus lagi kepada mereka: Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala 

ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya  

tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu” (Luk. 12: 15) 

 

Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih,  

Di usia yang masih remaja di zaman sekarang ini kita dapat merasakan semua 

serba ada. Kita dapat menemukan barang-barang di zaman modern ini, misalnya dari 

pakaian, makanan, tempat berkumpul, barang elektronik dan lainnya. Dengan 

mudahnya kita dapat menemukan barang-barang yang kita inginkan. Hidup 

konsumerisme yang kita rasakan sekarang berdampak kepada keinginan manusia yang 

selalu merasa tidak puas, sehingga kita sekarang lebih mengutamakan uang atau 

materi daripada Tuhan. 

Bacaan Injil pada hari ini ingin mengingatkan kita bahwa dalam segala barang 

atau materi yang kita miliki ini bukanlah milik kita seutuhnya. Barang-barang bagus dan 

segala yang ada merupakan titipan Tuhan untuk manusia gunakan dan dimanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya. Manusia adalah pengelola, bukan pemilik dari segala yang 

ada. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Jangan sampai kita sebagai 

remaja Kristiani lebih mengutamakan materi atau kekayaan dibanding Tuhan. 

Walaupun hidup kita dipenuhi dengan kekayaan dan barang-barang yang serba ada, 

tetapi hidup kita diatur oleh Tuhan. Kekayaan atau materi yang kita miliki tidak akan 

berpengaruh pada saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Paus Yohanes Paulus II 

mengajarkan kita untuk hidup sederhana, sehingga hidup kita nantinya tidak terlalu 

terpengaruh pada budaya konsumerisme yang semakin merajalela. 

Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita bersama-sama menunjukkan hidup 

sederhana, hidup yang tidak mengandalkan pada kekayaan atau materi, yang semata-

mata merupakan barang titipan dari Tuhan untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya.  

 

Refleksi: 

Apakah aku sudah mengutamakan Tuhan daripada kebutuhan pada harta duniawi? 

 

Doa: 

Ya Tuhan. bantulah aku agar aku tidak semakin terjerumus sifat konsumerisme masa 

kini. Berikanlah rahmat-Mu agar aku semakin bersyukur dengan apa yang aku miliki 

saat ini, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. 
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Aksi: 

Buatlah aksi kunjungan ke panti asuhan atau bakti sosial panti asuhan atau ke daerah-

yang terkena dampak dari bencana alam.  

 

 

Selasa, 23 Oktober 2018 

Bacaan: Ef. 2: 12-22; Mzm. 85: 9ab-10, 11-12, 13-14 

Bacaan Injil: Luk. 12: 35-38 

 

12:35 "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. 12:36 Dan 

hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang 

pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu 

baginya. 12:37 Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika 

ia datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan 

mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. 12:38 Dan 

apabila ia datang pada tengah malam atau pada dinihari dan mendapati mereka 

berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. 

 

WASPADA 

 

“Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku 

berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan 

mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka”. (Luk. 12: 37) 

 

Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih, 

“Waspadalah – waspadalah!” Mungkin teman-teman pernah mendengar kalimat 

tersebut dari salah satu siaran stasiun televisi. Dari acara tersebut ditampilkan berbagai 

macam berita kriminalitas yang isinya mengajak masyarakat untuk selalu waspada 

terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Apakah teman-teman mengetahui arti kata 

waspada? Kata waspada berarti tidak lengah dan selalu siap siaga. Kewaspadaan 

merupakan sebuah tindakan untuk kita selalu sadar dan siap sehingga kita tidak selalu 

terbuai dalam sesuatu hal.  

Sikap kewaspadaan juga menjadi inti dari pesan Yesus dalam bacaan Injil hari 

ini. Yesus mengajak kita untuk selalu waspada pada segala situasi dan kondisi 

dimanapun kita berada. Yesus mengajak kita untuk pinggang selalu tetap berikat dan 

pelita kita selalu menyala. Kesiapsediaan kita pada segala situasi dan kondisi membuat 

kita untuk belajar bagaimana kita mampu mawas diri sehingga iman kita pun dapat 

bertumbuh seturut dengan kehendak Allah.  
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Mari kita gunakan waktu yang baik ini untuk selalu berjaga-jaga pada setiap 

situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita sehingga kita mampu mengantsipasi hal-

hal yang tidak kita inginkan. Berjaga-jagalah selalu sebab kita tidak tahu kapan Tuhan 

memanggil kita. 

  

Refleksi: 

Apakah aku sudah menyiapkan hati dan waktu secara pribadi untuk Tuhan? 

 

Doa: 

Ya Tuhan, siapkanlah hatiku setiap harinya agar aku mampu berjaga-jaga menantikan 

kedatangan-Mu di dalam hati kami. Semoga Engkau mempukan kami untuk selalu siap 

sedia dalam segala kondisi dan situasi, demi Kristus dan pengantara kami. Amin.  

 

Aksi: 

Hari ini aku mau bersikap waspada dan siap siaga.  

 

 

 

Rabu, 24 Oktober 2018 

Bacaan: Ef. 3: 2-12; Yes. 12: 2-3, 4bcd, 5-6 

Bacaan Injil: Luk. 12: 39-48 

 
12:39 Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia 

tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 12:40 Hendaklah kamu juga siap sedia, 

karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." 12:41 Kata Petrus: 

"Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua 

orang?" 12:42 Jawab Tuhan: "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana 

yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk 

memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? 12:43 Berbahagialah hamba, 

yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. 12:44 Aku 

berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi 

pengawas segala miliknya. 12:45 Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di 

dalam hatinya: Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-

laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, 12:46 maka tuan 

hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak 

diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang 

yang tidak setia. 12:47 Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang 

tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia 

akan menerima banyak pukulan. 12:48 Tetapi barangsiapa tidak tahu akan kehendak 
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tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima 

sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak 

dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak 

lagi dituntut." 

 

TANGGUNG JAWAB 

 

“Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat  

yang tidak kamu sangkakan” (Luk. 12: 40) 

 

Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih, 

Pernahkah kamu mendapatkan tanggungjawab untuk menunggu seseorang 

yang akan datang, tetapi kamu tidak mengenalnya? Bagaimana perasaanmu? Pastilah 

banyak pertanyaan di dalam pikiran dan hati kita mengenai orang yang tunggu. 

Tanggungjawab yang diberikan seseorang kepada kita untuk menunggu adalah 

sesuatu hal yang mungkin membuat kita kesal. Tetapi, sikap sedia yang kita lakukan 

merupakan jawaban dari wujud tanggungjawab kita yang harus kita laksanakan dengan 

baik. Tanggungjawab itu menjadi nilai baik tersendiri bagi orang yang mau menjalankan 

perutusan tersebut. 

Hal yang sama juga mau dikatakan Yesus kepada kita dalam injil hari ini, supaya 

kita selalu siap sedia dan melakukan segala tugas kita dengan bertanggung jawab. 

Kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu, tidak ada yang dapat memprediksi hal 

tersebut. Dengan kita selalu berjaga-jaga dan menunggu dengan sabar, kita diminta 

oleh Yesus untuk selalu yakin bahwa akan ada saatnya nanti Yesus datang untuk 

menyelamatkan hidup kita. Roh Kudus yang ada dalam hati setiap manusia akan selalu 

memberikan tanda-tanda bagaimana kita harus sabar dan meyakinkan diri, 

melaksanakan tugas tanggungjawab pelayanan sehingga hidup kita semakin berkenan 

di hadapan-Nya. 

Tuhan Yesus telah memberikan jaminan dan janji-Nya bahwa Yesus akan 

datang kembali untuk manusia. Yang terpenting yang dapat kita lakukan adalah tetap 

setia dan berani menjadi saksinya serta selalu berusaha menjalankan Firman-Nya yang 

telah dibagikan kepada kita melalui nabi-nabi-Nya.  

 

Refleksi: 

Sudahkah aku melaksanakan tugas dan tanggungjawabku sebagai remaja Kristiani, 

dengan baik dan setia? 
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Doa: 

Ya Allah Bapa yang maha pengasih, terima kasih atas segala kebaikan-Mu karena 

Engkau telah mengobarkan rasa cinta dan setia kami kepada-Mu. Semoga kami selalu 

Kau limpahi rahmat dan berkat sehingga pelayanan kami dapat dijalankan dengan 

penuh rasa tanggungjawab, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin.  

 

Aksi: 

Buatlah daftar tanggungjawab yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan 

untuk perkembangan imanmu. 

 

 

Kamis, 25 Oktober 2018 

Bacaan: Ef. 3: 14-21; Mzm. 33: 1-2, 4-5, 11-12, 18-19 

Bacaan Injil: Luk. 12: 49-53 

 
12:49 "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku harapkan, api itu 

telah menyala! 12:50 Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hati-Ku, 

sebelum hal itu berlangsung! 12:51 Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk 

membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan 

pertentangan. 12:52 Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima 

orang di dalam satu rumah, tiga melawan dua dan dua melawan tiga. 12:53 Mereka akan 

saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan 

ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu 

mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu 

mertuanya." 

 

PERBEDAAN PENDAPAT 

 

Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, 

kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan (Luk 12:51) 

 

Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Salah satu imam yang saya kenal, baru mendaftar dan masuk ke seminari 

setelah lulus kuliah dan sempat bekerja di suatu perusahaan, karena menunggu restu 

dari ibunya untuk merelakan anaknya menanggapi panggilan Tuhan dan menjadi 

seorang imam.  Adalagi cerita lain dimana seorang ibu yang memprotes suaminya 

karena alih-alih merayakan ulang tahun anaknya yang beranjak remaja dengan meriah 

di sebuah restoran, malah memilih merayakannya di sebuah panti asuhan karena sang 

ayah ingin anaknya belajar berempati dan berbagi dengan orang lain. 
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Dua cerita diatas menjelaskan apa yang dimaksud oleh Yesus dalam bacaan 

hari ini bahwa Yesus datang bukan untuk membawa damai melainkan pertentangan.  

Seringkali keputusan yang kita ambil karena mengikuti keyakinan kita akan Yesus, 

membawa perbedaan pendapat dengan orang-orang di sekitar kita.  Seperti sang imam 

yang harus bertentangan dengan ibunya dan menunggu cukup lama untuk masuk 

seminari ataupun seorang suami yang mempunyai cara pandang berbeda dengan 

istrinya mengenai cara mendidik anak.  Pertentangan-pertentangan tersebut adalah 

kenyataan yang harus berani kita jalani sebagai pengikut Yesus. 

Beriman kepada Yesus tidak cukup hanya dengan mengagumi Yesus, namun 

harus melakukan ajaran dan teladan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari.  Iman kita 

kepada Yesus kadang membuat kita harus berseberangan dengan kebanyakan orang.  

Itu adalah sebuat konsekwensi.  Namun yakinlah bahwa kita tidak sendiri karena Tuhan 

selalu mendampingi kita. 

                                                                                                                                                                                                                                             

REFLEKSI 

Apakah saya berani untuk berbeda pendapat dengan orang lain dan tetap berpijak pada 

keyakinan saya?  

 

DOA 

Bapa, bantulah kami untuk mempunyai iman yang teguh kepadaMu serta dapat 

menerapkan ajaranMu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan 

pengantara kami. Amin   

 

AKSI 

Belajar menyampaikan pendapat dengan baik ketika terjadi perbedaan 

 

 

Jumat, 26 Oktober 2018 

Bacaan: Ef. 4: 1-6, Mzm. 24: 1-2, 3-4ab, 5-6 

Bacaan Injil: Lukas 12:54-59 

 
12:54 Yesus berkata pula kepada orang banyak: "Apabila kamu melihat awan naik di 

sebelah barat, segera kamu berkata: Akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. 
12:55 Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata: Hari akan panas 

terik, dan hal itu memang terjadi. 12:56 Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit 

kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? 12:57 Dan 

mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? 12:58 Sebab, 

jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai 

dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim 
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dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan 

engkau ke dalam penjara. 12:59 Aku berkata kepadamu: Engkau tidak akan keluar dari 

sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." 

 

BERDAMAI DENGAN SESAMA 

 

“Jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai 

dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim 

dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu  

melemparkan engkau ke dalam penjara” (Luk. 12: 58) 

 

Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih, 

Dalam hidup kita sehari-hari, bertengkar atau berselisih paham dengan orang 

lain mungkin sering kita alami. Banyak faktor yang membuat kita berselisih paham 

dengan orang lain, misalnya egois, keisengan yang tidak dapat ditolerir, salah paham, 

dan sebagainya. Perselisihan semacam ini akan menimbulkan efek yang negatif bagi 

pertemanan atau persaudaraan kita dengan orang lain. Sikap semacam ini akan 

merugikan satu sama lainnya. 

Bacaan Injil hari ini mengatakan kepada kita bahwa haruslah kita mampu 

berbesar hati untuk meminta maaf ataupun memaafkan sesama. Kasih yang Yesus 

ajarkan kepada manusia adalah kasih yang universal, kasih yang terbuka untuk siapa 

saja tanpa memandang ragu sedikitpun pada sesamanya. Kasih yang demikian 

merupakan kasih yang sejati, kasih yang akan membawa hidup kita pada kerendahan 

hati seperti yang diajarkan oleh Yesus dan para pengikut-Nya. Kerendahan hati inilah 

yang akan mengajari kita untuk berdamai dengan sesama yang sedang berselisih 

paham dengan kita, sehingga tidak berdampak buruk baik bagi kita maupun bagi 

sesama. 

Oleh sebab itu, ada baiknya jika kita melatih hati untuk berdamai dengan teman 

ataupun saudara kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Mendaraskan doa Bapa 

Kami dan mendoakan orang yang berselisih dengan kita, sesuai yang diajarkan Yesus 

kepada umat-Nya, dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk berdamai dengan diri 

sendiri ataupun sesama.  

 

Refleksi: 

Sudahkah aku berdamai dengan teman ataupun saudaraku? 

 

Doa: 

Ya Bapa yang maha pengasih dan penyayang, segala puji dan dan syukur kami 

haturkan kepada-Mu karena Engkau berkenan memberikan Yesus kepada kami untuk 
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mengajari kami bagaimana caranya berdamai dengan sesama kami. Bantulah kami 

agar apa yang diajarkan Yesus ini dapat kami laksanakan dalam hidup sehari-hari, 

demi Kristus pengantara kami. Amin. 

 

Aksi: 

Doakan doa Bapa Kami sesering mungkin bersama dengan keluarga di rumah ataupun 

teman-teman di sekolah! 

 

 

Sabtu, 27 Oktober 2018 

Bacaan: Ef. 4: 7-16, Mzm. 122: 1-2, 3-4a, 4b-5 

Bacaan Injil: Luk. 13: 1-9 

 
13:1 Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang 

orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang 

mereka persembahkan. 13:2 Yesus menjawab mereka: "Sangkamu orang-orang Galilea 

ini lebih besar dosanya dari pada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka 

mengalami nasib itu? 13:3 Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, 

kamu semua akan binasa atas cara demikian. 13:4 Atau sangkamu kedelapan belas 

orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya dari pada 

kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? 13:5 Tidak! kata-Ku kepadamu. 

Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian."  13:6 

Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini: "Seorang mempunyai pohon ara yang 

tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi 

ia tidak menemukannya. 13:7 Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu: Sudah 

tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. 

Tebanglah pohon ini! Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma! 13:8 Jawab orang 

itu: Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah 

sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, 13:9 mungkin tahun depan ia berbuah; jika 

tidak, tebanglah dia!" 

BERTUMBUH DALAM IMAN 

 

“Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah 

sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan  

ia berbuah; jika tidak, tebanglah dia” (Luk. 13: 8-9) 

 

Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih,  

Bacaan Injil hari ini yang kita dengarkan tentang satu pohon yang sangat 

terkenal, entah di dalam alkitab ataupun di daerah asalnya, yaitu pohon ara. Apakah 
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kalian mengetahui tentang pohon dan buah ara? Pohon ara adalah tumbuhan yang 

tumbuh di Asia Kecil dan Siria, yang tingginya dapat mencapai 12 meter. Pohon ini 

tumbuh di tanah yang berbatu dan buahnya kerap ada di batang pohonnya. Buah ini 

termasuk buah asli Palestina, seperti anggur dan zaitun. Pohon-pohon ini dihubungkan 

dengan janji-janji Allah mengenai kemakmuran dan kesejahteraan.  

Pohon ara yang tumbuh subur di daerah asalnya ini mempunyai banyak khasiat 

dan manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Yesus memberikan perumpamaan 

dengan menggunakan pohon ara karena kebanyakan masyarakat pada zaman Yesus 

bekerja sebagai petani pohon ara. Yesus mengandaikan bahwa iman manusia seperti 

pohon ara yang dapat tumbuh dimana saja, hanya saja pembuahannya bergantung dari 

bagaimana petani atau manusianya merawat pohon tersebut. Jikalau pohon itu 

bertumbuh dan berbuah dengan sempurna, berarti manusia telah merawatnya dengan 

baik. Dan hal yang sama terjadi dengan iman kita. Iman akan tumbuh jika dirawat 

dengan baik dengan menaati segala Firman Tuhan.  

Melalui bacaan injil pada hari ini kita diajak untuk menjaga dan merawat iman 

kita sehingga berbuah. Kita perlu menjaga agar kita tetap semangat dan rajin dalam 

belajar. Kalau kita semangat dan rajin belajar, maka akan berbuah dengan 

mendapatkan nilai-nilai yang optimal bahkan kita bisa menjadi yang terbaik. 

  

Refleksi: 

Sudahkah aku menumbuhkan iman kepada Yesus dengan sebaik-baiknya? 

 

Doa: 

Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau berkenan untuk datang dan memanggil kami 

untuk menjadi anak-Mu. Buatlah kami semakin mengenal Engkau sehingga kami 

mendapatkan buah-buah dari iman kami, demi Kristus Tuhan pengatara kami. Amin.  

 

Aksi: 

Buatlah pohon niat untuk menuliskan daftar tindakan yang ingin kamu lakukan agar 

imanmu semakin berkembang.  

 

 

Minggu, 28 Oktober 2018 

Bacaan: Yer. 31: 7-9, Ibr. 5: 1-6, Mzm. 126: 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 

Bacaan Injil: Mrk. 10: 46-52 

 
10:46 Lalu tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari 

Yerikho, bersama-sama dengan murid-murid-Nya dan orang banyak yang berbondong-

bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk 
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di pinggir jalan. 10:47 Ketika didengarnya, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, 

mulailah ia berseru: "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku!" 10:48 Banyak orang 

menegornya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru: "Anak Daud, 

kasihanilah aku!" 10:49 Lalu Yesus berhenti dan berkata: "Panggillah dia!" Mereka 

memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya: "Kuatkan hatimu, berdirilah, Ia 

memanggil engkau." 10:50 Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi 

mendapatkan Yesus. 10:51 Tanya Yesus kepadanya: "Apa yang kaukehendaki supaya 

Aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu: "Rabuni, supaya aku dapat melihat!" 10:52 

Lalu kata Yesus kepadanya: "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau!" Pada 

saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya 

 

MELIHATLAH! 

 

“Jawab orang buta itu: Rabuni, supaya aku dapat melihat!” (Mrk. 10: 52) 

 

Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih, 

Apakah kamu pernah mempunyai teman yang tidak dapat melihat? Bagaimana 

perasaanmu saat melihat keterbatasan teman yang tidak dapat melihat? Rasa sedih 

pasti menghampiri kita di kala kita mengetahui bahwa keterbatasan itu membuatnya 

jadi orang yang mudah putus asa. Sebab mata menjadi bagian yang penting dalam 

seluruh proses gerak hidup manusia. Tanpa mata, kita tidak dapat berjalan dengan 

lurus dan tidak dapat melihat indahnya dunia yang Tuhan berikan kepada kita.  

Bacaan Injil hari ini ingin menceritakan tentang satu mukjizat Yesus, yaitu 

menyembuhkan orang yang buta matanya. Orang itu bernama Bartimeus. Bartimeus 

adalah seorang buta sekaligus seorang yang miskin. Ia dikeluarkan dari kota dan 

tinggal di pinggiran kota karena ia mempunyai keterbatasan fisik. Keterbatasan yang ia 

punya membuat Bartimeus dijauhi oleh masyarakatnya. Walaupun Bartimeus 

mempunyai keterbatasan, tetapi ia tidak putus asa ataupun mengasihani dirinya sendiri. 

Walaupun ia buta, tetapi ia dapat melihat Tuhan Yesus datang dengan mata hatinya. 

Bartimeus berseru dan meminta pertolongan dari Yesus agar ia dapat melihat 

kebesaran dan kuasa Tuhan. Iman yang ditunjukkan Bartimeus membuat Yesus iba 

dan Yesus memberikan mukjizat kepadanya. Keinginan kuat Bartimeus untuk melihat 

adalah salah satu perjuangan yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa dan hanya 

bisa dilihat oleh Yesus.  

Sebagai remaja, kita juga pasti mempunyai masalah tersendiri baik di sekolah 

maupun di rumah. Sudah sepantasnya jika kita melihat segala permasalahan itu 

dengan positif dan terus berjuang mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi 

tanpa mengeluh atau putus asa seperti yang telah ditunjukkan oleh Bartimeus.  
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Refleksi: 

Sudahkah kita melihat segala sesuatunya tidak hanya dengan mata jasmani tetapi juga 

dengan mata hati kita? 

 

Doa: 

Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, Engkau memberikan kami mata 

yang sehat, yang dapat melihat dunia dengan lebih baik. Semoga orang-orang yang 

tidak mempunyai kesempatan seperti kami, dapat merasakan dan melihat dunia 

dengan mata hatinya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. 

 

Aksi: 

Membuat kunjungan ke Panti Asuhan atau Panti Jompo, dan buatlah kegiatan yang 

menghibur mereka. 

 

 

 

Senin, 29 Oktober 2018 

Bacaan: Ef. 4: 32 – 5: 8, Mzm. 1: 1-2, 3, 4, 6 

Bacaan Injil: Luk. 13: 10-17 

 

13:10 Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada 

hari Sabat. 13:11 Di situ ada seorang perempuan yang telah delapan belas tahun 

dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi 

dengan tegak. 13:12 Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan 

berkata kepadanya: "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh."  13:13 Lalu Ia meletakkan 

tangan-Nya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu, dan 

memuliakan Allah. 13:14 Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus 

menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu ia berkata kepada orang banyak: "Ada 

enam hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk 

disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." 13:15 Tetapi Tuhan menjawab dia, kata-

Nya: "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan 

lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke 

tempat minuman? 13:16 Bukankah perempuan ini, yang sudah delapan belas tahun 

diikat oleh Iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan 

Abraham?" 13:17 Dan waktu Ia berkata demikian, semua lawan-Nya merasa malu dan 

semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia, yang telah dilakukan-

Nya. 

KASIH 
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“Lalu Yesus meletakkan tangan-Nya atas perempuan itu, dan seketika itu juga 

berdirilah perempuan itu, dan memuliakan Allah” (Luk. 13: 13) 

 

Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih, 

Dalam hidup kita sehari-hari pasti kita pernah mengalami yang namanya 

perbuatan kasih, entah mendapatkan kasih dari orang lain atau memberikan kasih 

untuk orang lain. Kasih yang kita berikan kepada orang lain terkadang juga tidak murni 

berasal dari kemauan diri sendiri. Ada yang memberikannya dengan terpaksa, atau 

malah kita memberikan kasih itu karena ada „sesuatu‟ yang kita inginkan sebagai 

imbalan.  

Yesus tidak mengajarkan kasih yang demikian kepada pengikut-Nya. Yesus 

mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa pandang jenis kelamin, umur, ras, 

atau golongan. Bacaan Injil hari ini menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan 

perempuan yang kerasukan setan selama 18 tahun pada hari Sabat. Hari Sabat adalah 

hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Pada hari Sabat ini semua orang tidak boleh 

bekerja, tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Sementara Yesus 

menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus melakukan hal itu karena terdorong oleh 

kasih yang sangat besar. Yesus bisa merasakan penderitaan orang yang kerasukan 

setan selama delapan belas tahun. 

Satu pesan yang dapat kita jadikan pedoman adalah bahwa Yesus selalu 

berkenan untuk menyembuhkan kita setiap hari. Yesus tidak memandang apakah itu 

hari biasa atau hari Sabat. Yang penting bagi Yesus adalah Dia dapat memberikan 

kuasa dan kasih-Nya kepada manusia yang membutuhkan pertolongan.  

 

Refleksi: 

Apakah aku sudah dengan sungguh hati memberikan kasih kepada orang? 

 

Doa: 

Ya Allah Bapa, terima kasih atas segala kebaikanmu karena Engkau selalu menolong 

dan membantu kami setiap hari. Utuslah malaikat-Mu selalu berada dekat dengan kami 

sehingga kami juga dapat membagikan kasih setiap hari kepada sesama tanpa 

mengharapkan imbalan, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. 

 

Aksi: 

Aku mau berbuat kasih tanpa pamrih.  
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Selasa, 30 Oktober 2018 

Bacaan: Ef. 5: 21-33, Mzm. 128:1-2, 3, 4-5 

Bacaan Injil: Luk.13: 18-21 
 

13:18 Maka kata Yesus: "Seumpama apakah hal Kerajaan Allah dan dengan apakah Aku 

akan mengumpamakannya? 13:19 Ia seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan 

orang di kebunnya; biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara 

bersarang pada cabang-cabangnya." 13:20 Dan Ia berkata lagi: "Dengan apakah Aku 

akan mengumpamakan Kerajaan Allah? 13:21 Ia seumpama ragi yang diambil seorang 

perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai khamir 

seluruhnya." 

 

BERTUMBUH DALAM IMAN 

 

“Ia seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya; 

biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara  

bersarang pada cabang-cabangnya.” (Luk. 13: 19) 

 

Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih,  

Pernahkah kamu menanam tanaman yang hanya sebutir? Apa yang kamu 

rasakan saat mengetahui bahwa biji yang kamu tanam tersebut kemudian tumbuh 

menjadi tumbuhan yang baik? Apakah kamu juga mengetahui bagaimana proses 

tumbuhnya tumbuhan tersebut yang semula berasal dari satu biji kecil? Proses dari 

sebutir menjadi tanaman memerlukan waktu yang cukup lama untuk ia bertumbuh dan 

berkembang sesuai dengan keadaan tanah, matahari, udara, cuaca, dan sebagainya. 

Demikan pula dengan Kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang disampaikan Yesus 

dalam injil hari ini, seumpama biji sesawi yang ditanam, dipupuk, dan diberi kasih 

sayang sehingga ia dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Setelah bertumbuh 

dan bercabang banyak, pohon tersebut menjadi tempat bersarang bagi banyak makhluk 

hidup dan menjadi rumah bagi mereka. Biji sesawi diibaratkan sebagai iman yang ada 

dalam hati kita. Kita dapat menyuburkan dan menumbuhkan tanaman tersebut dengan 

mendengarkan Firman dan menuruti ajaran Yesus. Kita diajak oleh Yesus untuk 

melakukan perbuatan dan tindakan yang sederhana tetapi dapat bermanfaat bagi 

semua orang. Perbuatan tersebut misalnya, membantu teman yang sedang kesulitan, 

menjenguk teman yang sakit, memberikan rasa kebahagiaan kepada orang lain, dan 

sebagainya. 
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Sebagai remaja SMP, kita pun mengalami proses yang cukup panjang untuk 

bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Inilah 

yang kadang membuat kita tidak sadar bahwa segala hal dalam kehidupan kita 

membutuhkan proses dan perjalanan yang panjang untuk mencapai apa yang kita 

inginkan. Tidak ada yang mudah, semua butuh proses dan butuh kesabaran. 

  

Refleksi: 

Sudahkah imanku kepada Yesus semakin bertumbuh dan berkembang sesuai dengan 

kehendak-Nya? 

 

Doa: 

Ya Tuhan terima kasih atas kebaikan-Mu dalam diri kami karena Engkau berkenan 

untuk membantu kami menumbuhkan iman dengan mendengarkan Sabda-Mu. Kami 

mohon bantulah kami agar iman kami tumbuh dengan subur seperti pohon sesawi, 

demi Kristus Tuhan kami. Amin.  

 

Aksi: 

Buatlah niat agar iman kita tumbuh dari hari ke hari. 

 

 

 

 

Rabu, 31 Oktober 2018 

Bacaan: Ef. 6: 1-9, Mzm. 145: 10 -11, 12-13ab, 13cd-14 

Bacaan Injil: Luk. 13: 22-30 

 

13:22 Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil 

mengajar dan meneruskan perjalanan-Nya ke Yerusalem. 13:23 Dan ada seorang yang 

berkata kepada-Nya: "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" 13:24 Jawab 

Yesus kepada orang-orang di situ: "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak 

itu! Sebab Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi 

tidak akan dapat. 13:25 Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu 

akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata: Tuan, bukakanlah kami 

pintu! dan Ia akan menjawab dan berkata kepadamu: Aku tidak tahu dari mana kamu 

datang. 13:26 Maka kamu akan berkata: Kami telah makan dan minum di hadapan-Mu 

dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. 13:27 Tetapi Ia akan berkata 

kepadamu: Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapan-Ku, hai 

kamu sekalian yang melakukan kejahatan! 13:28 Di sanalah akan terdapat ratap dan 

kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi 
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di dalam Kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan ke luar. 13:29 Dan orang 

akan datang dari Timur dan Barat dan dari Utara dan Selatan dan mereka akan duduk 

makan di dalam Kerajaan Allah. 13:30 Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir 

yang akan menjadi orang yang terdahulu dan ada orang yang terdahulu yang akan 

menjadi orang yang terakhir. 

 

MENGHORMATI ORANG TUA 

 

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 

Hormatilah ayahmu dan ibumu -- ini adalah suatu perintah yang penting, 

seperti yang nyata dari janji ini: supaya kamu berbahagia dan  

panjang umurmu di bumi. (Efesus 6:1-3) 

 

Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Ketika mulai masuk dalam dunia sekolah, guru-guru kita selalu mengajarkan pada 

kita untuk menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. Bahkan mungkin 

sebelumnyapun orang tua kita masing-masing sudah mengingatkan kita untuk selalu 

bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua dan pada siapapun yang kita temui. 

Kemudian hal ini menjadi seperti sebuah budaya yang diwariskan turun-temurun di 

lingkungan hidup kita. Masih banyak hal lain lagi yang kita terima dalam budaya hidup 

kita. Seperti membantu orang lain yang kesulitan, mau berbagi dan sebagai.  

Rasul Paulus dalam bacaan pertama mengingatkan pada kita bahwa kita patut 

untuk hidup taat dan kasih. Taat kepada orang tua dan penuh kasih. Sebagai siswa kita 

perlu taat pada guru dan penuh kasih. Sebagai karyawan perlu taat kepada pimpinan 

dan penuh kasih. Sebagai anak anak Tuhan yang dikasihiNya, kita pun hendaknya 

selalu berbuat kasih, seperti perkataan Santo Paulus : “Janganlah hanya di depan 

mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hmba Kristus yang 

dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan 

pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia”. 

Ini berarti bahwa ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain entah itu kepada 

teman-teman kita, guru, orang tua dan sebagainya, kita telah melakukan dan melayani 

Tuhan bukan kepada manusia yang kelihatan saja. Semoga dalam kegiatan harian kita, 

apa yang kita kerjakan dan alami, dapat membantu kita untuk melihat karya Tuhan 

dalam hidup kita.  

 

REFLEKSI  

Apa saya selalu melihat karya Tuhan dalam hidup saya? 

 

 



51 
 

DOA 

Allah Bapa yang penuh kasih. Semoga kami dalam hidup kami selalu bersyukur pada-

Mu atas apa yang kau berikan kepada kami. Sadarkanlah kami untuk menyadari dan 

melihat karya tangan-Mu dalam hidup kami sehingga memampukan kami untuk 

melayani Dikau dalam diri sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. 

Amin 

 

AKSI 

Saya akan selalu menghormati yang lebih tua dari saya 

 

 

 

 

**************RENUNGAN HARI PANGAN SEDUNIA 2018 JENJANG  SMP************ 

 


