
1 

 

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. 
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SENIN, 01 Oktober 2018: Pesta St.Teresa dari Kanak-Kanak Yesus, Perawan dan 

Pelindung Misi. Hari Minggu Biasa, Pekan Biasa XXVI 

Bacaan: Ayb. 1:6-22; Mzm. 17:1-3,6-7; 

Luk. 9:46-50 

 

9:46 Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang 

terbesar di antara mereka. 9:47 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu Ia 

mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di samping-Nya, 9:48 dan berkata 

kepada mereka: "Barangsiapa menyambut anak ini dalam nama-Ku, ia menyambut 

Aku; dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia, yang mengutus Aku. 

Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." 9:49 Yohanes 

berkata: "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah 

orang itu, karena ia bukan pengikut kita." 9:50 Yesus berkata kepadanya: "Jangan 

kamu cegah, sebab barangsiapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. 

 

AKU INGIN TAMPIL SEDERHANA  

 

"Barangsiapa menyambut anak ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku; dan 

barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia, yang mengutus Aku. Karena yang 

terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." (Luk.9:48)  

 

Anak-anak yang terkasih, tahukah kamu bahwa hari ini secara khusus Gereja 

Katolik merayakan pesta St.Teresa dari Kanak-Kanak Yesus, Perawan dan Pelindung 

Misi! Siapa sih St. Theresa dari Kanak-Kanak Yesus ini? St. Theresa ini memiliki nama 

lengkap Maria Francoise Theresa Martin. Ia lahir pada tanggal 2 Januari 1873 di 

Alencon, Prancis. Ia adalah putri bungsu dari lima bersaudara. Ayahnya bernama Louis 

Martin dan ibunya bernama Azelie Guerin. Ayahnya pembuat jam tangan di kota 

Alencon sedangkan ibunya telah meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dunia, ia 

dan keluarganya pindah ke Lisieux. Keempat kakak St. Theresa ini memilih untuk 

menjadi biarawati loh! Nah, St. Theresa inipun ingin seperti keempat kakaknya yakni 
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menjadi biarawati. Keinginannya inipun terwujud saat ia berumur 15 tahun. Ia diterima 

masuk komunitas biarawati yang bernama Karmelit di Lisieux. Selama Sembilan tahun 

ia belajar hidup menjadi biarawati. Dalam kehidupannya ia memilih jalan 

kesederhanaan sebagai seorang anak kecil, sebagaimana yang terkandung dalam 

ajaran Kitab Suci yakni hidup penuh cinta, iman dan menyerahkan diri secara total 

dengan perasaan gembira. Nah, anak-anak yang terkasih, semoga belajar dari St. 

Theresa dari Kanak-Kanak Yesus ini, kita juga bisa meneladani sikap dan 

kesederhanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari.  

 

REFLEKSI 

Sudahkah aku bersikap sederhana dalam kehidupanku sehari-hari? 

 

DOA 

Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku selalu agar tidak sombong melainkan hidup 

sederhana sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Amin. 

 

AKSI 

Aku berjanji untuk tidak membeli banyak mainan yang tidak penting 

 

 

 

SELASA, 02 Oktober 2018: PW  Para Malaikat Pelindung. Hari Biasa XXVI. 

Bacaan: Kel. 23:20-23a; Mzm, 91:1-2.3-4.5-6.10-11;  

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. 

 

MALAIKAT PENUNTUNKU 

  

“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) 

 

Anak-anak yang terkasih, apa kabar kamu hari ini? Pasti senang bukan, karena 

mama dan papa selalu menjaga dan memberikan kasih sayangnya kepada kamu? Hari 

ini Peringatan Wajib malaikat pelindung. Dalam kisah Injil hari ini, kita mendengar 

perkataan Yesus bahwa jangan merendahkan anak kecil karena mereka memiliki 

malaikat pelindung di Sorga. Kita semua memiliki malaikat pelindung loh, yang selalu 

menjaga dan membimbing kita setiap waktu. Kehadiran malaikat pelindung ini bisa kita 

rasakan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang mencintai dan 

menyayangi kita dengan tulus yakni mama papa, keluarga dan teman. Semoga kita 

juga bisa menjadi malaikat pelindung bagi orang lain yang ada di sekitar kita.  

 

 



4 

 

REFLEKSI 

Sudahkah aku menyayangi temanku dengan tulus? 

 

 

DOA 

Ya Tuhan Yesus, tuntunlah aku agar bisa menyayangi orang lain yang ada di sekitarku. 

Amin  

 

AKSI 

Aku ingin membagi makanan dengan teman  

 

 

 

RABU, 03 Oktober 2018: Hari Biasa XXVI. 

Bacaan: Ayb. 9:1-12.14-16; Mzm. 88:10b-15;  

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, 

 

MASIHKAH? 

 

"Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia  

tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya."  (Luk. 9:58) 

 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu melihat rumah burung dan serigala? 

Bagaimana perasaanmu? Bagaimana keadaan dan kondisi rumahmu? Nyaman bukan? 

Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus menyampaikan hal mengikuti Dia. Apabila 

kita mengikuti Dia, kita harus berani meninggalkan segala yang kita punya. Kita belajar 

hidup apa adanya, mau berteman dengan siapa saja. Tapi jangan takut, karena apabila 

kita mengikuti Yesus semua kebutuhan kita pasti terpenuhi.  

 

REFLEKSI 

Masihkah kita mau mengikuti Yesus? 

 

DOA 

Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk selalu mengikuti kehendak-Mu. Amin 

 

AKSI 

Aku akan bedoa untuk kesehatan mama dan papa 
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KAMIS, 04 Oktober 2018: PW S. Fransiskus dari Asisi.  

Bacaan: Ayb. 19:21-27; Mzm. 27:7-9c.13-14;  

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 

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." 

 

AKU INGIN MENJADI PEMBAWA PESAN YESUS   

 

“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.” (Luk. 10:1) 

 

Anak-anak yang terkasih, hari ini adalah Peringatan Wajib Santo Fransiskus 

Asisi. Santo Fransiskus Asisi adalah seseorang yang memilih hidup sederhana dan 

memliki sifat rendah hati. St. Fransiskus Asisi ini berasal dari keluarga kaya raya 

namun, ia melepaskan segala kekayaannya itu dan mengambil bagian dalam tugas 

pelayanan Allah yakni melayani orang sakit dan miskin. kisah Injil hari ini juga mengenai 

Yesus mengutus tujuh puluh murid. Apakah kamu pernah mendengar dan menyanyikan 

lagu ini: Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua, masuk keluar kota menjelajah 

semua desa, bawa kabar gembira bagi yang miskin papa. Yesus menunjuk tujuh puluh 

murid dan mengutus mereka pergi berdua-dua mewartakan kabar gembira bagi semua 

orang. Semoga kita juga bisa meneladani sikap Santo Fransikus Asisi dan murid Yesus 

ini untuk menyampaikan pesan Yesus kepada teman-teman yang ada di sekitar kita.  

 

REFLEKSI 

Pernahkah aku berbuat baik bagi temanku? 

 

DOA 

Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar bisa mejadi pembawa kabar baik bagi orang lain. 

Amin  

 

AKSI 

Aku akan menyayangi teman 
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JUM’AT, 05 Oktober 2018: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVI 

Bacaan: Ayb. 38:1-12-21;39:36-38; Mzm. 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." 

 

JADILAH ANAK PENURUT 

 

“Barangsiapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku; dan barangsiapa  

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

 ia menolak Dia yang mengutus Aku.” (Luk. 10:16) 

 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu dinasihati sama mama dan papa? 

Bagaimana perasaanmu? Pasti tidak selalu kita terima dengan baik. Sebab ada kalanya 

kamu malas mendengarnya, bila mama dan papa selalu mengatakan hal yang sama? 

Dalam Injil hari ini Yesus berkata kepada para murid-Nya barangsiapa mendengarkan 

kamu, ia mendengar Aku. Mama dan papa adalah tanda kehadiran Yesus yang kita 

jumpai setiap hari. Kalau kita menjadi anak yang penurut maka Tuhan Yesus pasti 

sangat senang. Semoga kita bisa menjadi anak yang baik ya buat mama papa. 

 

REFLEKSI 

Sudahkan selama ini aku menjadi anak yang penurut? 

 

DOA 

Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku selalu agar bisa menjadi anak yang selalu 

mendengarkan nasehat mama dan papa. Amin.  

 

AKSI 

Aku berjanji untuk tidak melawan perintah mama dan papa 

 

 

 

SABTU, 06 Oktober 2018: PF S. Bruno, Imam. Hari Biasa, Pekan Biasa XXVI 

Bacaan: Ayb. 42:1-3.5-6.12-16; Mzm. 119:66.71.75.91. 125.130;  

Luk. 10:17-24 

 

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, 
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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." 

 

BELAJAR MENGUCAPKAN TERIMA KASIH 

  

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” (Luk. 10:21). 
 

Anak-anak yang terkasih, sudahkah kamu mengucapkan terima kasih kepada 

Tuhan hari ini? Entah itu terima kasih karena masih bisa bernafas, masih bisa 

berangkat sekolah dengan selamat dan terima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan 

berikan bagimu? Injil hari ini melukiskan betapa Yesus sangat bergembira dan Ia 

mengucap syukur kepada Allah karena para murid yang diutus-Nya untuk mewartakan 

kabar gembira, mereka semuanya bersukacita. Para murid bersukacita karena 

pewartaan mereka diterima oleh orang banyak. Belajar dari sikap Yesus ini, semoga 

kita juga bisa selalu bersyukur, untuk segala berkat kebaikan yang Tuhan berikan untuk 

kita melalui papa, mama, guru, teman dan orang lain.   

 

REFLEKSI 

Sudahkah aku mengucapkan terima kasih hari ini? 

 

DOA 

Ya Tuhan Yesus bimbinglah aku agar selalu berterima kasih atas setiap kebaikan yang 

Engkau limpahkan bagiku. Amin 

 

AKSI 

Aku akan selalu belajar berterima kasih  

 

 

 

MINGGU, 07 Oktober 2018: Hari Minggu Biasa XXVII 

Bacaan: Kej. 2:18-24; Mzm. 128:1-2.3.4-5.6;  

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 
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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, 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. 

 

YESUS SANGAT MENGASIHI ANAK-ANAK 

 

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) 

 

Anak-anak yang terkasih, injil hari ini menceritakan tentang kasih sayang Yesus 

terhadap semua orang terutama anak-anak. Yesus memarahi para murid-Nya ketika 

para murid menghalangi anak-anak kecil yang hendak menemui Yesus. Yesus 

mengizinkan anak-anak itu masuk dan Yesus mengasihi semua anak-anak itu dengan 

cinta kasih yang tulus. Dan itulah kehebatan Yesus. Yesus adalah orang yang 

penyayang terutama kepada anak-anak. Oleh karena itu, semoga dengan memahami 

kisah ini kita semakin mendekatkan diri pada Yesus, karena Yesus sangat mengasihi 

kita. 

 

REFLEKSI 

Seberapa seringkah aku berdoa kepada Yesus? 

 

DOA 

Ya Tuhan Yesus, tuntunlah aku agar tidak pernah takut untuk datang kepada-Mu. Amin  

 

AKSI 

Aku akan berdoa sebelum dan sesudah bangun tidur 

 

 

 

SENIN, 08 Oktober 2018: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII 

Bacaan: Gal. 1:6-12; Mzm. 111:1-2.7-9.10c; 

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 
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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!" 

 

MENGASIHI YESUS MELALUI TEMAN 

 

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. (Luk. 10:27) 

 

Anak-anak yang terkasih, apakah kamu memiliki teman? Berapa jumlah 

temanmu? Apakah yang sering kamu lakukan bersama temanmu? Bagaimana sifat 

temanmu? Tentunya baik bukan? Apakah kamu sangat menyayang temanmu? Injil hari 

ini mengisahkan bagaimana Yesus menjelaskan tentang kasih. Yesus menginginkan 

agar kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa dan akan budi. Kehadiran 

Yesus bisa kita rasakan melalui teman yang kita jumpai setiap hari. Kalau kita 

menyayangi teman kita dengan tulus maka itu sama saja kita mengasihi Allah juga 

dengan tulus. Semoga kita semua selalu belajar menyayangi teman ya, baik di sekolah 

maupun di lingkungan tempat tinggal kita.  

 

REFLEKSI 

Seberapa seringkah aku memberikan kasih sayang kepada teman? 

 

DOA 

Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku selalu agar senantiasa menyayangi teman yang ada 

di sekitarku. Amin 

 

AKSI 

Aku akan berbagi makanan dengan teman 

 

 

 

SELASA, 09 Oktober 2018: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII 

Bacaan: Gal. 1:13-24; Mzm. 139:1-3.13-15;  

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 

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, 
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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." 

 

AKU AKAN BELAJAR TENANG 

  

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

menyusahkan diri dengan banyak perkara” (Luk. 10:41) 

 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu merasa kuatir? Ya, kita semua pasti 

pernah merasa kuatir, bukan?. Misalnya saat mama atau papa pulang terlambat tanpa 

memberi kabar, nenek sedang sakit dan lain-lain. Injil hari menggambarkan sikap Marta 

yang sangat sibuk menyiapkan makanan bagi Yesus dan ia tidak mendengarkan 

pewartaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Ia sangat kuatir kalau semua pekerjaannya 

belum beres. Yesus berkata kepada Marta, Maria adikmu telah melakukan hal yang 

baik yakni mendengarkan pewartaan-Ku bukan menyusahkan dirimu sendiri. Semoga 

dengan belajar dari kisah ini, kita tidak meniru sikap Marta yang selalu kuatir dalam 

kehidupan sehari-hari melainkan kita bisa meneladani sikap Maria yang duduk dengan 

tenang mendengarkan pewartaan Yesus. Semoga kita juga mau mendengarkan firman 

Tuhan dengan tenang setiap kali misa di Gereja.  

 

REFLEKSI 

Kapan terakhir kali saya merasa kuatir  

 

DOA 

Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku selalu agar bisa menjadi anak yang tenang dalam 

bersikap sesuai dengan keinginan-Mu. Amin  

 

AKSI 

Aku akan belajar untuk tidak kuatir lagi 

 

 

 

RABU, 10 Oktober 2018: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII 

Bacaan: Gal. 2:1-2.7-14; Mzm. 117:1.2;  

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." 

 

BERDOA 

  

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

dikuduskanlah nama-Mu; datanglah Kerajaan-Mu” (Luk. 11:2). 
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Anak-anak yang terkasih, apa kabar kamu hari ini? Injil hari ini mengisahkan 

Yesus mengajari para murid-Nya berdoa bapa kami. Siapa yang sudah bisa berdoa 

bapa kami? Doa bapa kami itu adalah salah satu doa yang wajib kita ketahui dan kita 

hafal. Kenapa? Karena doa itu adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada 

kita. Semoga belajar dari kisah Injil hari ini kita bisa menghafal doa bapa kami dan 

mendoakannya setiap hari.  

 

REFLEKSI 

Sudahkah aku menghafal doa bapa kami? 

 

DOA 

Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar bisa menghafal doa bapa kami. Amin. 

 

AKSI 

aku akan bedoa bapa kami setiap hari  

 

 

 

KAMIS, 11 Oktober 2018: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII 

Bacaan: Gal. 3:1-5; Mzm. 1:69-75;  

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 

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." 

 

MINTA 

 

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

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

pintu akan dibukakan bagimu” (Luk. 11:9). 

 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu meminta sesuatu kepada Tuhan? 

Misalnya minta diberikan umur yang panjang, minta rejeki, minta kesehatan dan minta 

apapun? Apakah permintaanmu dikabulkan?. Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus 

menasehati kita supaya selalu berharap kepada-Nya. Kita bisa meminta apa saja 

kepada-Nya dan Tuhan akan memberikannya bagi kita. Sebab, Yesus selalu memenuhi 
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segala kebutuhan hidup kita. Semoga pesan Yesus ini bisa kita terapkan dalam 

kehidupan kita sehari-hari. 

 

REFLEKSI 

Apakah selama ini aku sudah berharap hanya kepada Yesus? 

 

DOA 

Ya Tuhan Yesus ajarilah aku supaya selalu berharap kepada-mu saja. Amin  

 

AKSI 

Aku akan meminta kepada Yesus dalam doa supaya mendapat teman yang baik. 

 

 

 

 
Jumat, 12 Oktober  2018 

Hari Biasa  

Bacaan: Gal 3: 7-14; Mzm 111: 1-2.3-4.5-6 

Bacaan Injil: Luk. 11: 15-26 

 

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

Beelzebul,  penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga  kepada-

Nya, untuk mencobai Dia.  Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka o  lalu 

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

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

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

bahwa Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika Aku mengusir setan 

dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? 

Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika Aku mengusir setan 

dengan kuasa Allah,  maka sesungguhnya Kerajaan Allah  sudah datang 

kepadamu.  Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga 

rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. 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. Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku  dan siapa tidak 

mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan.  

 

MEMBAWA KEDAMAIAN 

 

Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah,  maka sesungguhnya 

Kerajaan Allah  sudah datang kepadamu (Luk. 11: 20) 

 

Anak-anak yang terkasih, bagaimana rasanya berkumpul bersama dengan orang-orang 

tersayang seperti mama, papa, kakak dan adek? Pasti senang dan bahagia. 

Kebahagiaan dan kedamaian yang kalian rasakan itulah yang namanya Kerajaan Allah.   

 

Dalam bacaan Kitab Suci yang kita dengar hari ini, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk 

membawa dan menghadirkan Kerajaan Allah. Dengan hadirnya Tuhan di dalam 

rumahmu seluruh keluarga pasti akan mengalami kebahagiaan. Ayo kalian pun bisa 

menjadi barisan anak-anak yang penuh semangat dalam Tuhan, menjadi pewarta 

Kerajaan Allah. 

  

http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=luk%2011:%2015-26
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Refleksi:  

Apakah aku mau menjadi anak-anak yang selalu membawa Kerajaan Allah di 

lingkungan sekitar? 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak pembawa Kerajaan Allah. Amin. 

 

Aksi:  

Carilah gambar papa mama dan anak anaknya sedang berkumpul bersama saling 

bahagia 

 

 

Sabtu, 13 Oktober 2018 

Hari Biasa  

Bacaan: Gal 3: 22-29, Mzm. 105: 2-7 

Bacaan Injil: Luk. 11: 27-28 

 

Siapa Yang Berbahagia 

 (Luk. 11: 27-28) 

 

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.  "  Tetapi Ia berkata: "Yang berbahagia ialah 

mereka yang mendengarkan firman Allah  dan yang memeliharanya.  

 

BAHAGIA BERSAMA YESUS 

 

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

Allah  dan yang memeliharanya. (Luk. 11: 28) 

 

Anak-anak yang terkasih, bahagia itu sama dengan gembira. Rasa gembira membuat 

kita bisa tersenyum dan tertawa. Apalagi kalau kumpul bersama orang-orang yang 

mencintai kita seperti keluarga dan teman teman kita.   

 

Melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk setia mendengar, 

memelihara dan melaksanakan firman Allah. Bagaimana caranya? Sebelum tidur dan 

setelah bangun tidur berdoa kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan dan 

berkatNya.  

  

Refleksi:  

Marilah rajin membaca Firman Tuhan di dalam Kitab Suci 

 

Doa:   

Tuhan Yesus kami ingin mencintaiMu dengan rajin membaca Kitab Suci. Amin. 

 

Aksi:  

Mengumpulkan makanan yang sehat untuk dibagikan kepada sesame yang 

membutuhkan 
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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  

Bacaan Injil: Mrk. 10: 17-30 

  

Orang Kaya Sukar Masuk Karajaan Allah 

(Mrk. 10: 17-30) 

 

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? " Jawab 

Yesus: "Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorangpun yang baik selain dari pada 

Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: Jangan membunuh, jangan 

berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak 

orang, hormatilah ayahmu dan ibumu!  " Lalu kata orang itu kepada-Nya: Guru, 

semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku."  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." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, 

sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya di sekeliling-Nya dan 

berkata kepada mereka: "Alangkah sukarnya orang yang beruang  masuk ke dalam 

Kerajaan Allah." Murid-murid-Nya tercengang mendengar perkataan-Nya itu. Tetapi 

Yesus menyambung lagi: "Anak-anak-Ku, alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan 

Allah.  Lebih mudah seekor unta melewati lobang jarum dari pada seorang kaya masuk 

ke dalam Kerajaan Allah. "  Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang 

lain: "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?"  Yesus memandang mereka 

dan berkata: "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi 

Allah.  Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah 

 

HARTA DI SURGA 

 

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." (Mrk. 10: 21) 

 

Anak-anak yang terkasih, berbagi kepada sesama apalagi kepada sesama yang 

berkekurangan itu merupakan sikap yang terpuji dan dapat menyenangkan hati Tuhan. 

Kalian pasti pernah melakukan sikap berbagi dan berderma. Bagaimana rasanya! 

Pastiya membuat kalian terharu dan bahagia karena bisa membantu orang lain  

 

Dalam bacaan Kitab Suci hari ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran agar kita mau 

berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan berbagi kita akan memperoleh 

harta surgawi yakni bertemu dengan Tuhan sendiri. Alangkah gembiranya ikut berjalan 

bersama Tuhan mewartakan kebaikan kepada sesama. 

  

Refleksi:  

Anak-anak, sudahkah kita berbagi dari yang kita punya kepada sesama? 
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Doa:   

Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengajarkan kami untuk punya sikap berbagi kepada 

sesame yang berkekurangan. Amin. 

 

Aksi:  

Membuat bakti sosial kepada anak anak panti asuhan 

 

 

 

Senin, 15 Oktober  2018 

Pekan Biasa XXVIII 

Pw. S. Teresia dr Avila, PrwPujG (P) 

Bacaan: Gal 4: 22-24. 26-27.31-5: 1; Mzm. 113: 1-5a.6-7 

Bacaan Injil: Luk. 11: 29-32 

 

Tanda Yunus  

(Luk. 11: 29-32) 

 

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.  Sebab seperti Yunus menjadi tanda 

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

angkatan ini. 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!  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!" 

 

PEKERJAAN NABI YUNUS 

 

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!" (Luk. 11: 32) 

 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kalian membuat mama jadi marah karena kalian 

tidak mau mendengarkan. Dengan mama marah itu artinya kita membuat kesalahan. 

Sikap seperti ini jangan dilakukan terus menerus karena tidak berkenan di hati Tuhan 

Yesus.  

 

Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan kisah Yunus yang diutus oleh Allah 

untuk pergi ke Niniwe untuk mempertobatkan penduduk. Yunus hadir untuk membawa 

suara Allah agar seluruh penduduk di Niniwe menjauhi dosa dan berbalik ke jalan yang 

benar yaitu ke Allah. Bertobat membawa kebahagiaan karena bisa berjalan bersama 

Tuhan kembali. 

  

Refleksi:  

Anak-anak, sudahkah kalian mengerti arti pertobatan? 
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Doa:   

Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan sebuah kisah pertobatan yang 

dikerjakan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe. Amin. 

 

Aksi:  

Pertobatan alangkah baik bila diikuti dengan sikap nyata yaitu dengan memberikan 

makanan yang sehat kepada sesame yang membutuhkannya 

 

 

Selasa, 16 Oktober  2018 

Hari Biasa  

Bacaan: Gal 4: 31b-5:6; Mzm 119: 41.43.44.45.47.48  

Bacaan Injil: Luk. 11: 37-41 

 

Yesus Mengecam Orang-Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat 

 (Luk. 11: 37-41) 

 

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

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

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

Tuhan  berkata kepadanya: "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar 

dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai 

orang-orang bodoh,  bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang 

menjadikan bagian dalam?  Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah  dan 

sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu.  

 

KEJUJURAN 

 

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) 

 

Anak-anak yang terkasih, melalui papa dan mama serta bapak ibu guru di sekolah kita 

diajarkan untuk bersikap jujur dan berani mengakui kalau berbuat salah dan meminta 

maaf secepatnya. Dengan kejujuran hidup kita menjadi berarti bagi sesama dan 

menjadi cara untuk memuji Tuhan. 

 

Melalui bacaan Injil hari ini, kita melihat dan mendapat contoh gambaran orang-orang 

yang tidak jujur dalam kehidupannya yakni orang-orang Farisi. Sikap seperti itu tidak 

berkenan di hati Tuhan karena merugikan sesama. 

  

Refleksi:  

Orang yang tidak jujur dalam kata dan perbuatan tidak berkenan di hati Tuhan 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, kami ingin belajar untuk menjadi anak-anak yang berkenan di hatiMu 

dengan bersikap jujur dan adil. Amin. 

 

Aksi:  

Bila orangtua kita menyiapkan makanan untuk bekal di sekolah harus dihabiskan 
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Rabu, 17 Oktober  2018 

Pw. S. Ignasius dr Antiokhia, UskMrt (M) 

Bacaan: Gal 5: 18-25; Mzm. 1: 1-4.6  

Bacaan Injil: Luk. 11: 42-46 

 

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. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat 

terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, 

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

di atasnya, tidak mengetahuinya."  Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu  menjawab 

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

juga." 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 p  dengan satu jaripun. 

 

BERTANGGUNG JAWAB  

 

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 (Luk. 11: 42) 

 

Anak-anak yang terkasih, dalam hidup bersaudara dan berteman kadang berselisih dan 

berbeda pendapat. Akibatnya kita hanya diam dan tidak tegur sapa. Sikap seperti ini 

tentu berlawanan dengan sikap kasih yang sudah diajarkan kepada kita selama ini.   

 

Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memperingatkan kepada orang-orang Farisi 

yang telah mengabaikan sikap kasih dan keadilan. Mereka minta orang lain melakukan 

apa yang mereka katakan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Sikap seperti itu 

tidak pantas untuk ditiru. Mari berbuat kasih dan keadilan dengan sejujur-jujurnya. 

  

Refleksi:  

Apakah contoh sikap kasih dan keadilan di sekolah? 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, ajarilah dan mampukanlah kami untuk bersikap adil dan jujur. Amin. 

 

Aksi:  

Mari berbuat jujur dan adil terhadap diri sendiri dengan menghargai apa yang kita 

punya dan mau berbagi kepada orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=luk%2011:%2042-46
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Kamis, 18 Oktober  2018 

Pesta S. Lukas, Penginj (M) 

Bacaan: 2Tim 4: 1017b; Mzm 145: 10-11.12-13ab. 17-18 

Bacaan Injil: Luk. 10: 1-9 

 

Yesus Mengutus Tujuh Puluh Murid 

 (Luk. 10: 1-9) 

 

 Kemudian dari pada itu Tuhan  menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus 

mereka berd 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. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti 

anak domba ke tengah-tengah serigala  Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal 

atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam 

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

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

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

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

diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. 

Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota 

dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan 

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

Kerajaan Allah  sudah dekat padamuya." 

 

TUHAN MENGUTUS MURIDNYA 

 

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 (Luk. 10: 1) 

 

Anak-anak yang terkasih, bagaimana rasanya kalau Ibu Guru meminta kalian untuk 

membantunya. Pasti senang dan jadi dekat dengan Ibu Guru. Kalian pasti pernah 

membantu juga bila mama atau papa minta tolong.   

 

Melalui Injil hari ini, kita mendengar Tuhan Yesus mengutus muridNya pergi ke sebuah 

kota berdua-dua. Untuk apa? Untuk mewartakan kebaikan dan cinta kasih Allah. 

Mereka tentunya semangat karena Tuhan sendiri yang meminta dan mereka 

melaksanakan tugas itu dengan gembira dan penuh semangat. Tuhan sungguh 

percaya bahwa murid-muridNya akan melaksanakan tugas itu dengan baik dan 

bertanggungjawab.  

  

Refleksi:  

Bagaimana rasanya kalau diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas dari Ibu Guru 

atau papa mama? 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kami semangat dan sukacita untuk 

melaksanakan tugas sehari-hari. Amin. 
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Aksi:  

Melaksanakan tugas dari Tuhan untuk menjaga lingkungan hidup sehingga hidup 

menjadi sehat 

 

 

Jumat, 19 Oktober  2018 

Hari Biasa  

Bacaan: Ef 1: 11-14; Mzm 33: 1-2.4-5.12-13  

Bacaan Injil: Luk. 12: 1-7 

 

Pengajaran Khusus bagi Murid-Murid 

 (Luk. 12: 1-7) 

 

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.  Tidak ada 

sesuatupun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatupun yang 

tersembunyi yang tidak akan diketahui.  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.  Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabat-

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

kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. 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!  Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguhpun 

demikian tidak seekorpun dari padanya yang dilupakan Allah,  bahkan rambut 

kepalamupun terhitung  semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih 

berharga dari pada banyak burung pipit. 

 

TAKUT AKAN ALLAH 

 

Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti.  

Takutilah Dia (Luk. 12: 5a) 

 

Anak-anak yang terkasih, bagaimana rasanya takut itu? Yang pasti tidak enak dan tidak 

nyaman. Sikap takut itu banyak sebabnya. Misalnya karena kita berbuat salah dan tidak 

jujur. Supaya menjadi lega lebih baik cepat mengaku dan meminta maaf. 

Dalam bacaan Injil hari ini, kita diajarkan untuk memiliki rasa takut akan Allah. Rasa 

takut akan Allah merupakan pangkal dari iman. Misalnya takut berbuat dosa dan segala 

sesuatu yang tidak berkenan di hati Allah. Dengan keyakinan iman yang kuat Allah 

ingin membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertanggungjawab. 

  

Refleksi:  

Takut akan Allah merupakan sikap dasar iman? 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk memiliki rasa takut dari berbuat dosa. Amin. 

 

Aksi:  

Mengumpulkan barang barang yang tidak berguna untuk dijadikan benda yang 

berhargaSABTU, 20 OKTOBER  2018 
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HARI BIASA  

BACAAN: EF 1: 15-23; MZM. 8: 2-3A. 4-7  

BACAAN INJIL: LUK. 12: 8-12 

 

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

Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barangsiapa 

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

Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan 

diampuni; tetapi barangsiapa menghujat Roh Kudus , ia tidak akan diampuni. 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.  Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan 

mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." 

 

ROH KUDUS 

 

Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang  

harus kamu katakana (Luk. 12: 12) 

 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kalian mengalami kebingungan mengerjakan 

sesuatu. Bila mengalami kebingungan tentunya bisa mengakibatkan tugas yang harus 

selesai tidak jadi selesai. Jika bingung di sekolah jangan takut untuk bertanya kepada 

ibu guru. 

 

Melalui bacaan Kitab Suci hari ini, Tuhan Yesus memberikan kepada kita keyakinan jika 

mengalami kebingungan mohonlah Roh Kudus hadir sehingga kita menjadi yakin dan 

percaya diri untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan di sekolah dan di rumah. Berdoa 

mohon roh kudus akan memampukan kita dekat dengan Tuhan. 

  

Refleksi:  

Anak-anak, sudahkah kita berdoa mohon roh kudus? 

 

Doa:   

Tuhan Yesus, bantulah kami bila mengalami kebingungan. Amin. 

 

Aksi:  

Belajar berdoa mohon roh kudus 

 
 
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 

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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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- 
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." 
 

AKU BISA MELAYANI 
 

“Karena Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani  
melainkan untuk melayani” 

 
Anak-anak yang baik, pernahkah kamu menolong orang lain? Memungut 

sampah di lantai? Menolong ibu guru merapihkan pensil warna? Membereskan piring 
setelah makan?  Semua itu adalah sikap melayani. Sikap melayani adalah sikap yang 
diajarkan dan dicontohkan Tuhan Yesus kepada manusia.  

 
REFLEKSI 
Sikap melayani apa yang kamu lakukan hari ini?  
 
DOA 
Ya Yesus yang rendah hati, ajarilah aku melayani sesamaku seperti Engkau yang 
datang untuk melayani. 
 
AKSI 
Ajak Ibu Guru dan teman-teman melakukan “Operasi Semut” (memungut sampah) di 
kelas 
 
 
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." 
 

MOBIL PRIBADI vs MOBIL ANGKOT 
 

Anak-anak yang pintar, pernahkah kamu mengamati mobil di jalan raya? Ada 
mobil yang besar ada mobil yang kecil. Ada yang berwarna merah, hitam, putih, silver 
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dan biru. Ada mobil milik pribadi, ada mobil angkutan umum atau disebut “angkot”. 
Mobil pribadi ber-Ac dan digunakan satu keluarrga saja, mobil angkot kadang tidak ber-
AC dan ditumpangi banyak orang. Baik mobil pribadi maupun mobil angko, fungsinya 
sama. Mengantar kita ke tujuan. Yang terpenting bukan pada perbedannya, tetapi 
karena manfaatnya.  

Seperti hidup manusia di mata Tuhan. Yang terpenting bukan kaya atau miskin. 
Bukan naik mobil pribadi atau mobil angkot. Tetapi hidup manusia harus membawa 
manfaat, dengan cara menjadi orang yang baik dan tidak membeda-bedakan. 
 
REFLEKSI 
Apakah kamu pernah membeda-bedakan teman saat bermain?  
 
DOA  
Tuhan Yesus yang Maha Adil, ajarilah aku mengasihi seperti Engkau yang tidak 
membeda-bedakan teman. 
 
AKSI 
Ayo bermain ramai-ramai. Ada bola sepak, bola keranjang, lego dan banyak mainan 
lainnya. 
 
 
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. 
 

AKU BERJAGA-JAGA 
 

Anak-anak yang berani, apakah kamu sudah disuntik rubela dan difteri? Semua 
suntikan itu diberikan agar kamu selalu sehat dan tidak mudah sakit. Dengan demikian 
kamu sudah berjaga-jaga dari penyakit. Saat sakit badan menjadi demam, lemas dan 
tidak bisa bermain. Sakit tidak menyenangkan, oleh karena itu kita harus selalu berjaga-
jaga dari sakit. Selalu makan sayur dan buah, juga minum air putih 6 gelas 1 hari. 

 
REFLEKSI 
Apakah kamu sudah berjaga-jaga dari sakit? 
 
DOA  
Tuhan Yesus aku mau jadi anak-Mu yang sehat dan mengasihi diriku sendiri, dengan 
selalu makan makanan sehat.  
 
AKSI 
Ayo makan sayur dan buah setiap hari. Juga minum air putih 6 gelas. 
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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 
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." 
 

RAJIN PANGKAL PANDAI 
 

Anak-anak yang rajin, kegiatan apa yang paling kamu sukai di sekolah? Di 
sekolah kita bisa belajar sambil bermain.  Bermain bak pasir, bermain melempar bola 
keranjang, menangkap balon, menggiring sampai, menyusun puzzle dan balok, 
membentuk lego, lomba lari, berenang dan masih banyak lagi. Semua itu seru dan 
menyenangkan. Oleh karena itu kita harus masuk sekolah setiap hari dengan rajin. 
Semakin rajin sekolh semakin banyak bermain, semakin banyak bermain semakin 
banyak belajar, semakin banyak belajar semakin pandai. Rajin pangkal pandai. 
 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah rajin ke sekolah? Apakah aku sudah masuk setiap hari dan datang 
sebelum bel berbunyi? 
 
DOA  
Ya Yesus teladanku, aku mau rajin ke sekolah agar menjadi anak yang pandai dan 
berguna bagi banyak orang. 
 
AKSI 
Ayo bangun pagi dan bergegas ke sekolah setiap hari. 
 
 
 
 
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 
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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." 
 

YESUS RAJA DAMAI 
 

Anak-anak yang baik, apakah kamu pernah bertengkar dengan teman atau 
saudara? Bertengkar itu terjadi karena kita memiliki keinginan dan pendapat yang 
berbeda. Namun demikian bertengkar itu salah. Perbedaan bukan persoalan, tapi 
rahmat untuk persatuan. Perbedaan harus dibicarakan dengan baik dan tenang supaya 
dapat terselesaikan.  

Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Sekalipun manusia 
berbeda-beda. Ada yang membenci Yesus dan bertengkar karena Yesus, tetapi Yesus 
tetap menjadi orang yang baik bagi semua orang. 

 
REFLEKSI 
Apakah kamu pernah minta maaf setelah bertengkar? 
 
DOA 
Tuhan Yesus yang murah hati, jauhkanlah aku dari pengaruh si jahat yang suka marah-
marah dan bertengkar. Aku mau menjadi baik hati dan penyayang sepertiMu. 
 
AKSI  
Ayo minta maaf. 
 
 
 
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 
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." 
 

TANDA-TANDA DI LANGIT 
 

Anak-anak yang pintar, langit kita sangat luas. Langit kita pintar dan 
memberitahu kita tanda-tanda alam. Saat langit berwarna abu-abu dan mendung berarti 
akan turun hujan. Saat langit biru cerah berarti matahari akan bersinar terang. Saat 
hujan selesai maka langit akan menampilkan pelangi. Saat hari gelap maka langit 
memberikan bintang dan bulan untuk menerangi dunia di malam hari. 

Langit kita sangat indah dan hebat. Langit adalah ciptaan Tuhan pada hari 
kedua. Tuhan kita sangat hebat dan Maha Pencipta. 
 
REFLEKSI 
Pernahkah kamu berterima kasih pada Tuhan atas langit yang hebat? 
 
DOA 
Tuhan Yesus terima kasih atas langit dan alam semesta yang indah dan hebat. Aku 
sangat senang. 
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AKSI 
Ayo temukan, apa saja bentuk awan di langit. 
 

 

SABTU, 27 OKTOBER 2018 

BACAAN 1 : EF 4: 7-16, MAZMUR 122 : 1.2.3. 4A. 8 R:  LUK  13 : 1-9                               

 

Bacaan Injil : Lukas : 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!"  

 

 

BERTOBAT  

 

Yesus menjawab mereka: "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya dari 

pada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu?  

Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu  

semua akan binasa atas cara demikian. (Luk 13:2-3) 

 

Bapak, ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

Pada suatu hari Jessica tiba-tiba menangis. Teman-temannya pun tidak tahu kenapa 

Jesica menangis. Candra salah seorang teman Jesica melaporkan ke ibu guru bahwa 

Jesica menangis. Ibu guru dan datang datang memeluk Jesica. Setelah dipeluk ibu 

guru, Jesica diam dan tidak menangis lagi. Setelah diam, ibu guru tanya kenapa Jesica 

menangis. Lalu Jesica cerita bahwa dia menangis karena Tini temannya mengatakan 

bahwa orang tua Jesica mengalami kecelakaan karena papa dan mama Jesica jahat. 

Mendengar cerita Jesica, ibu guru mengatakan kepada Jesica dan semua teman-

temanya bahwa seseorang mengalami kecelakaan bukan karena orang itu jahat. 

Semua orang bisa mengalami kecelakaan. Penjelasan ibu guru membuat Jesica tenang 

dan terhibur. Sebab Jesica sendiri tahu bahwa papa dan mamanya adalah orang-orang 

yang baik, penyayang dan sabar.  

 

REFLEKSI 

Apakah aku tahu bahwa seseorang mengalami kecelakaan bukan karena orang itu 

jahat? 
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DOA 

Tuhan Yesus, bantu kami untuk menjadi anak-anak yang baik, hormat dan patuh 

kepada orang tua, guru dan teman. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. 

 

AKSI 

Aku mau selalu sayang papa mama. 

 

 

MINGGU 28 OKTOBER 2018 

PEKAN BIASA XXX 

YER. 31:7-9; MZM. 126:1-2AB,2CD-3,4-5,6; IBR. 5:1-6; MRK. 10:46-52. 

 

Bacaan Injil: Markus 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 

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 

 

TUHAN SAYANG SEMUA 

 

Lalu kata Yesus kepadanya: "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau!" Pada 

saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya. (Mrk. 10:52) 

 

Bapak, ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

Apakah anak-anak pernah melihat orang yang buta? Tentu orang yang buta akan sulit 

untuk pergi atau melakukan sesuatu. Misalah tidak bisa untuk bermain bola, mobil-

mobilan atau jalan-jalan. Karena itu, orang yang buta membutuhkan orang lain yang 

dapat menolongnya. Salah satu orang yang menolong orang buta dalah Yesus. Yesus 

menolong orang buta dengan membuat orang buta dapat melihat. Kita juga dapat 

menolong orang buta dan orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Sebab Tuhan 

tidak hanya menyayangi kita tetapi Tuhan sayang kita semua. 

 

REFLEKSI  

Apakah kita sayang papa, mama, guru dan teman? 

 

DOA  

Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menyayangi semua orang termasuk aku, 

papa, mama, guru dan teman. Amin  

 

AKSI  

Aku sayang Yesus 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yer31:7-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm126:1-2;Mzm126:2-3;Mzm126:4-5;Mzm126:6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr5:1-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk10:46-52;
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SENIN 29 OKTOBER 2018 

EF. 4:32-5:8; MZM. 1:1-2,3,4,6; 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. 

 

MENJADI ANAK-ANAK TERANG 

 

“Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra  

dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus  

telah mengampuni kamu”.(Ef.4:32) 

 

Bapak, ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

Kita pasti tidak suka kalau kita mempunyai teman yang suka mencuri. Sebab barang-

barang kita bisa hilang seperti handphoe, boneka atau mainan dan lain-lain. Tuhan 

Yesus juga tidak suka dengan anak yang suka mencuri. Yesus menginginkan kita 

menjadi anak yang baik, yang jujur dan suka membantu. Kita jangan meniru hal-hal 

yang jahat dari teman kita. 

 

REFLEKSI 

Apakah aku sudah menjadi anak yang baik dan jujur? 

 

DOA 

Tuhan Yesus,bantu aku untuk menjadi anak yang baik dan jujur. Amin 

 

AKSI 

Saya akan berusaha memaafkan orang yang bersalah kepada saya 

 

 

SELASA 30 OKTOBER 2018 

EF. 5:21-33; MZM. 128:1-2,3,4-5; LUK. 13:18-21 

 

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 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef4:32-99;Ef5:1-8;
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=Luk13:10-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef5:21-33;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm128:1-2;Mzm128:3;Mzm128:4-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk13:18-21;
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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."  

 

PELAN-PELAN 

 

Maka kata Yesus: "Seumpama apakah hal Kerajaan Allah dan dengan apakah Aku 

akan mengumpamakannya? 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.13:18-19) 

 

Bapak, ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

Apakah ada diantara kita yang lahir langsung bisa berjalan dan langsung bisa makan 

nasi? Tentu tidak ada. Saat baru lahir kita hanya bisa minum susu. Setelah lebih dari 

lima bulan baru mulai pelan-pelan makan bubur. Setelah beberapa tahun baru boleh 

makan nasi dan belajar berjalan. Oleh karena itu, marilah kita juga belajar sedikit demi 

sekdikit. Kita dilatih untuk sabar, tidak gampang marah dan tidak cepat putus asa. Dan 

itulah ciri anak-anak yang dikasihi oleh Yesus.  

 

REFLEKSI 

Apakah kita sudah bersikap sabar dengan sesama? 

 

DOA 

Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami dari lahir sampai sekrarang. Bantu kami 

jadi anak-anak yang rajin dan tidak putus asa. Amin 

 

AKSI 

Saya akan berusaha menjadi pribadi yang selalu sabar 

 

 

 

RABU 31 OKTOBER 2018 

EF. 6:1-9; MZM. 145:10-11,12-13AB,13CD-14; 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 

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 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef6:1-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm145:10-11;Mzm145:12-13;Mzm145:13-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk13:22-30;
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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 anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

Papa dan mama adalah wakil dari Tuhan. Papa dan mama dipakai oleh Allah. 

Melalui papa mama kita dapat merasakan kasih Allah. Maka kita harus berterima 

kepada kepada papa dan mama. Selian berterima kasih, kita juga harus menghormati 

papa mama sama seperti kita menghormati Allah. Tetapi bagi anak-anak yang tidak 

memiliki ayah atau ibu atau kedua-duanya, kita masih dapat merasakan kasih Allah 

melalui guru, teman dan anggota keluarga kita.  

 

REFLEKSI  

Apa saya selalu melihat karya Tuhan dalam hidup saya? 

 

DOA 

Tuhan Yesus, terima kasih untuk papa dan mama. Semoga papa dan mama sekalu 

sehat.  Amin 

 

AKSI 

Saya akan selalu menghormati yang lebih tua dari saya 

 

 

 

****************RENUNGAN HARI PANGAN SEDUNIA 2018 JENJANG TK************ 

 


