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KATA PENGANTAR 

Tahun 2016-2020 tema besar untuk seluruh kegiatan dan pelayanan di 

Keuskupan Agung Jakarta adalah: “MENGAMALKAN PANCASILA.” Tema besar ini 

sesuai dengan Arah Dasar (Ardas) Keuskupan Agung Jakarta tahun 2016-2020. 

Dalam arah dasar itu ditegaskan: “Gereja Keuskupan Agung Jakarta sebagai 

persekutuan dan gerakan umat Allah bercita-cita menjadi pembawa sukacita Injili 

dalam mewujudkan Kerajaan Allah yang Maha Rahim dengan mengamalkan 

Pancasila demi keselamatan manusia dan keutuhan ciptaan. Gagasan ini hendak 

menjadikan Pancasila sebagai roh dari Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta untuk 

tahun 2016-2020. Dari proses ini disepakati bahwa setiap sila dari lima sila dalam 

Pancasila akan didalami, dielaborasi dan dihayati selama lima tahun, satu tahun untuk 

satu sila. Tahun 2016 dibuka dengan tema: “AMALKAN PANCASILA: KERAHIMAN 

MEMERDEKAKAN.” Tahun 2017 mengusung tema: “AMALKAN PANCASILA: MAKIN 

ADIL, MAKIN BERADAB.” Kemudian tahun 2018 dijadikan sebagai tahun Persatuan 

dengan mengusung tema: “AMALKAN PANCASILA: KITA BHINNEKA, KITA 

INDONESIA.” 

Tema APP 2019 “Amalkan Pancasila: Kita Berhikmat, Bangsa Bermartabat,” yang 

menjadi fokus di tahun 2019 ini mengajak umat untuk menjaga persatuan Indonesia di 

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

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

itu bukan ciptaan manusia tetapi sudah menjadi kenyataan hidup manusia yang mau 

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

Kristiani. Tema ini secara khusus dihayati dalam semangat Pra Paskah 2019. 

Dalam memaknai masa Pra Paskah ini, Komisi Kateketik KAJ menyediakan 

renungan-renungan harian untuk TK, SD, SMP dan SMA/K serta modul Pendalaman 

Iman Anak dan Remaja. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyusun 

renungan harian yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membuat 

renungan. Para penyusun tersebuat ialah: Bapak Stanislaus Hendro Budiyanto, 

Bapak Antonius Sinaga, Ibu Katrin Sudaryani, Bapak Markus Masan, Ibu Henny 

Paliling, Bapak Pankrasius Niksan, Ibu Ancela Lioktriani Rante, Ibu Yulianti Hadinda, 

Ibu Irene Caronima, Ibu Ruci Mojoprasthi, Bapak Bernadus Jebatu, Bapak Johannes 

de Deo CC, Ibu Monica Anindito Rahayu, Ibu Christina Theresia, Bapak Bambang 

Putut, Ibu Deslita Br. Tarigan.  

Semoga bahan renungan ini membantu siswa-siswa menghayati masa Pra 

Paskah dan dapat menimba hal-hal yang baik untuk menjadi pribadi-pribadi yang 

berhikmat, dan pada akhirnya kita semua dapat merayakan paskah dengan penuh 

sukacita dan gembira tidak hanya untuk umat Kristiani tetapi bagi dunia. 

 
 

Tuhan Yesus memberkati, 
 
 
Rm. V. Rudy Hartono, Pr 
Ketua Komisi Kateketik KAJ 
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Rabu, 6 Maret 2019 (RABU ABU) 

Pantang  dan Puasa 

Bacaan: Yl. 2:12-18; Mzm. 51:3-4,5-6a,12-13,14,17; 2Kor. 5:20-6:2 

Bacaan Injil: Mat. 6:1-6, 16-18 

 

1 "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya 

dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di 

sorga. 2 Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan 

hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-

lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka 

sudah mendapat upahnya. 3 Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah 

diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. 4 Hendaklah 

sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang 

tersembunyi akan membalasnya kepadamu." 5 "Dan apabila kamu berdoa, 

janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya 

dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, 

supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah 

mendapat upahnya. 6 Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, 

tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. 

Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 16 

"Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. 

Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang 

berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat 

upahnya. 17 Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah 

mukamu, 18 supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, 

melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu 

yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." 

 

ARTI PUASA 

“Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, 

supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya 

oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang 

tersembunyi akan membalasnya kepadamu." 

(Matius 6:17-18) 

Renungan 

 Setiap hari Rabu Abu, orang-orang Katolik mengawali masa Pra Paskah, 

masa di mana orang-orang Katolik mengenang penderitaan dan sengsara Yesus 

sampai wafat-Nya di kayu salib. Pada hari Rabu Abu orang Katolik berpuasa dan 

berpantang. Puasa orang Katolik berbeda dengan puasa orang-orang yang 

beragama lain. Puasa bagi orang Katolik artinya makan kenyang satu kali. Tetapi 

bukan berarti boleh makan makanan kecil atau jajan. Sedangkan pantang adalah 

menjauhkan makanan atau kebiasaan yang tidak baik. Misalnya, bagi orang yang 

sering merokok, ia tidak merokok selama bulan puasa dan mengendalikan diri dari 

berkata yang tidak benar (hoax).  

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yl2:12-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm51:3-4;Mzm51:5-6;Mzm51:12-13;Mzm51:14;Mzm51:17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Kor5:20-99;2Kor6:1-2;
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Pada hari Rabu Abu orang-orang Katolik menerima abu di dahi sebagai tanda 

pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda mempersatukan diri dengan 

pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan menerima abu, orang-orang Katolik 

menyadari bahwa manusia pada dasarnya berasal dari abu dan akan kembali 

menjadi abu. Untuk itu, orang Katolik diharapkan bertobat dan sungguh kembali 

kepada Allah.  

 Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita agar berpuasa dan pantang dengan 

sungguh-sungguh. Yesus mengharapkan agar kita berpuasa bukan hanya 

mengendalikan diri dari makanan tetapi juga semakin mendekatkan diri dengan 

Tuhan lewat doa. Berpuasa dan berpantang bukan berarti setelah itu kita boleh 

makan dan minum sebanyak-banyaknya. Tetapi berpuasa dan berpantang itu 

menunjukkan sikap bela rasa kepada orang lain. Maka tidak heran di setiap sekolah 

dan paroki ada Aksi Puasa Pembangunan (APP).  

Aksi Puasa Pembangunan merupakan wujud nyata dari bela rasa kita kepada 

sesama kita, terutama yang miskin dan terlantar. Untuk itu marilah kita ikut terlibat 

aktif dalam APP tahun ini, agar kita dapat membantu sesama kita yang tidak mampu 

secara ekonomi.  

 

Refleksi 

- Apakah aku sudah memiliki niat untuk melakukan pantang pada tahun ini? 

- Bagaimana perasaanku ketika aku dapat mengendalikan diri? 

- Apakah aku rajin berdoa dan membaca kitab suci? 

 

Doa 

Allah Bapa yang Maharahim, puji dan syukur kami haturkan ke hadirat-Mu karena 

kami diberi kesempatan untuk berpuasa dan berpantang. Bantulah kami dengan 

Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjalankan puasa dan pantang pada tahun ini 

dengan sungguh-sungguh. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

 

Aksi 

Aku akan menyisihkan uang jajanku untuk Aksi Puasa Pembangunan.  

 

 

 

 

 

Kamis, 7 Maret 2019  

Bacaan: Ul. 30:15-20; Mzm. 1:1-2,3,4,6;  

Bacaan Injil: Luk. 9:22-25.  
 

22 Dan Yesus berkata: "Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan 
ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan 
dibangkitkan pada hari ketiga." 23 Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ul30:15-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm1:1-2;Mzm1:3;Mzm1:4;Mzm1:6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk9:22-25;
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yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari 
dan mengikut Aku. 24 Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan 
kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan 
menyelamatkannya. 25 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia 
membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. 
 

RELA MENGAMPUNI  

Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus 
menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku.” 

(Lukas 9:23) 
 
Renungan 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, banyak berita dan informasi yang kita baca 

dari media sosial, televisi, dan surat kabar tentang nasib orang-orang yang 

mengikuti Yesus. Tahun lalu kita menyaksikan gereja di Surabaya dibom oleh orang-

orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak orang yang meninggal dan mengalami 

luka berat dan luka ringan. Orang-orang ini biasanya mempunyai pandangan bahwa 

para pengikut Yesus adalah orang kafir dan sebagainya. Maka mereka dengan 

tanpa belas kasih melakukan tindakan kekerasan tersebut.  

 Penderitaan yang dialami oleh para pengikut Yesus Kristus seperti itu 

sebenarnya telah disampaikan oleh Yesus sendiri. Kata-Nya kepada mereka semua: 

"Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul 

salibnya setiap hari dan mengikut Aku” (ayat 23). Setiap murid akan mengalami 

penderitaan bahkan kehilangan nyawa karena Kristus. Ini merupakan salib yang 

harus dipikul setiap hari. Di zaman-Nya, Yesus sendiri sudah hadir di tengah-tengah 

dunia, ditolak oleh para tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat. Mereka kemudian 

membunuh-Nya dan pada hari ketiga Ia bangkit dari mati. Yesus sendiri tidak 

mendendam atas tindakan atau perbuatan mereka itu. Yesus bahkan mengampuni 

dosa-dosa mereka.  

 Hari ini kita diajak untuk meneladani Yesus yang rela menderita dengan 

ikhlas. Kita tidak perlu membalas tindakan kekerasan dengan kekerasan. Kita mesti 

membalas tindakan kekerasan dengan kasih yang berlimpah. Kita pun rela 

mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita seperti kata-kata Yesus ketika 

berada di Golgota, “Ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang 

mereka perbuat.” Memikul salib berarti membawa keselamatan bagi kita. Bagi orang 

lain salib adalah tanda penghinaan tetapi bagi kita salib adalah tanda kemenangan.  

 
Refleksi  
- Apakah aku sering diejek oleh teman karena mengikuti Yesus? 
- Apakah aku merasa sedih ketika diejek karena menjadi orang Kristen? 

 
Doa  
Allah Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena Yesus Kristus telah mengajarkan 

kepada kami untuk menerima setiap penderitaan tanpa balas dendam. Berilah kami 

hati yang penuh pengampunan untuk mengampuni orang yang menyakiti kami. 

Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
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Aksi  
Aku ikhlas memaafkan teman-temanku yang telah berbuat salah kepadaku, karena 
aku murid Yesus.  
 

 

 

 

 

 

Jumat, 8 Maret 2019 
Bacaan: Yes. 58:1-9a; Mzm. 51:3,5-6a, 18-19;  

Bacaan Injil: Mat. 9:14-15 

 
14 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata: 

"Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" 15 Jawab 

Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berdukacita 

selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu 

diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. 

 

MEMAHAMI MAKNA PUASA 

“Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?” 

(Matius 9:14-15) 

Renungan 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, puasa biasanya diartikan sebagai tidak 

makan dan minum pada waktu tertentu. Namun, puasa tidak hanya sekedar 

berbicara tentang makan dan minum. Puasa adalah sebuah tindakan untuk 

mencintai Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan hadir 

bukan sebagai seorang yang penuh kuasa seperti presiden atau pembesar dunia. 

Tuhan hadir untuk menyapa dan memperhatikan kita. Maka puasa yang 

dimaksudkan adalah sikap atau tindakan untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu.  

Dalam Injil Matius hari ini, kita membaca tentang murid-murid Yohanes yang 

datang dan bertanya kepada Yesus. “Mengapa kami dan orang-orang Farisi 

berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?”. Yesus mengatakan “dapatkah sahabat-

sahabat mempelai berdukacita selama mempelai berada bersama mereka”. 

Maksudnya adalah Yesus akan segera meninggalkan sahabat-sahabat-Nya. Karena 

setelah itu para sahabat-Nya, akan banyak mengalami penderitaan, dan kesedihan. 

Maka di sini, puasa harus dipahami sebagai tindakan untuk menahan segala 

keinginan, hawa nafsu, kesombongan, dan rasa iri hati kita. Berpuasa tidak hanya 

sekedar melaksanakan aturan agama tetapi semangat untuk lebih dekat Tuhan. 
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Kita boleh belajar memahami makna puasa yang sesungguhnya dengan 

belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita belajar untuk tidak melakukan 

perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dengan Tuhan.  

 

Refleksi 

- Apakah aku sudah belajar mengendalikan segala keinginanku yang menjauhkan 

aku dari Tuhan? 

- Apakah aku sudah siap melaksanakan puasa dan pantang dengan benar? 

 

Doa 

Allah Bapa yang Mahabaik, Yesus Putera-Mu telah mengajarkan kami untuk 

berpuasa dan mengendalikan segala keinginan, sikap, tutur kata, dan perbuatan 

yang menjauhkan kami dari Engkau. Bantulah kami agar kami semakin giat 

melaksanakan ajaran Yesus Putera-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. 

Amin. 

 

Aksi 
Aku belajar untuk mendengarkan teman-temanku daripada mudah menyalahkan 
mereka.  
 

 

 

 

 

 

Sabtu, 9 Maret 2019 

Bacaan: Yes. 58:9b-14; Mzm. 86:1-2,3-4,5-6;   

Bacaan Injil: Luk. 5:27-32. 

 

27 Kemudian, ketika Yesus pergi ke luar, Ia melihat seorang pemungut cukai, yang 

bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya: "Ikutlah 

Aku!" 28 Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. 

29 Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Dia di rumahnya dan 

sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama 

dengan Dia. 30 Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada 

murid-murid Yesus, katanya: "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama 

dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" 31 Lalu jawab Yesus kepada mereka, 

kata-Nya: "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; 32 Aku 

datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka 

bertobat." 

 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes58:9-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm86:1-2;Mzm86:3-4;Mzm86:5-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk5:27-32;
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BERANI MENINGGALKAN SEGALA SESUATU 

“Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia.”  

(Lukas 5:28) 

Renungan 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Setiap orang pasti tidak luput dari kesalahan 

dan dosa. Orang yang mengatakan bahwa dia tidak pernah berdosa adalah 

pembohong. Orang kudus sekali pun, pasti pernah berdosa. Justru orang menjadi 

kudus karena menyadari bahwa ia orang berdosa dan berusaha untuk meninggalkan 

segala dosanya dan bersatu dengan Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan itu 

mahapengampun dan maharahim.  

Hari ini dalam Injil Lukas, dikisahkan tentang panggilan Matius seorang 

pemungut cukai. “Kemudian, ketika Yesus pergi ke luar, Ia melihat seorang 

pemungut cukai, yang bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata 

kepadanya: "Ikutlah Aku!" 28 Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala 

sesuatu, lalu mengikut Dia.” Matius memang bertobat dan ia begitu cepat tanggap 

dan menyadari bahwa ia dipanggil secara khusus. Matius menggunakan 

kesempatan luar biasa tersebut untuk mengundang Yesus untuk makan di 

rumahnya. Namun, satu hal yang sungguh luar biasa adalah ia berani meninggalkan 

segala sesuatu. Yang dimaksud dengan segala sesuatu berarti segala dosa dan 

pekerjaannya untuk menyambut suka cita yang tak terhingga. Matius tahu bahwa 

kesempatan ini harus dipergunakan untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. 

Kita boleh belajar dari Matius untuk segera menyadari panggilan Tuhan atas 

diri kita agar segera meninggalkan keterikatan, keinginan, dan kesenangan kita akan 

hal-hal duniawi. Dengan demikian maka kita akan memperoleh suka cita bersama 

Yesus.  

 

Refleksi 

- Apakah aku segera menyadari segala perbuatan dosa dan berani meninggalkan 

semuanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik? 

- Apakah aku lebih memilih belajar daripada bermain? 

 

Doa 

Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur kepada-Mu karena memanggil kami 

dari situasi kami yang penuh dengan dosa. Sadarkan kami agar kami berani 

meninggalkan segala perbuatan dosa dan dapat memperoleh kehidupan kekal. 

Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

Aksi 

Aku berani meninggalkan segala keinginanku mau  menang sendiri karena aku 

percaya Tuhan pasti memberikan sesuatu yang terbaik bagi diriku.  
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Minggu, 10 Maret 2019 

Minggu Prapaskah I 

Bacaan: Ul. 26:4-10; Mzm. 91:1-2,10-11,12-13,14-15; Rm. 10:8-13 

Bacaan Injil: Luk. 4:1-13. 

 

1 Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa 

oleh Roh Kudus ke padang gurun. 2 Di situ Ia tinggal empat puluh hari lamanya dan 

dicobai Iblis. Selama di situ Ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu Ia lapar. 

3 Lalu berkatalah Iblis kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah, suruhlah batu ini 

menjadi roti." 4 Jawab Yesus kepadanya: "Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari 

roti saja." 5 Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam 

sekejap mata ia memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia. 6 Kata Iblis 

kepada-Nya: "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepada-Mu, 

sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada 

siapa saja yang kukehendaki. 7 Jadi jikalau Engkau menyembah aku, seluruhnya itu 

akan menjadi milik-Mu." 8 Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Ada tertulis: Engkau 

harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!" 

9 Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan 

Bait Allah, lalu berkata kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu 

dari sini ke bawah, 10 sebab ada tertulis: Mengenai Engkau, Ia akan memerintahkan 

malaikat-malaikat-Nya untuk melindungi Engkau, 11 dan mereka akan menatang 

Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada batu." 12 Yesus 

menjawabnya, kata-Nya: "Ada firman: Jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu!" 

13 Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari pada-Nya dan 

menunggu waktu yang baik. 

 

BERANI MENGATAKAN TIDAK 

Yesus menjawabnya, kata-Nya:  

"Ada firman: Jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu!" 

(Lukas 4:12) 

 

Renungan 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami godaan 

dari iblis atau setan. Godaan untuk berbohong, sombong, dan merasa diri paling 

hebat. Masih ada banyak godaan yang lain yang berasal dari iblis. Godaan itu 

dialami oleh orang dewasa dan anak-anak. Godaan yang sering dialami oleh 

seorang anak SD adalah menyontek dan malas belajar. Seorang anak biasanya 

lebih suka main game daripada belajar atau membantu orang tuanya. Untuk 

menghadapi godaan itu, seorang anak mesti berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan 

adalah sumber kekuatan untuk menghadapi godaan.   

Dalam bacaan Injil Lukas 4:1-13, kita membaca kisah tentang Yesus digoda 

di padang gurun  setelah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Padang gurun adalah 

lambang pencobaan dan godaan hidup. Yesus melewati pencobaan hidup di padang 

gurun dan berhasil mengatasinya karena Yesus taat kepada kehendak Bapa-Nya.  

Yesus berani mengatakan tidak kepada godaan iblis mulai dari godaan pertama 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ul26:4-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm91:1-2;Mzm91:10-11;Mzm91:12-13;Mzm91:14-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm10:8-13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk4:1-13;
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sampai godaan ketiga. Yesus menjawabnya, kata-Nya: "Ada firman: Jangan engkau 

mencobai Tuhan, Allahmu!"  Setelah itu, iblis pergi meninggalkan Yesus sampai tiba 

waktu yang tepat.  

Kita boleh belajar dari Yesus sendiri yang berani mengatakan tidak pada 

godaan iblis. Untuk itu, kita harus waspada terhadap godaan-godaan yang datang 

dalam diri kita. Kita perlu mempersiapkan diri dengan membentengi diri dengan 

berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjauhkan kita dari godaan iblis atau 

setan.  

 

Refleksi 

- Apakah aku sering mengalami godaan dari iblis (malas, mencontek, jahil dll)? 

- Apakah yang aku kalah dalam menghadapi godaan iblis? 

- Apakah yang aku lakukan ketika mengalami godaan iblis? 

 

Doa 

Allah Bapa yang Mahakuasa, Yesus Kristus Putera-Mu telah mempersiapkan diri 

untuk melaksanakan karya kesalamatan. Ia telah melakukan puasa selama 40 hari 

40 malam. Ia pun telah mengalahkan godaan dari iblis. Bantulah kami ya Bapa, agar 

kami pun mampu mengalahkan godaan yang terus hadir dalam diri kami. Demi 

Kristtus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

 

Aksi 

Aku akan terus mewaspadai setiap godaan yang datang agar aku dapat 

mengalahkan godaan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Senin, 11 Maret 2019 

Hari Biasa Pekan Pra Paskah 

Bacaan: Im. 19:1-2,11-18; Mzm. 19:8,9,10,15;  

Bacaan Injil: Mat. 25:31-46. 

 

31 "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat 

bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-

Nya. 32 Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan 

memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala 

memisahkan domba dari kambing, 33 dan Ia akan menempatkan domba-domba di 

sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya. 34 Dan Raja itu akan 

berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Im19:1-2;Im19:11-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm19:8;Mzm19:9;Mzm19:10;Mzm19:15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat25:31-46;
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oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia 

dijadikan. 35 Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, 

kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku 

tumpangan; 36 ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, 

kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. 

37 Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah 

kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami 

memberi Engkau minum? 38 Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang 

asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi 

Engkau pakaian? 39 Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara 

dan kami mengunjungi Engkau? 40 Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku 

berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah 

seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. 

41 Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari 

hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal 

yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. 42 Sebab ketika Aku lapar, 

kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum; 

43 ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika Aku 

telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, 

kamu tidak melawat Aku. 44 Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, 

bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau 

telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? 45 Maka 

Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu 

yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak 

melakukannya juga untuk Aku. 46 Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan 

yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." 

 

PEDULI PADA SESAMA BERARTI PEDULI KEPADA YESUS 

“Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala 

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

kamu tidak melakukannya juga untuk Aku.”  

(Matius 25: 45) 

Renungan 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian semua pasti kenal dengan cerita 

Santa Teresa dari Kalkuta. Ia disebut sebagai seorang santa yang sangat peduli 

kepada orang-orang miskin di Kalkuta. Ia memberi tempat, makan, dan pendidikan 

kepada orang-orang miskin dan terlantar. Kepada orang-orang yang mau meninggal 

di pinggir jalan, ia membawa mereka ke rumah yang sudah ia siapkan agar mereka 

dapat meninggal selayaknya seorang manusia. Ketika ditanya, “Mengapa Anda 

melakukan semuanya itu?” Ia berkata kepada kepada mereka, bahwa ia melakukan 

semuanya karena Yesus. Ia melihat Yesus dalam diri orang-orang miskin, orang-

orang lapar, orang-orang asing dan sebagainya.  

 Jawaban Santa Teresa itu mengingatkan kita akan bacaan Injil hari ini. Dalam 

Injil Matius 25:31-46, mengisahkan tentang penghakiman terakhir. Yesus datang 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat25:31-46;
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sebagai hakim agung yang menghakimi orang-orang berdasarkan perbuatan baik 

yang dilakukan di dunia. Setelah melakukan tanya jawab dengan orang-orang yang 

dihakiminya, Yesus berkata, “Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah 

seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku.”   

 Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk peduli kepada sesama yang miskin 

dan terlantar, mereka yang tidak punya rumah, sebagai orang asing, di penjara, 

lapar, dan haus. Kita mungkin tidak melakukan hal yang besar seperti Bunda 

Teresa, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil semampu kita. Misalnya, memberi 

penghiburang kepada teman yang sedih, mengunjungi teman yang sakit, dan 

menolong orang yang tidak punya rumah dan tidak makan dan minum. Berani kita 

melakukannya semua itu? Jika kita melakukan semuanya dengan baik maka kita 

akan bergembira bersama Yesus di surga. 

 

Refleksi 

- Apakah aku sudah memperhatikan orang-orang miskin? 

- Apakah aku sudah membantu teman yang tidak bisa mengerjakan PR? 

- Apakah aku menengok teman yang sakit? 

 

Doa 

Allah Bapa yang Mahamulia, bantulah kami agar kami dengan senang hati 

membantu teman-teman kami yang miskin dan terlantar. Semoga dengan melayani 

mereka, kami semakin dekat dengan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara 

kami. Amin. 

 

Aksi 

Aku akan menyisihkan uang jajanku untuk menolong teman-temanku yang miskin.  

 

 

 

 

 

 

Selasa 12 Maret 2019 

Bacaan: Yes. 55:10-11; Mzm. 34:4-5,6-7,16-17,18-19 

Bacaan Injil:  Mat. 6:7-15.  

 

7 Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang 

yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata 

doanya akan dikabulkan. 8 Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu 

mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepada-Nya. 9 Karena 

itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, 10 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes55:10-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm34:4-5;Mzm34:6-7;Mzm34:16-17;Mzm34:18-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat6:7-15;
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datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. 11 Berikanlah 

kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya 12 dan ampunilah  kami akan 

kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada 

kami;13 dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah 

kami dari pada yang jahat. [Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa 

dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.] 14 Karena jikalau kamu 

mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu 

juga. 15 Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan 

mengampuni kesalahanmu." 

 

MENGAMPUNI  

”Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan 

mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga 

tidak akan mengampuni kesalahanmu." 

(Matius 6:14-15) 

 

Renungan 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada pepatah dalam bahasa Latin “error 

humanum est” yang berarti kesalahan itu manusiawi sekali. Pepatah di atas 

menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan 

dan dosa, seperti memarahi teman, menyontek, bolos sekolah, melawan orang tua, 

dan berkelahi dengan teman. Jika kita menyadari kesalahan sebagai manusiawi, 

maka kita perlu berusaha untuk memperbaiki diri terus-menerus. Salah satu cara 

memperbaiki diri adalah mengakui kesalahan dan dengan jujur meminta maaf. 

Apabila seseorang sudah meminta maaf, maka kita perlu memaafkannya.  

 Dalam bacaan Injil hari ini Matius menceritakan tentang bagaimana Yesus 

mengajarkan doa kepada para murid-Nya. Doa yang diajarkan oleh Yesus adalah 

doa Bapa Kami. Salah satu bagian doa yang diajarkan oleh Yesus adalah 

mengampuni kesalahan orang lain. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan 

orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu 

tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu" 

(Matius 6:14-15). Sebagai seorang pengikut Kristus, apakah kita sudah melakukan 

apa yang diajarkan oleh Yesus atau tidak? Apakah kita bersedia mengampuni teman 

atau orang yang bersalah kepada kita? Atau apakah kita tetap menyimpan dendam 

kepada teman atau orang yang bersalah kepada kita? 

 Injil hari ini mengajak kita untuk membuka diri kita kepada rahmat Tuhan 

dalam doa dengan sungguh-sungguh, mengakui kesalahan dengan jujur, dan 

bersedia mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jika kita melakukan 

dengan ikhlas, maka Bapa yang di surga akan mengampuni segala kesalahan kita.  

 

Refleksi 

- Apakah kesalahanku yang sering aku lakukan kepada teman-teman dan orang 

tua serta guruku? 

- Apakah aku selalu meminta maaf kepada teman-teman, orang tua, dan guru-
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guruku? 

- Apakah aku berani memaafkan teman atau orang lain yang bersalah kepadaku? 

 

Doa 

Tuhan Yesus yang baik bantulah kami agar kami dapat berani mengakui kesalahan 

dan berani mengampuni sesama kami dengan mudah seperti yang di ajarkan di 

dalam doa Bapa Kami. Namu-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. 

 

Aksi 

Aku berusaha memaafkan teman yang bersalah kepadaku.  
 

 

 

 

 

Rabu, 13 Maret 2019 

Bacaan: Yun. 3:1-10; Mzm. 51:3-4,12-13,18-19;  

Bacaan Injil: 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! 

MEMAHAMI TANDA 

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.” 

(Lukas 11:29) 

 

Renungan 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap saat kita berjumpa dengan tanda. Ada 

tanda dilarang parkir, tanda dilarang berhenti, tanda dilarang mengambil penumpang 

dan sebagainya. Tanda yang dibuat sebenarnya mempunyai arti tertentu. Misalnya, 

tanda dilarang parkir dimaksudkan agar kendaraan tidak boleh di parkir di tempat 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yun3:1-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm51:3-4;Mzm51:12-13;Mzm51:18-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk11:29-32;
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yang telah ditentukan. Tugas kita adalah membaca dan memahami tanda-tanda 

yang kita temui. Jangan sampai kita tidak mengerti dengan tanda yang ada.  

Pada hari ini, kita mendengar dari Injil Lukas 11: 29-32, membahas tentang 

tanda. Yesus mengecam orang-orang yang meminta tanda kehadiran Allah. Mereka 

tidak mengerti bahwa yang sedang mengajar mereka adalah Allah sendiri. Yesus 

sebenarnya telah membuat banyak tanda seperti menyembuhkan orang sakit, 

membangkitkan orang mati, dan sebagainya. Tetapi seperti orang-orang Yahudi 

tidak membuka hati dan pikiran mereka akan kehadiran Allah itu sendiri. Yesus mau 

berpesan kepada orang-orang yang diajarkan bahwa tidak ada tanda yang akan 

diberikan selain tanda nabi Yunus. Nabi Yunus menjadi tanda bagi orang-orang 

Niniwe agar mereka bertobat dari segala dosa mereka. 

Lewat pesan Injil hari ini, kita diajak untuk memahami tanda-tanda kehadiran 

Allah dalam setiap peristiwa hidup kita. Misalnya, pada waktu kita sakit, Tuhan 

mengirim orang tua untuk menemani kita. Tuhan mengirim dokter untuk 

menyembuhkan penyakit kita. Yesus hadir dalam diri orang-orang yang dengan setia 

menemani kita. Namun kita sering kali lupa dengan tanda-tanda penyertaan Allah 

dalam seluruh kehidupan kita.  

 

Refleksi 

- Apakah kita merasakan kehadiran Allah dalam diri teman-teman yang selalu 

bermain bersama kita? 

- Apakah kita menyadari bahwa nafas kehidupan diberikan oleh Allah? 

 

Doa 

Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada 

kami lewat nafas kehidupan yang kami hirup setiap hari. Bantulah kami untuk 

memahami tanda-tanda kehadiran-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan 

pengantara kami. Amin. 

 

Aksi 

Aku akan mamahami arti dari setiap tanda kehidupan.  
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Kamis, 14 Maret 2019 
Bacaan: Est. 4:10a,10c-12,17-19; Mzm. 138:1-2a,2bc-3,7c-8 
Bacaan Injil: Mat. 7:7-12 
 
7 "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 

ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 8 Karena setiap orang yang meminta, 

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

mengetok, baginya pintu dibukakan. 9 Adakah seorang dari padamu yang memberi 

batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, 10 atau memberi ular, jika ia meminta 

ikan? 11 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-

anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan yang baik kepada 

mereka yang meminta kepada-Nya." 12 "Segala sesuatu yang kamu kehendaki 

supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah 

isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi 

 
TUHAN MENGETAHUI KEBUTUHAN KITA 

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 

ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 8 Karena setiap orang yang meminta, 

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

mengetok, baginya pintu dibukakan. 

(Matius 7:7-8) 
 
Renungan 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah meminta sesuatu 
kepada orang tua atau teman kita. Kadang permintaan kita dikabulkan dan kadang 
ditolak. Ketika permintaan dikabulkan, kita akan merasa bahagia dan senang. 
Sebaliknya, kalau permintaan ditolak, kita merasa sedih dan marah. Permintaan 
yang ditolak tentu ada alasannya, karena mungkin permintaan itu bukan sesuatu 
yang kita butuhkan. Mungkin cara kita meminta itu tidak sopan atau tidak baik. 
Tetapi jika permintaan itu merupakan suatu kebutuhan maka tentu akan dikabulkan.  

Hal yang sama juga seperti yang kita baca atau dengarkan dari Injil Matius 7: 

7-12 pada hari ini. Apa yang kita minta dari Tuhan akan dikabulkan jika kita tidak 

jemu-jemu meminta kepada-Nya. “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; 

carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 8 

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

mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.” Pernyataan 

Yesus seperti ini mau mengajak kita terus beriman dan percaya kepada Allah. 

Bahwa Allah akan mengabulkan semua doa kita asalkan kita memintanya dengan 

penuh kerendahan hati, jujur, dan tulus.  

Bacaan Injil hari ini mengharapkan kita untuk tidak mudah putus asa jika doa 

kita belum dikabulkan. Mari berdoa terus tanpa merasa jemu, maka Allah akan 

mengabulkan semua permohonan kita.  

 

Refleksi 

- Apakah pada waktu berdoa kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Allah 
atau tidak? 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Est4:10;Est4:10-12;Est4:17-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm138:1-2;Mzm138:2-3;Mzm138:7-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat7:7-12;
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- Apakah kita merasa marah ketika Allah tidak mengabulkan doa kita? 
 

Doa 
Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami agar kami percaya akan penyelenggaraan-

Mu dalam hidup kami, sebab Engkau tahu apa yang terbaik dalam hidup kami demi 

kehidupan abadi masa depan kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. 

Amin. 

 
Aksi 
Aku tetap bersemangat dalam doa yang tak putus-putus. Karena aku tahu Allah 
tetap mencintaiku. 
 

 

 

 

 

Jumat, 15 Maret 2019 

Bacaan:Yeh. 18:21-28; Mzm. 130:1-2,3-4ab,4c-6,7-8 

Bacaan Injil: Mat. 5:20-26 

 

20 Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari 

pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu 

tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 21 Kamu telah mendengar yang 

difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh; siapa yang membunuh 

harus dihukum. 22 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah 

terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! 

harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus 

diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 23 Sebab itu, jika engkau 

mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan 

sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24 tinggalkanlah 

persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan 

saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. 25 

Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di 

tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan 

hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke 

dalam penjara. 26 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya engkau tidak akan keluar 

dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas 

 

BERDAMAILAH 

“Segeralah berdamai dengan lawanmu  

selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan”  

(Matius 5:20-26) 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yeh18:21-28;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm130:1-2;Mzm130:3-4;Mzm130:4-6;Mzm130:7-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat5:20-26;
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Renungan 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah bertengkar 

dengan kakak, adik, saudara, dan juga teman-teman. Pertengkaran merupakan 

sesuatu yang biasa dalam hidup bersama. Namun, hal yang tidak biasa jika 

pertengkaran itu berlarut-larut dan menyimpan dendam serta kebencian. Kita perlu 

berusaha untuk meminta maaf dan memaafkan satu sama lain. Sebab Tuhan 

mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan mengampuni serta bersama satu 

dengan yang lain agar ada perasaan damai.  

Dalam Injil Matius 5:20-26  kita mendengarkan khotbah Yesus di bukit; “Jika 

hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat 

dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga”. Oleh 

sebab itu memelihara suasana hati selalu damai agar tetap berkenan kepada Allah 

adalah mungkin. Kita di ajarkan untuk lebih berhikmat dengan  terus menerus dan 

memohon ampun kepada Allah dan sesama. Seperti yang dikatakan oleh Yesus 

sendiri “Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama 

dengan dia”. Untuk itu janganlah kita terus menyimpan marah, dendam, dan benci 

kepada sesama kita.  

Injil hari ini mengajak kita untuk belajar untuk menciptakan suasana damai di 

tengah-tengah pergaulan kita di rumah, sekolah, dan tetangga sekitar kita. Kita 

belajar memaafkan satu sama lain karena tanpa pengampunan semuanya akan sia-

sia. 

 

Refleksi 

1. Apakah kita mudah marah kepada orang lain? 

2. Apakah kita juga mudah memaafkan orang yang bersalah? 

 

Doa 

Tuhan Yesus yang baik ajarilah untuk kami bersabar satu sama lain, serta berbaikan 

dengan sesama, meskipun belum sepenuh hati atau sempurna. Semoga kami pun 

semakin mengasihi Engkau dan sesama kami dari hari ke hari. Nama-Mu kami puji  

kini dan sepanjang masa. Amin. 

 

Aksi 

Aku akan selalu sabar dan memaafkan teman yang bersalah kepadaku. 
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Sabtu, 16 Maret 2019 

Bacaan: Ul. 26:16-19; Mzm. 119:1-2,4-5,7-8 

Bacaan Injil: Mat. 5:43-48. 

 

43 Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah 

musuhmu. 44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah 

bagi mereka yang menganiaya kamu. 45 Karena dengan demikianlah kamu menjadi 

anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat 

dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang 

tidak benar. 46 Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah 

upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 47 Dan apabila kamu 

hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari pada 

perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat 

demikian? 48 Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di 

sorga adalah sempurna. 

 

MENGASIHI MUSUH 

“Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu  

dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.”  

(Matius 5:44) 

Renungan 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam pidato di sebuah resepsi, Abraham 

Lincoln mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita dari negara 

bagian selatan. Abraham Lincoln berkata, "Mereka-mereka adalah orang yang 

sedang membuat kesalahan. Mereka bukanlah musuh yang harus dibasmi". Kalimat 

itu, membuat beberapa orang tidak senang. Bahkan ada seorang ibu dengan keras 

menegurnya. "Anda harusnya malu. Mereka telah bermusuhan dengan kita. 

Seharusnya Anda berpikir bagaimana menghancurkan para musuh itu!" Abraham 

Lincoln dengan tenang berkata, "Nyonya. Bukankan kita sudah menghancurkan 

musuh kita dengan menjadikannya sebagai sahabat kita?" 

Dalam bacaan Injil Matius 5:43-48 yang kita dengar hari  ini, Yesus 

mengajarkan kita tentang cinta kasih yang berbeda dengan pandangan manusia 

biasa. Yesus mengajak kita untuk mengasihi dan mengampuni musuh-musuh kita 

dan mendoakan mereka.  “Kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka 

yang menganiaya kamu”. Ini adalah satu tantangan yang paling sulit dilaksanakan 

yaitu mencintai musuh-musuh kita dan mendoakan mereka. Ajaran Yesus ini 

merupakan sebuah ajaran yang berbeda dengan kebanyakan orang. Orang pasti 

mengasihi orang-orang yang mengasihnya. Namun Yesus sudah memberi teladan 

kepada kita. Ia mengampuni orang-orang yang menyalibkan-Nya.  

Dari kisah di atas, kita belajar untuk mau mengampuni musuh-musuh kita dan 

mendoakan mereka yang sudah menganiaya. Berdoalah dengan tulus dan jujur 

serta mengasihi mereka tanpa pamrih.  

 

Refleksi 

- Apakah kita pernah mengasih musuh-musuh kita? 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ul26:16-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm119:1-2;Mzm119:4-5;Mzm119:7-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat5:43-48;
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- Bagaimana perasaan kita ketika mengasihi musuh-musuh kita? 

 

Doa 

Tuhan Yesus yang baik ajarilah untuk meletakkan segala permasalahan kami 

dengan musuh-musuh kami kepadaMu. Ampunilah kesalahan mereka yang sudah 

menganiaya kami ya Tuhan sebab mereka tidak mengerti apa yang sudah mereka 

perbuat. Dan ampunilah kami jikalau kami sudah melukai hati mereka. Kami puji 

kami luhurkan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. 

 

Aksi 

Akan coba mencintai teman-teman yang menyakitiku. 

 

 

 

 

 

Minggu, 17 Maret 2019 

Hari Minggu Prapaskah II 

Bacaan: Kej.15:5-12,17-18; Mzm.27:1,7-8,9abc,13-14; Flp.3:17-4:1 (Flp. 3:20-4:1) 

Bacaan Injil  : Luk. 9:28b-36. 

 

28 Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, 

Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. 29 Ketika Ia sedang 

berdoa, rupa wajah-Nya berubah dan pakaian-Nya menjadi putih berkilau-kilauan. 

30 Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia. 31 

Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan 

kepergian-Nya yang akan digenapi-Nya di Yerusalem. 32 Sementara itu Petrus dan 

teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus 

dalam kemuliaan-Nya: dan kedua orang yang berdiri di dekat-Nya itu. 33 Dan ketika 

kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada-Nya: "Guru, 

betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang tiga 

kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus 

tidak tahu apa yang dikatakannya itu. 34 Sementara ia berkata demikian, datanglah 

awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah 

mereka. 35 Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata: "Inilah 

Anak-Ku yang Kupilih, dengarkanlah Dia." 36 Ketika suara itu terdengar, nampaklah 

Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa 

itu mereka tidak menceriterakan kepada siapa pun apa yang telah mereka lihat itu.  

 

PENGALAMAN YANG MENAKJUBKAN 

Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada-

Nya: "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kej15:5-12;Kej15:17-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm27:1;Mzm27:7-8;Mzm27:9;Mzm27:13-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Flp3:17-99;Flp4:1-1;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Flp3:20-99;Flp4:1-1;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk9:28-36;
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sekarang tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia." 

Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. 

 (Lukas 9: 33) 

 Renungan 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pasti punya 

pengalaman yang menakjubkan ketika bertemu dengan orang-orang yang diidolakan 

atau dikasihinya. Perjumpaan seperti ini pasti memiliki kenangan tersendiri. Orang 

berharap perjumpaan ini terus diulang dan diulang karena mempunyai kenangan 

yang sangat indah.  

Pengalaman yang menakjubkan ini juga pernah dialami oleh para murid 

Yesus ketika Yesus berubah rupa di atas Gunung. Injil Lukas yang kita baca hari ini 

menceritakan pengalaman para murid yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 

Pengalaman ini merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Yesus yang 

berubah menunjukkan ke-Allah-an-Nya. Petrus mengalami kehadiran Tuhan yang 

mulia. Sebuah pengalaman yang menggetarkan dan mengagumkan. Petrus dan 

kedua murid lainnya menyaksikan pesona Yesus yang memancar terang benderang. 

Pengalaman melihat Tuhan tidak menyebabkan mereka mati tetapi tetap hidup. 

Pada akhirnya Petrus berkata, “"Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. 

Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan 

satu untuk Elia."(Lukas 9:33). Kebahagiaan Petrus sungguh luar biasa sehingga dia 

tidak tahu apa yang dikatakannya. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan inilah 

adalah dambaan atau harapan bagi semua orang beriman. 

Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk memiliki harapan agar dapat melihat 

wajah Allah yang bersinar. Karena kebahagiaan yang utama dari manusia adalah 

menatap wajah Allah.  

 

Refleksi 

- Apakah kita memiliki pengalaman yang membahagiakan seperti para murid di 

atas? 

- Apakah harapan kebahagiaan seseorang yang percaya kepada Allah? 

 

Doa 

Allah Bapa yang Mahakasih, Engkau telah mengutus Yesus Putera-Mu ke dunia 

sebagai tanda bahwa Engkau mencintai kami. Kadang-kadang kami tidak peduli 

kepada-Nya. Untuk bantulah kami agar dapat merasakan kehadiran Yesus dalam 

setiap langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

 

Aksi 

Aku akan rajin berdoa dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupku. 
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Senin, 18 Maret 2019 

Hari Biasa Pekan Prapaskah II 

Bacaan: Dan. 9:4b-10; Mzm.79:8-9.11.13 

Bacaan Injil: Lukas 6:36-38 

 

36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. 37. 

Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah 

kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum; ampunilah dan kamu akan 

diampuni. 38. Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang 

dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam 

ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan 

kepadamu. 

KASIH DAN PENGAMPUNAN 

“Berilah dan kamu akan diberi... Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, 

akan diukurkan kepadamu” (Luk.6:38) 

 

Renungan 

Anak-anak yang terkasih, perasaan apakah yang muncul dalam hati kita jika 

meminta maaf pada teman atau orangtua, lalu dimaafkan? Pastilah kita akan 

merasa lega, bahagia, dan ringan hati. Ya, terkadang dalam pergaulan sehari-hari 

kita melupakan perasaan lega, bahagia, dan ringan hati jika ada sesama yang 

membutuhkan maaf atau pengampunan dari kita. Kita sering jual mahal dengan tak 

mengacuhkan atau bahkan membiarkan orang itu hidup dalam rasa bersalah.  

 Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberikan suatu perintah kepada kita 

supaya bermurah hati kepada setiap orang. Yesus pun mengajarkan bahwa jika kita 

ingin diberi, maka kita pun harus memberi. Demikian pula, jika kita ingin diampuni 

maka kita pun harus mengampuni. Mengapa demikian? Sebab ukuran yang kita 

pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepada diri kita.  

 Marilah kita lebih rendah hati dan membuka diri untuk berbuat kebaikan pada 

sesama supaya kita mendapatkan belas kasih dan kesembuhan rohani dari Yesus 

Kristus.  

  

Refleksi 

Sudahkah aku membagikan kasih dan maaf kepada sesama yang membutuhkan? 

 

Doa 

Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih atas belas kasih-Mu kami sampai saat ini. 

Bantulah aku ya Yesus supaya setiap saat mampu membagikan kebaikan dan 

sukacita pada setiap orang supaya demikianlah pula hidupku, beroleh kebaikan dan 

sukacita dari pada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juruselamat kami, kini dan 

sepanjang segala masa. Amin. 

 

Aksi 

Hari ini aku akan membagikan senyum pada setiap orang yang aku temui, dan 

memberikan maaf pada orang yang bersalah kepadaku. 
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Selasa, 19 Maret 2019 

Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria 

Bacaan: 2Sam.7:4-5a; Rom 4:13, 16-18, 22; Mzm. 89:2-3, 4-5, 27, 29       

Bacaan Injil: Mat. 1:16, 18-21, 24a 

 

16. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang 

disebut Kristus.18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu 

Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh 

Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri.19. Karena Yusuf suaminya, 

seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, 

ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20. Tetapi ketika ia 

mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi 

dan berkata: "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai 

isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ia 

akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena 

Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." 24. Sesudah 

bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu 

kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya. 

 

KESALEHAN SANTO YUSUF 

"Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, 

sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus”  

(Matius 1:20) 

 

Renungan 

Anak-anak yang terkasih, hari ini Gereja memperingati Hari Raya Santo 

Yusuf, suami perawan Maria. Siapakah Santo Yusuf itu? Santo Yusuf adalah 

seorang tukang kayu yang berasal dari Nazareth dan merupakan keturunan Daud. 

Walaupun ia berasal dari keturunan Raja Daud, namun kehidupannya sangatlah 

sederhana. Santo Yusuf  merupakan pribadi yang saleh, tulus hati, dan taat kepada 

Allah. Berkat sikap setia dan ketaannya, Yusuf menjalankan perintah Allah yang 

disampaikan oleh Malaikat Gabriel. Yusuf tetap menikahi Maria, bahkan dengan 

setia mendampingi Maria sampai saat kelahirannya. Selain itu, Yusuf juga 

menjalankan perintah Allah untuk membawa Yesus dan Maria ke Mesir ketika Raja 

Herodes hendak membunuh Bayi Yesus.  

 Demikianlah kesalehan hidup Santo Yusuf yang dapat kita teladani. Pada 

tahun 1955,  Paus Pius XII memaklumkan pesta St. Yosef Pekerja untuk dirayakan 

setiap tahun pada tanggal 1 Mei, sekaligus menetapkannya sebagai Hari 

Pekerja/Buruh. Santo Yoseph selanjutnya ditetapkan sebagai pelindung para buruh 

yang harus bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan.   

 

Refleksi 

Sanggupkah aku menjalankan perintah Allah dengan kerendahan hati seperti Santo 

Yusuf? 
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Doa 

Allah Bapa, mampukanlah kami untuk memiliki kepercayaan dan kerendahan hati 

seperti Santo Yusuf supaya memperoleh kedamaian dan berkat dari pada-Mu. Demi 

Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Juruselamat kami. Amin. 

 

Aksi 

Aku akan lebih banyak mendengarkan kehendak Allah dalam hidupku. 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 20 Maret 2019 

Bacaan : Yer. 18: 18-20 ; Mzm. 31:5-6, 14, 15-16 ;  

Bacaan Injil: Matius 20: 17-28 

 

17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil kedua belas murid-Nya 

tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. 18. "Sekarang kita pergi ke 

Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-

ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. 19. Dan mereka akan 

menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia 

diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan". 

20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, 

lalu sujud di hadapan-Nya untuk meminta sesuatu kepada-Nya. 21. Kata Yesus: 

"Apa yang kaukehendaki?" Jawabnya: "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini 

boleh duduk kelak di dalam Kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan 

yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu". 22. Tetapi Yesus menjawab, kata-Nya: "Kamu 

tidak tahu, apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan, yang harus 

Kuminum?" Kata mereka kepada-Nya: "Kami dapat”. 23. Yesus berkata kepada 

mereka: "Cawan-Ku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan-

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

kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya”. 24. Mendengar itu 

marahlah kesepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu. 25. Tetapi Yesus 

memanggil mereka lalu berkata: "Kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah 

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

menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 26. Tidaklah demikian di antara 

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

pelayanmu, 27. dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, 

hendaklah ia menjadi hambamu; 28. sama seperti Anak Manusia datang bukan 

untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya 

menjadi tebusan bagi banyak orang." 

  



25 
 

KERENDAHAN HATI 

“Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, 

dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu,  

hendaklah ia menjadi hambamu” 

(Matius 20:26-27) 

 

Renungan 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu membantu asisten rumah tangga 

di rumah? Yaa.. Asisten rumah tangga (ART) adalah orang yang menjual jasa untuk 

membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, memasak, 

mencuci piring, bahkan menjaga anak. Tetapi, pernahkah kamu turut membantu 

pekerjaan asisten rumah tanggamu di rumah? Anak-anak yang terkasih, jaman 

sekarang ini, banyak orang yang memperlakukan asisten rumah tangganya seperti 

budak bayaran. Karena merasa sudah membayar mahal kepada ARTnya, maka 

mereka memperlakukannya kurang manusiawi. Meminta mereka bekerja sepanjang 

waktu tanpa istirahat yang cukup, memberi mereka makan seadanya tanpa gizi yang 

cukup, bahkan ada yang menunda membayarkan gaji ARTnya.  

 Bacaan Injil hari ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sebagai murid-murid 

Yesus kita harus menjadi pelayan yang baik bagi sesama. Yesus mengatakan: 

“barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, 

dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi 

hambamu” (Mat. 20:26-27). Marilah kita memperlakukan sesama manusia dengan 

baik dan menjadi pelayan yang setia seperti Yesus Kristus Tuhan kita. 

 

Refleksi 

Apakah aku lebih ingin dilayani atau lebih ingin melayani sesama? 

 

Doa 

Ya Yesus yang Baik, jadikanlah aku anak-anakMu yang setia menjalankan perintah-

Mu dan menjadikan-Mu teladan hidup yang sejati. Sebab Engkaulah Tuhan dan 

pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. 

 

Aksi 

Hari ini aku akan membantu Ibu/ Bapak Guru merapikan kelas setelah jam sekolah 

selesai. 



26 
 

Kamis, 21 Maret 2019 
Bacaan: Yer.17:5-10 ; Mzm. 1:1-2,3.4.6 ;  
Bacaan Injil: Lukas 16:19-31 
 
19. "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan 

setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20. Dan ada seorang pengemis 

bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah 

orang kaya itu, 21. dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari 

meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22. 

Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan 

Abraham. 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita 

sengsara di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, 

dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24. Lalu ia berseru, katanya: Bapa Abraham, 

kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam 

air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 25. 

Tetapi Abraham berkata: Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang 

baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia 

mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26. Selain dari pada itu di antara 

kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang 

mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada 

kami tidak dapat menyeberang. 27. Kata orang itu: Kalau demikian, aku minta 

kepadamu, bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, 28. sebab masih 

ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-

sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. 29. 

Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi; baiklah 

mereka mendengarkan kesaksian itu. 30. Jawab orang itu: Tidak, Bapa Abraham, 

tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka 

akan bertobat. 31. Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan 

kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun 

oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." 

 

MENJALANKAN PERINTAH ALLAH 

Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa  

dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan,  

sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati."  

(Lukas 16:31) 

 

Renungan 

Anak-anak yang terkasih, apakah kalian pernah pura-pura tidak melihat, 

ketika ada pengemis yang datang menghampiri mobilmu saat berhenti di lampu 

merah? Atau, pernahkah kalian mengusir pengemis yang datang mengetuk pintu 

rumah kalian? Yesus dalam Injil hari ini memberikan pengajarannya tentang cara 

masuk dalam Kerajaan Allah melalui kisah si miskin Lazarus dan orang kaya. 

Mengapa orang kaya itu menderita di alam maut? Apakah karena dia kaya? Bukan. 

Hal yang membuat orang kaya itu menderita di alam maut adalah karena ia tidak 

menjalankan perintah Allah untuk memberi makan pada orang yang lapar. Dia hidup 



27 
 

hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Orang kaya itu lupa diri padahal ia tahu 

bahwa Musa dan para nabi sudah memberikan kesaksiannya tentang hal Kerajaan 

Allah.  

 Demikianlah, kita belajar menjadi orang kaya yang baik hati. Jangan 

sekalipun kita membiarkan orang di hadapan kita sampai mati kelaparan. Hilangkan 

sejenak pikiran-pikiran untung-rugi. Ingatlah bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan 

Allah, kita perlu menyatakan kasih secara nyata kepada sesama manusia dengan 

cara memberi. 

 

Refleksi 

Pernahkah aku membiarkan temanku kelaparan? 

 

Doa 

Allah Bapa di surga, jadikanlah aku perpanjangan tanga-Mu untuk membagikan 

Kasih kepada setiap orang yang aku jumpai. Gerakkanlah selalu hatiku untuk 

memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Demi Yesus Kristus, 

Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala 

masa. Amin. 

 

Aksi 

Aku berbagi makanan pada teman-teman saat jam istirahat. 

 

 

 

 

 

 

 

Jumat, 22 Maret 2019 
Bacaan : Kej. 37:3-4. 12-13a. 17b-28; Mzm. 105:16-17. 18-19. 20-21;  
Bacaan Injil: Matius 21:33-43.45-46 
 
33. "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah 
membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lobang 
tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian 
ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri 
lain. 34. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada 
penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. 35. Tetapi 
penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu: mereka memukul yang 
seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu.36. 
Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari pada 
yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. 
37. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya: Anakku akan mereka 
segani. 38. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka 
berkata seorang kepada yang lain: Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya 
warisannya menjadi milik kita. 39. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke 
luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. 40. Maka apabila tuan kebun anggur itu 
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datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" 41. 
Kata mereka kepada-Nya: "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun 
anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan 
menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." 42. Kata Yesus kepada mereka: 
"Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci: Batu yang dibuang oleh tukang-
tukang bangunan telah menjadi batu penjuru: hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu 
perbuatan ajaib di mata kita.43. Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan 
Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan 
menghasilkan buah Kerajaan itu. 45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang 
Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti, bahwa 
merekalah yang dimaksudkan-Nya. 46. Dan mereka berusaha untuk menangkap 
Dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu 
menganggap Dia nabi. 
 

YESUS SANG PEMILIK KEBUN ANGGUR 

Sebab itu, Aku berkata kepadamu,  
bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan  
kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu.  

(Matius 21:43) 
 
Renungan 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kalian berburuk sangka pada teman 

atau anggota keluarga tentang sesuatu hal? Ya, dalam hidup bersama, kadang 

orang mungkin saja menyangka hal-hal buruk pada sesama atau mengambil 

keuntungan dari teman untuk diri sendiri. 

Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan merupakan salah satu 

perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus untuk menjelaskan tentang Diri-Nya 

dan Kerajaan Allah. Para pekerja kebun anggur adalah orang yang serakah. Mereka 

adalah orang-orang Farisi dan Ahli-ahli Taurat yang hanya mementingkan dirinya 

sendiri dan ingin memiliki seluruh hasil kebun anggur. Orang Farisi dan Ahli-ahli 

Taurat hidup dalam kesalehan yang palsu bahkan merasa dirinya suci. Mereka 

bahkan menolak Yesus, Sang pewaris kebun anggur. 

Marilah kita memperbaiki cara hidup kita, cara bergaul, dan cara berteman 

dengan sesama. Mari kita menerima sesama sebagai saudara, sehingga kita pun 

mampu menerima kehadiran Yesus dalam hati kita dengan tulus ikhlas. 

 
Refleksi 
Bagaimanakah sikapku terhadap teman, bapak-Ibu Guru, dan orangtua? 
 
Doa 
Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengutus Putera-Mu 

di tengah-tengah kami. Semoga aku mampu meneladani pengorbanan Yesus di 

kayu salib, lebih menerima kehadiran Yesus dengan sikap dan perbuatan yang baik. 

Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami. Amin. 

 
Aksi 
Aku akan menjadikan Yesus sebagai teladan hidupku sehati-hari 
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Sabtu, 23 Maret 2019 

Bacaan : Mi. 7: 14-15. 18-20; Mzm. 103: 1-2. 3-4. 9-10. 11-12;  

Bacaan Injil: Lukas 15:1-3. 11-32 

 

1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus 

untuk mendengarkan Dia. 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-

ahli Taurat, katanya: "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama 

dengan mereka." 3. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. 11. 

Yesus berkata lagi: "Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. 12. Kata yang 

bungsu kepada ayahnya: Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang 

menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara 

mereka. 13.  Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya 

itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan 

hidup berfoya-foya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana 

kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. 15. Lalu ia pergi dan bekerja 

pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk 

menjaga babinya. 16.  Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi 

makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17. 

Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: Betapa banyaknya orang upahan bapaku 

yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan 

bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, aku telah berdosa 

terhadap sorga dan terhadap bapa, 19. aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa; 

jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. 20. Maka bangkitlah ia dan 

pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu 

tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu 

merangkul dan mencium dia. 21. Kata anak itu kepadanya: Bapa, aku telah berdosa 

terhadap sorga dan terhadap bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. 22. 

Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya: Lekaslah bawa ke mari jubah 

yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan 

sepatu pada kakinya. 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan 

marilah kita makan dan bersukacita. 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi 

hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka 

bersukaria. 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang 

dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. 26. Lalu 

ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. 

27. Jawab hamba itu: Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak 

lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. 28.  Maka marahlah 

anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan 

dia. 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya: Telah bertahun-tahun aku melayani 

bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa, tetapi kepadaku belum 

pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-

sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta 

kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih 

anak lembu tambun itu untuk dia. 31. Kata ayahnya kepadanya: Anakku, engkau 

selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 
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32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi 

hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." 

 

BAPA MAHA PENGAMPUN 

22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya: Lekaslah bawa ke mari jubah 

yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan 

sepatu pada kakinya. 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan 

marilah kita makan dan bersukacita  

(Lukas15:22-23). 

 

Renungan 

Anak-anak yang terkasih, pasti kalian pernah melakukan kesalahan dan 

menyakiti hati orangtua. Misalnya saja, ketika menyembunyikan hasil ulangannya 

yang buruk, anak berbohong tentang jam pulang sekolah supaya dapat bermain di 

rumah temannya, atau bahkan ada anak yang malu mengakui orangtuanya karena 

miskin. Pernahkah juga kalian melihat atau mengalami kebaikan hati orangtua yang 

selalu memberikan maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya?  

 Bacaan Injil hari ini adalah salah satu perumpamaan Yesus tentang besarnya 

pengampunan yang Allah berikan kepada setiap orang yang mau bertobat dan 

memohon ampun. Kesalahan anak bungsu sangatlah besar. Di saat Bapanya masih 

hidup, ia meminta harta warisan dan menghabiskannya untuk berfoya-foya. Setelah 

ia jatuh miskin dan tak berdaya, ia kembali kepada Bapanya untuk memohon 

ampun. Bapa adalah Allah yang Maha pengampun. Dengan hati riang, Bapa 

meminta pelayan untuk mengadakan pesta penyambutan untuk anaknya yang telah 

kembali pulang.  

 Demikianlah kiranya kasih Allah Bapa kepada kita anak-anakNya. Sebesar 

apapun kesalahan yang telah kita perbuat, tetapi jika kita mau bertobat dan kembali 

kepada Allah, maka kita akan diterima kembali di dalam rumahNya.   

  

Refleksi 

Sudahkan kamu meminta maaf kepada orangtua atau teman yang kamu sakiti 

hatinya? 

 

Doa 

Allah Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah aku lakukan kepada 

orangtua, teman, dan juga sesama. Aku ingin menjadi anakmu yang baik supaya 

dapat menikmati kebahagiaan di surga bersama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan, 

dan Juruselamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. 

Amin.  

 

Aksi 

Aku akan meminta maaf atas kesalahan yang sudah aku lakukan kepada orangtua 

dan teman-teman! 
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Minggu, 24 Maret 2019 

Bacaan :Kel. 3: 1-8a. 13-15; Mzm. 103:1-2.3-4.6-7.8.11;  

Bacaan Injil: Lukas 13:1-9 

 

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. 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? 3. Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau 

kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. 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? 5. Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu 

semua akan binasa atas cara demikian."  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. 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! 8. Jawab orang itu: Tuan, biarkanlah dia 

tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk 

kepadanya, 9. mungkin tahun depan ia berbuah; jika tidak, tebanglah dia!"  

 

BERTUMBUH DALAM HAL IMAN 

“… kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat,  

kamu semua akan binasa atas cara demikian.” (Luk. 13:5) 

 

Renungan 

Anak-anak yang terkasih.  Ada sebuah kisah tentang seorang anak dan 

ayahnya yang memiliki tanaman pohon jambu. Suatu hari, pohon jambu mereka 

terlihat sangat kering. Ranting pohonnya sangat rapuh, daun jambunya berguguran. 

Si anak berkata kepada ayahnya, “ayah, mari kita tebang saja pohon jambu ini 

daripada hanya merepotkan. Setiap hari kita harus menyapu daun jambu yang gugur 

dan jumlah yang banyak. Aku capek.” Tetapi ayahnya berkata: “sabar nak. Kita 

rawat dulu pohon jambu ini. Ayah akan pergi ke toko tanaman untuk membeli obat 

dan pupuk yang tepat.” Beberapa hari kemudian terlihat sang ayah sedang 

menyuntikkan obat pada batang pohon mangga dan memberikan pupuk di seputar 

pohon mangga itu. Beberapa bulan kemudian, mulai terlihat perubahan pada pohon 

jambu itu. Daunnya tak lagu berguguran. Ranting pohon terlihat lebih berisi dan kuat. 

Dan, setahun kemudian, pohon jambu itu berbuah. Sang anak merasa kagum dan 

senang melihat pohon jambunya subur kembali.  

 Demikianlah kisah ini mengingatkan kita pada bacaan Injil yang telah kita 

dengarkan. Allah adalah pemilik kebun anggur. Yesus adalah pekerjanya, dan kita 

adalah pohon anggurnya. Pekerja anggur meminta kepada Tuannya perpanjangan 

waktu untuk merawat kebun anggurnya dengan harapan kebun anggur itu akan 

berbuah. Jika tak berbuah, barulah akan di tebang. Allah begitu baik hati kepada kita 
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manusia. Ia selalu memberikan kita waktu untuk bertumbuh dan berbuah, walaupun 

kita terkadang kurang percaya dan kurang beriman kepada-Nya. 

  

Refleksi 

Apakah kita pernah merasa putus asa dalam belajar? 

 

Doa 

Yesus yang baik, bantulah aku untuk selalu berusaha menjadi anak-anakMu yang 

penuh semangat dan pantang menyerah dalam belajar dan meraih cita-citaku. 

Sebab Engkaulah Tuhan dan Sang Juruselamat kami, kini dan sepanjang segala 

masa. Amin.  

 

Aksi 

Aku akan lebih semangat belajar dan berdoa supaya jadi anak yang lebih baik lagi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senin, 25 Maret 2019 

Hari Raya Kabar Sukacita 

Bacaan: Yes.7:10-14; 8:10; Bacaan II : Ibr. 10:4-10  Mzm. 40:7-8a.8b-9.10.11;  

Bacaan Injil: Lukas 1:26-38 

 

26. Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah 

kota di Galilea bernama Nazaret, 27. kepada seorang perawan yang bertunangan 

dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria.  28. 

Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang 

dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29.  Maria terkejut mendengar perkataan itu, 

lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. 30. Kata malaikat itu 

kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di 

hadapan Allah. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan 

seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. 32. Ia akan 

menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan 

mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, 33. dan Ia akan 

menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-

Nya tidak akan berkesudahan." 34. Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal 

itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 35. Jawab malaikat itu kepadanya: 

"Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi 

engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 

36. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang 

anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut 

mandul itu. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." 38. Kata Maria: 



33 
 

"Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu 

itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 

 

KETAATAN BUNDA MARIA 

Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 

perkataanmu itu. (Luk. 1:38) 

 

Renungan 

Anak-anak yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari orang pasti pernah 

menolak perintah yang diberikan; baik oleh orangtua, guru, ataupun atasan di 

tempat kerja. Alasan menolak itu tentu beraneka ragam. Anak menolak perintah 

orangtuanya untuk belajar karena masih ingin bermain. Murid menolak perintah 

gurunya untuk jujur dalam mengerjakan ulangan karena ia takut mendapatkan nilai 

jelek.   

 Pengalaman kita ini tentu saja berbeda dengan pengalaman Bunda Maria 

dalam menerima perintah yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Gabriel. 

Walaupun belum bersuami, Maria tetap setia menerima kabar malaikat Gabriel 

dengan hati yang terbuka dengan berkata: “aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku 

menurut perkataan-Mu”. Maria tahu bahwa Allah yang ia percayai, memiliki kuasa 

untuk menolong dan memberikan bantuan kepadanya. 

 Semoga kita dapat meneladani kesetiaan dan ketaatan Maria dalam 

menerima dan menjalankan perintah dari Allah.   

  

Refleksi 

Apakah aku sering melanggar perintah Allah? 

 

Doa 

Allah Bapa, ampunilah aku karena sering melanggar perintah-Mu. Aku ingin menjadi 

anakMu yang taat, maka gerakkanlah hatiku selalu untuk melakukan kehendakMu 

dalam hidupku. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Sang Juruselamat kami. Amin.  

 

Aksi 

Hari ini aku akan melaksanakan perintah yang diberikan kepadaku dengan sepenuh 

hati! 
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Selasa, 26 Maret 2019 
Bacaan: T.Dan 3:25. 34-43 ; Mzm. 25: 4b-5b.6.7c.8-9;  
Bacaan Injil: Matius 18:21-35 
 
21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: "Tuhan, sampai berapa 

kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 

tujuh kali?" 22. Yesus berkata kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan 

sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. 23 Sebab hal 

Kerajaan Sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan 

dengan hamba-hambanya. 24 Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, 

dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. 25. Tetapi 

karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan 

supaya ia dijual beserta anak isterinya dan segala miliknya untuk pembayar 

hutangnya. 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya: Sabarlah dahulu, 

segala hutangku akan kulunaskan. 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas 

kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan 

hutangnya. 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba 

lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik 

kawannya itu, katanya: Bayar hutangmu! 29. Maka sujudlah kawannya itu dan 

memohon kepadanya: Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. 30. Tetapi ia 

menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya 

hutangnya.31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu 

menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.32. Raja itu menyuruh 

memanggil orang itu dan berkata kepadanya: Hai hamba yang jahat, seluruh 

hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. 33. 

Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani 

engkau? 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, 

sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35.  Maka Bapa-Ku yang di sorga akan 

berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak 

mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." 

 

HAL MENGAMPUNI 

Yesus berkata kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, 

melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali.  

(Matius 18:22) 

 

Renungan 

Anak-anak yang terkasih, dalam hubungan dengan teman, orangtua atau 

para guru, adakalanya kita merasa marah atau bahkan dendam. Bahkan, ada 

beberapa orang yang sulit mengampuni kesalahan sesamanya karena dianggap 

terlalu sering mengulangi kesalahan yang sama. Perbuatan demikian yang 

ditanyakan oleh para rasul kepada Yesus. Berapa kali kita dapat mengampuni 

kesalahan orang lain?  

 Dalam bacaan Injil Yesus berkata: “Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan 

sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali.” (Mat. 18:22). Tiada 

batasannya. Mengampuni kesalahan sesama harus dilakukan terus menerus sebab 
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Allah pun terus menerus memberikan pengampunan-Nya kepada kita. Jika kita tidak 

mau mengampuni kesalahan orang lain, maka nasib kita akan sama dengan  hamba 

yang menagih hutang kepada hamba lainnya padahal hutangnya telah dilunaskan 

oleh tuannya. Hamba yang jahat itu kemudian diserahkan kepada algojo-algojo 

sampai ia melunaskan hutang-hutangnya. Demikianlah, Allah akan mengampuni 

segala dosa dan kesalahan kita jika kita pun mau mengampuni dan memaafkan 

kesalahan sesama. 

 
Refleksi 
Masih adakah teman atau saudara yang belum kita ampuni kesalahannya? 
 
Doa 
Yesus yang baik hati, semoga dengan mendengarkan sabda-Mu hari ini, aku 

semakin dikuatkan untuk ikhlas hati mengampuni kesalahan sesama. Bentuklah aku 

menjadi pribadi yang pemaaf dan berbelas kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan 

pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. 

 

Aksi 
Aku akan memaafkan teman yang bersalah kepadaku dengan ihlas hati! 
 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 27 Maret 2019 
Bacaan: Ul. 4: 1. 5-9; Mzm. 147: 12-13. 15-16. 19-20 ;  
Bacaan Injil: Matius 5: 17-19 
 
17. "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum 
Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan 
untuk menggenapinya.18. Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama 
belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan 
dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. 19. Karena itu siapa yang 
meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan 
mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling 
rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan 
segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di 
dalam Kerajaan Sorga. 

 
DENGAR DAN LAKUKAN 

“... siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, 
ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga”  

(Matius 5:19). 
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Anak-anak yang terkasih,  pernahkah kalian mendengar istilah “omdo” alias 

“omong doang”? Yaa.. dalam hidup sehari-hari ada saja orang yang demikian. Lebih 

suka memberi perintah tetapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Ia bisa berkata 

“berbagi itu indah” tetapi ia sangat pelit mengeluarkan uang untuk memberi 

sumbangan pada korban bencana alam.   

 Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus memberikan 

peringatan keras, bahwa siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-

perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan 

Sorga (Mat. 5:19). Ya, keutamaan hidup orang beriman terletak pada tindakannya, 

bukan omongannya. Jika ia berbicara tentang Kasih Allah, maka ia harus 

menyatakannya dengan memberi makan pada orang miskin dan kelaparan. Akan 

tetapi, jika orang hanya pandai berbicara tetapi tidak melakukannya, maka dia akan 

menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Surga (ayat 19). 

 
Refleksi 
Apakah aku sudah menyatakan perintah Allah dalam perbuatan nyata? 
 
Doa 
Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, bantulah aku setiap saat untuk 

mewujudkan ketaatanku kepada-Mu melalui tindakan nyata sehari-hari. Gerakkanlah 

akal, budi, dan pikiranku untuk melakukan lebih banyak lagi perbuatan baik bagi 

sesama. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Sang Juruselamat kami. Amin.  

 
Aksi 
Aku memberikan sebagian uang sakuku pada pengemis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kamis, 28 Maret 2019 
Bacaan : Yer. 7: 23-28; Mzm. 95: 1-2.6-7.8-9;  
Bacaan Injil: Lukas 11:14-23. 
 
14. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. 
Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang 
banyak. 15. Tetapi ada di antara mereka yang berkata: "Ia mengusir setan dengan 
kuasa Beelzebul, penghulu setan." 16. Ada pula yang meminta suatu tanda dari 
sorga kepada-Nya, untuk mencobai Dia. 17. Tetapi Yesus mengetahui pikiran 
mereka lalu berkata: "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap 
rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh. 18. Jikalau Iblis itu juga terbagi-
bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? 
Sebab kamu berkata, bahwa Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. 19. Jadi 
jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-
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pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. 20. 
Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan 
Allah sudah datang kepadamu. 21.  Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap 
bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. 22.  Tetapi 
jika seorang yang lebih kuat dari padanya menyerang dan mengalahkannya, maka 
orang itu akan merampas perlengkapan senjata, yang diandalkannya, dan akan 
membagi-bagikan rampasannya. 23. Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan 
siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan." 
 

PERCAYA PENUH PADA ALLAH 

“Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku  
dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan."  

(Lukas 11:23) 
 

Anak-anak yang terkasih, beberapa waktu yang lalu dunia perfilman 

diramaikan dengan film tentang kisah pengusiran setan atau exorcism. Salah satu 

film yang terkenal yaitu “Anabelle”. Film ini bercerita tentang Iblis yang bersembunyi 

dalam sebuah boneka. Boneka ini kemudian dapat bergerak dan menjadi ancaman 

kematian bagi siapa saja yang menyimpannya. Di akhir cerita ditampilkan cara 

mengusir pengaruh si iblis, yakni dengan Doa Santo Mikael dan Doa Bapa Kami 

yang dilakukan oleh orang yang ahli di bidang eksorsisme. Dalam dunia ini ada dua 

kekuatan supranatural yang besar, yaitu kuasa Allah dan kuasa ibils.  

 Dalam bacaan Injil kita mendengarkan kata Beelzebul. Beelzebul adalah 

nama lain untuk Iblis atau Setan. Setan selalu ingin menguasai kehidupan 

seseorang secara mutlak, maka demikianlah yang digambarkan oleh Yesus tentang 

kekuatan dan kelicikan iblis. Maka, kita perlu mengusir segala pengaruh dan kuasa 

iblis dengan kuasa Yesus sendiri. Yesus mengajak kita untuk tetap bersaman-Nya 

tanpa ragu sebab kuasa Allah yang ada pada-Nya adalah kuasa yang mampu 

menaklukkan kegelapan.  

  
Refleksi 
Pada kuasa siapakah aku meletakkan hidupku? Kuasa Allah ataukah kuasa Iblis? 
 
 
Doa 
Allah Bapa yang Maha kuasa, aku ingin selalu berada dalam 

perlindungan kasih-Mu. Jauhkanlah daripadaku segala kuasa 

kejahatan. Hindarkanlah aku dari segala yang jahat agar 

hidupku dapat berbahagia bersama Putera-Mu Yesus Kristus, 

sebab Dialah Tuhan dan Sang Juruselamat kami, kini dan 

sepanjang segala masa. Amin.  

 
Aksi 
Aku berdoa ‘Bapa Kami’ saat mengalami ketakutan atau 
berada dalam bahaya, agar imanku semakin teguh dan Allah 
berkenan menolong aku!  
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Jumat, 29 Maret 2019 
Bacaan: Hos. 14: 2-10; Mzm. 81:6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17;  
Bacaan Injil: Markus 12: 28 - 34 
 
28. Lalu seorang ahli Taurat, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki 

bersoal jawab dan tahu, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-

orang itu, datang kepada-Nya dan bertanya: "Hukum manakah yang paling utama?" 

29. Jawab Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan 

Allah kita, Tuhan itu esa. 30. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap 

kekuatanmu. 31. Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia 

seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua 

hukum ini." 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus: "Tepat sekali, Guru, benar 

kata-Mu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. 33. Memang 

mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan 

segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah 

jauh lebih utama dari pada semua korban bakaran dan korban sembelihan." 34. 

Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya: 

"Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah!" Dan seorang pun tidak berani lagi 

menanyakan sesuatu kepada Yesus. 

 
“KASIH”, HUKUM YANG UTAMA 

“Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan 

dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri 

adalah jauh lebih utama dari pada semua korban bakaran dan korban sembelihan”. 

(Markus 12:33). 

 

Anak-anak yang terkasih, masih ingatkan kalian lagu berjudul “Kasih”? Dalam 

salah satu liriknya berbunyi: “Andaikan aku, fasih berbicara, namun tak punya cinta 

kasih tiada berartilah aku”. Demikianlah kasih digambarkan sebagai yang utama.  

 Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita kembali untuk menempatkan Kasih 

sebagi hukum yang utama dari Yesus. Yesus menyerukan supaya kita mengasihi 

sesama seperti mengasihi diri sendiri. Misalnya, jika kita senang diberikan 

penghiburan ketika sedih, maka berikanlah pula penghiburan kepada sesama yang 

sedang bersedih. Ketika sedang lapar kita senang jika diberi makanan, maka 

berikanlah makanan kepada sesama yang kelaparan.  

Demikianlah Yesus hendak menyatakan bahwa segala perbuatan yang kita 

lakukan pada diri kita, harus kita lakukan juga pada sesama manusia. Jika kita 

melakukan sesuatu untuk sesama, sekecil apapun itu, maka kita melakukannya juga 

untuk Allah dan kita menjadi semakin dekat dengan Kerajaan Allah.  

  

Refleksi 

Sudahkah aku mengasihi teman, orangtua, dan guruku dengan tulus hati? 
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Doa 

Bapa yang Maha Baik, sungguh indah perintah-Mu kepada kami. Aku mau 

mengasihi sesamaku manusia supaya semakin banyak kasih yang akan aku terima 

dari pada-Mu.Mampukanlah aku untuk selalu berbagi kasih yang tulus kepada setiap 

orang yang aku jumpai hari ini. Doa ini aku sampaikan kepada-Mu dengan 

perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami. Amin.  

 
Aksi 
Aku akan lebih tulus hati menyatakan perbuatan kasih pada sesama! 
 

 

 

 

 

 

 

Sabtu, 30 MARET 2019 

Bacaan: Hos.6:1-6; Mzm.51:3-4.18-19.20-21ab; Ibr.9-20 

Bacaan Injil: Lukas 18:9-14. 

 

18:9 Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang 

rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini: 18:10 "Ada dua 

orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa; yang seorang adalah Farisi dan yang lain 

pemungut cukai. 18:11 Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya 

Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua 

orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga 

seperti pemungut cukai ini; 18:12 aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan 

sepersepuluh dari segala penghasilanku. 18:13 Tetapi pemungut cukai itu berdiri 

jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri 

dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 18:14 Aku berkata 

kepadamu: Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan 

orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan 

barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." 

 
HIKMAT KETULUSAN HATI 

Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, 

melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini 

(Lukas 18:13). 

 

RENUNGAN: 

Siang itu beberapa anak kelas 5 D mendaftar menjadi calon putra altar 

melalui Pak Markus guru agama mereka. “Terima kasih anak-anak, kalian telah 

mendaftar, dan saya yakin bahwa pilihanmu ini mungkin akan menjadi salah satu 

jalan bagi masa depan kalian? Nah, Pak Markus ingin tahu motivasi kalian, apa yang 

mendorongmu menjadi putra altar. Doni menjawab, “Saya ingin hebat pak. Kalau 

perlu menjadi paus juga boleh”.  Ada yang nyeletuk: “Menjadi ikan paus kaleee!”. 
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Seluruh kelas tertawa berderai. “Arman. Apa.yang mendorongmu mendaftar putra 

altar?”, tanya pak Markus. “Saya disuruh mama saya pak”, jawab Arman. “Dedi, apa 

motivasimu jadi putra altar?”.  “Saya ingin membantu pastor mempersembahkan 

misa. Apakah nanti menjadi pastor atau tidak, biar Tuhan yang menentukan”, kata 

Dedi.  

Nah, anak-anak Tuhan yang terkasih. Dari ketiga anak itu: Doni, Arman dan 

Dedi, siapa yang tampak paling bersikap rendah hati & tulus? Apakah Doni? Tadi 

kita melihat Doni anak yang berambisi.. ingin hebat. Apakah Arman rendah hati? 

Kita melihat Arman ini disuruh mamanya, seolah tak punya inisiatif bersikap sendiri. 

Sedangkan Dedi, dia ingin bantu pastor memimpin misa, dan menyerahkan masa 

depannya kepada Tuhan. Ini sikap tulus dan rendah hati yang paling sederhana. Ya, 

sikap rendah hati seperti inilah yang diinginkan Yesus dalam kisah pemungut cukai 

di atas. Pemungut cukai yang tulus merasa dirinya tak layak di hadapan Allah dan 

minta dikasihani. Kisah pemungut cukai dan Farisi di atas mengajak kita semua 

untuk menjauhi sikap sombong, sikap merasa diri paling benar, atau merasa lebih 

hebat dibanding orang lain. Mari bersikap rendah hati dan tulus seperti pemungut 

cukai, sebab sikap rendah hati adalah salah satu hikmat orang beriman.  

 
REFLEKSI: 
Apakah selama ini aku sudah terbiasa dengan sikap rendah hati? 
 
DOA: 
Allah yang Maharahim, karuniakanlah kami hikmat untuk bersikap tulus dan rendah 
hati di hadapan-Mu, di sekolah maupun dalam keluarga. Amin. 
 
AKSI: 
Aku terus belajar bersikap rendah hati pada guru dan teman. 
 

 

 

 

 

 

 

Minggu, 31 MARET 2019 

Bacaan: Yos.5:9a.10-12;Mzm.34:2-3,4-5,6-7; 2Kor.5:17-21; Ibr.7:1-11. 

Bacaan Injil: Lukas15:1-3;11-32. 

 
15:1 Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus 

untuk mendengarkan Dia. 15:2 Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan 

ahli-ahli Taurat, katanya: "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-

sama dengan mereka." 15:3 Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada 

mereka:15:11 Yesus berkata lagi: "Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. 

15:12 Kata yang bungsu kepada ayahnya: Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta 

milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di 

antara mereka. 15:13 Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh 

bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya 
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itu dengan hidup berfoya-foya. 15:14 Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah 

bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. 15:15 Lalu ia pergi 

dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang 

untuk menjaga babinya. 15:16 Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang 

menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya 

kepadanya. 15:17 Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: Betapa banyaknya orang 

upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati 

kelaparan. 15:18 Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata 

kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, 15:19 aku 

tidak layak lagi disebutkan anak bapa; jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan 

bapa. 15:20 Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, 

ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu 

berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. 15:21 Kata anak itu 

kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, aku tidak 

layak lagi disebutkan anak bapa. 15:22 Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-

hambanya: Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya 

dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 15:23 Dan ambillah 

anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. 

15:24 Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan 

didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. 15:25 Tetapi anaknya yang 

sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar 

bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. 15:26 Lalu ia memanggil salah seorang 

hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. 15:27 Jawab hamba itu: 

Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena 

ia mendapatnya kembali dengan sehat. 15:28 Maka marahlah anak sulung itu dan ia 

tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 15:29 Tetapi ia 

menjawab ayahnya, katanya: Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum 

pernah aku melanggar perintah bapa, tetapi kepadaku belum pernah bapa 

memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 

15:30 Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan 

bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu 

tambun itu untuk dia. 15:31 Kata ayahnya kepadanya: Anakku, engkau selalu 

bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 15:32 

Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup 

kembali, ia telah hilang dan didapat kembali."  

 
SIKAP JUJUR MEMBAWA MAKMUR  

“Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, aku 

telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, aku tidak layak lagi disebutkan 

anak bapa; jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa”  

(Lukas15:18-19) 

 

RENUNGAN: 

Hari itu Reyhan dan John dihukum gurunya karena tidak membawa buku 

Bahasa Inggris. “Kenapa kalian tidak membawa buku pegangan?”, tanya miss 

Jenny. “Perasaan, semalem aku sudah memasukkan buku bacaan Inggrisku ke 
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dalam tas, miss”, kata Reyhan. “John kenapa kamu tidak membawa buku catatan 

Bahasa Inggris?”, tanya miss Jenny. “Mamaku tidak memasukannya ke dalam tas 

saya, miss”, jawab Johnny. “Ooo.. jadi yang satu kurang teliti. Yang satunya masih 

bergantung pada orang tua? Anak-anak.. Kalian ini sudah kelas lima. Kalian harus 

mandiri ya.. harus jujur pada diri sendiri. Mulai menyadari kekuranganmu, apa 

kelebihanmu. Buang kekuranganmu, latih terus kelebihanmu dengan jujur. Kalau 

kalian jujur, kalian akan mujur dan makmur. Nah, sebagai hukuman, kalian harus 

menyalin halaman 102 sampai 110”, kata miss Jenny. 

Anak Tuhan yang terkasih. Tidak membawa catatan atau buku Bahasa 

Inggris mungkin hal yang tampaknya sepele. Tetapi sesungguhnya sikap itu 

memperlihatkan apakah seorang anak itu jujur dan setia terhadap diri sendiri atau 

tidak. Anak yang tidak jujur dan tidak setia pada diri sendiri itu seperti si bungsu 

yang meminta warisan pada bapanya dan dipakainya untuk hidup foya-foya. Ia 

boros uang, tetapi juga boros dalam hal hidupnya. Ia melakukan hal-hal yang 

sebenarnya tidak perlu & tidak penting. Tetapi kemudian, di tengah hidupnya yang 

malang, ia jujur menilai dirinya lalu menjadi sadar bahwa ia telah berbuat salah, 

maka ia pun kembali setia dan pulang kepangkuan bapanya. Si bungsu menyesali 

perbuatannya, sadar untuk hidup hemat, melakukan hal yang penting. Sikapnya 

yang jujur membawanya kembali pada hidup makmur. 

 

REFLEKSI: 

Apakah aku sudah jujur dan setia pada diri sendiri?  

 

DOA: 

Tuhan yang Maharahim, ampunilah segala dosaku. Bila aku tersesat kembalikanlah 

aku ke jalan-Mu. Bila aku malas buatlah aku rajin. Buatlah aku jujur dan setia pada 

diri sendiri. Amin 

 

AKSI: 

Aku berpikir dan bersikap jujur setia pada diriku sendiri 

 

 

 

 

 

 

Senin, 01 APRIL 2019 

Bacaan: Yes.65:17-21; Mzm.30:2.4.5-6.11-12a.13b; Ibr.7:11-28. 

Bacaan Injil: Yohanes 4:43-54 

 

4:43 Dan setelah dua hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, 4:44 sebab 

Yesus sendiri telah bersaksi, bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya 

sendiri. 4:45 Maka setelah Ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut 

Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan-Nya di Yerusalem 

pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. 4:46 Maka Yesus 

kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di 
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Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. 4:47 Ketika ia 

mendengar, bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada-

Nya lalu meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya 

itu hampir mati. 4:48 Maka kata Yesus kepadanya: "Jika kamu tidak melihat tanda 

dan mujizat, kamu tidak percaya." 4:49 Pegawai istana itu berkata kepada-Nya: 

"Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." 4:50 Kata Yesus kepadanya: "Pergilah, 

anakmu hidup!" Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus 

kepadanya, lalu pergi. 4:51 Ketika ia masih di tengah jalan hamba-hambanya telah 

datang kepadanya dengan kabar, bahwa anaknya hidup. 4:52 Ia bertanya kepada 

mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka: "Kemarin siang pukul 

satu demamnya hilang." 4:53 Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah 

Yesus berkata kepadanya: "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh 

keluarganya. 4:54 Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika Ia pulang dari 

Yudea ke Galilea. 

 
BERIMAN ITU BERBUAT 

"Tuhan, datanglah sebelum anakku mati."  
Kata Yesus kepadanya: "Pergilah, anakmu hidup!"  

Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi.  
(Yohanes 4:49-50) 

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apakah kamu merasa kurang pandai, kurang 

berbakat, kurang cantik, kurang pintar? Apakah kekurangan diri membuatmu merasa 

takut dan rendah diri? Yuk kita tengok pengalaman Rosa, seorang anak tunarungu. 

Malam itu Bu Joyce merasa terharu menyaksikan Rosa anak tunarungunya 

berdoa sebelum belajar. “Tuhan Yesus, saya mau belajar, saya harus menghafal, 

saya menghitung, ada yang sulit saya tidak tahu. Saya ingin pinter, agar sama 

seperti orang yang normal. Saya mohon temanilah saya belajar, agar besok dapat 

mengerjakan soal dan nilaiku bagus”, ungkap Ros. Setelah berdoa, Ros merasa 

dapat belajar dengan tenang, pikirannya terang dan menghafal pun jadi lebih 

mudah. Beberapa hari kemudian, Ros minta tandatangan orang tua untuk hasil 

ulangannya. “Ha?! Ros.. anak mama dapat nilai 92! Terima kasiih Tuhan. Terima 

kasiih sayaaang”, kata Bu Joyce memeluk putrinya. “Tapi bagaimana Ros bisa yakin 

dapet nilai bagus?”, tanya Bu Boyce. “Mama, Tuhan sudah membuat aku yang tuli 

ini bisa bicara. Tentu Tuhan juga bisa membuat aku punya nilai bagus”, jawab Ros 

sederhana. 

Anak Tuhan yang terkasih. Ros punya iman yang luar biasa. Meskipun tuli, ia 

percaya dapat mengatasi masalahnya, yaitu dengan mengandalkan Tuhan. Ia 

percaya Tuhan dapat membuatnya pintar seperti anak normal. Keyakinan itu 

membuatnya tekun, fokus dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Pegawai istana 

merasa di rumahnya segalanya ada, tapi kekayaannya tak bisa membeli kesehatan 

anaknya. Lalu apa yang ia perbuat? Ia pun rela rendah hati keluar dari rumahnya 

yang megah, jauh-jauh datang memohon kesembuhan pada Yesus. Jadi, 

kekurangan diri tidak menjadi masalah, asalkan diserahkan dalam iman kepada 

Tuhan. Selain itu, iman adalah perbuatan yang nyata. Tanpa berbuat, sepertinya 

iman hanyalah teori hafalan belaka. 
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REFLEKSI: 
Sudahkah semua perbuatanku diarahkan oleh iman kepada Tuhan? 
 
DOA: 
Tuhan yang Maharahim. Tambahkanlah selalu iman dalam setiap perbuatanku. 
Amin. 
 
AKSI: 
Aku percaya Tuhan mengarahkan setiap perbuatanku. 
 

 

 

 

 

 

 

Selasa, 02 APRIL 2019 

Bacaan: Yeh.47:1-9.12; Mzm.46:2-3.5-6.8-9; Ibr.8:1-13. 

Bacaan Injil: Yohanes 5:1-16. 

 

5:1 Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. 
5:2 Di Yerusalem dekat Pintu Gerbang Domba ada sebuah kolam, yang dalam 
bahasa Ibrani disebut Betesda; ada lima serambinya 5:3 dan di serambi-serambi itu 
berbaring sejumlah besar orang sakit: orang-orang buta, orang-orang timpang dan 
orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. 5:4 Sebab sewaktu-
waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu; barangsiapa 
yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, 
apa pun juga penyakitnya. 5:5 Di situ ada seorang yang sudah tiga puluh delapan 
tahun lamanya sakit. 5:6 Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena 
Ia tahu, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya: "Maukah 
engkau sembuh?" 5:7 Jawab orang sakit itu kepada-Nya: "Tuhan, tidak ada orang 
yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan 
sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." 5:8 
Kata Yesus kepadanya: "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." 5:9 Dan 
pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. 
Tetapi hari itu hari Sabat. 5:10 Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang 
yang baru sembuh itu: "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." 
5:11 Akan tetapi ia menjawab mereka: "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia 
yang mengatakan kepadaku: Angkatlah tilammu dan berjalanlah." 5:12 Mereka 
bertanya kepadanya: "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu: Angkatlah 
tilammu dan berjalanlah?" 5:13 Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa 
orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat 
itu. 5:14 Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam Bait Allah lalu berkata 
kepadanya: "Engkau telah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu 
jangan terjadi yang lebih buruk." 5:15 Orang itu keluar, lalu menceriterakan kepada 
orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. 5:16 Dan 
karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena Ia melakukan 
hal-hal itu pada hari Sabat. 
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BERJUANG DAHULU, TENTU SUKSES KEMUDIAN 

Kata Yesus kepadanya: "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."  
Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu  

lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan  
(Yohanes 5: 8-9) 

 
Renungan 

Bu Theresia merasa sedih, melihat Anton anaknya masih belum mandiri, 

padahal sudah kelas 5. Pagi hari harus dibangunkan, memakai seragam pun harus 

disiapkan, belajar dan mengerjakan PR harus diingatkan. Kesukaannya bermain 

game online sangat sulit dicegah. Bagi Anton seolah tak ada waktu luang tanpa 

game. Ketika nilai-nilainya di bawah KKM, Anton merasa kecewa. “Anton, kenapa 

kamu kecewa? Itu akibatnya bila kamu lebih suka enak-enakan, bermalasan dan 

bermain game daripada peduli belajar! Bukankah tugas utama pelajar adalah 

belajar? Tiap hari mama cerewet mengingatkanmu, tapi kamu nggak peduli”, kata bu 

There.  

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, memang ada anak yang malas, atau lupa 

belajar karena terpikat dengan game sehingga nilainya jelek. Lantas apakah harus 

kecewa dan berkecil hati karena malu pada prestasi temannya yang bagus-bagus? 

Hari ini Yesus memberikan nasihat: "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." 

Ini sangat bermakna bagi kita: Ayo bangun dari kemalasanmu. Angkat, gulung dan 

simpan rasa enak-nyaman. Ayo mulai bersemangat untuk berjalan menyongsong 

masa depanmu sendiri. Hanya kamu sendiri yang dapat menjamin masa depanmu. 

Orang tua dan guru hanya mendidik, mengajar dan membantu. Ayo bersakit-sakit 

dahulu bersenang-senang kemudian. Sekarang berjuang dan belajar dahulu, sukses 

akan dipetik kemudian. 

 
Refleksi 
- Adakah rasa malas atau terpikat hape dalam diriku? 

- Sadarkah aku bahwa masa depanku ditentukan oleh diriku sendiri? 

 

Doa 

Tuhan yang Maharahim. Curahkanlah Roh Kudus bagiku, agar aku mampu 

memberantas kemalasanku dan memperjuangkan masa depanku. Amin. 

 
Aksi 
Aku mengatur keseimbangan waktu belajar 
dan rekreasiku. 
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Rabu, 03 APRIL 2019 

Bacaan: Yes.49:8-15; Mzm.145:8-9.13cd.17-18. 

Bacaan Injil: Yohanes 5:17-30. 

 
5:17 Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka 

Aku pun bekerja juga." 5:18 Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk 

membunuh-Nya, bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia 

mengatakan bahwa Allah adalah Bapa-Nya sendiri dan dengan demikian 

menyamakan diri-Nya dengan Allah. 5:19 Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: 

"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari 

diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang 

dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. 5:20 Sebab Bapa mengasihi Anak 

dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri, 

bahkan Ia akan menunjukkan kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi 

dari pada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. 5:21 Sebab sama 

seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian 

juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendaki-Nya. 5:22 Bapa tidak 

menghakimi siapa pun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya 

kepada Anak, 5:23 supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka 

menghormati Bapa. Barangsiapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak 

menghormati Bapa, yang mengutus Dia. 5:24 Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia 

yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab 

ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 5:25 Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan 

mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup. 5:26 

Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri, demikian juga 

diberikan-Nya Anak mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri. 5:27 Dan Ia telah 

memberikan kuasa kepada-Nya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. 

5:28 Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua 

orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara-Nya, 5:29 dan mereka yang 

telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka 

yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. 5:30 Aku tidak dapat berbuat 

apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, 

dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, 

melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku. 

 
MENGHORMATI, MENDENGARKAN DAN PERCAYA. 

"Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga. 

Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan  

kehendak Dia yang mengutus Aku.” (Yoh.5:17.30) 
 

Renungan 

Suatu kali Leonardo datang ke sekolah terlambat. “Kenapa kamu terlambat 
Leo?”, tanya Pak Martin. “Saya tidurnya malem pak, karena masih mengerjakan 
PR”, jawab Leo. “Lihat tuh teman-temanmu! Sudah mengerjakan PR dan nggak 
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terlambat. Erni, kenapa kamu sudah mengerjakan PR dan tidak terlambat?”, tanya 
pak Martin. “Saya mengerjakan PR sepulang sekolah pak. Mama saya mengajari 
saya untuk mengatur waktu. Pulang sekolah, istirahat sebentar, mengerjakan PR 
dan mengulang pelajaran, lalu setelah makan malam dilanjutkan belajar untuk 
pelajaran besoknya. Jadi saya dapat tidur lebih awal, pak”, kata Erni. “Jadi Erni 
patuh pada mama, ya?”, tanya pak Martin. “Ya, pak. Saya mendengarkan nasihat 
mama, karena saya menghormati dan percaya, mama pasti lakukan apa yang 
terbaik buat saya”, jawab Erni. 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Erni merupakan 

suatu kewajiban, suatu tindakan cinta mulia seorang anak terhadap orang tua dan 

gurunya. Dia menghormati, mendengarkan dan percaya. Ini selaras dengan 

perkataan Yesus: "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga. 

Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus 

Aku” (Yoh.5:17.30). Yesus mencintai Bapa, maka Ia taat menghormati Allah Bapa 

dengan cara terus bekerja berbuat baik kepada sesama. Kita pun mencintai Tuhan, 

orang tua dan sesama. Kita semua diajak untuk terus giat belajar, menghormati, 

mendengarkan dan percaya pada Tuhan. Maka kita pun dimampukan untuk 

mengasihi orang lain dengan cara yang sama.  

 
Refleksi 
- Apakah aku menghormati, mendengarkan dan percaya pada Tuhan?.  

- Bagaimana caraku mengasihi sesama? 

 
Doa 
Tuhan yang Maharahim, tambahkanlah imanku sehingga aku selalu menghormati, 
mendengarkan, percaya Sabda-Mu dan mengasihi sesama. Amin. 
 
Aksi 
Aku lebih khusuk saat berdoa mengikuti misa. Aku berbagi salam damai dengan 
senyum sukacita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kamis, 04 APRIL 2019 

Bacaan: Kel.32:7-14; Mzm.106:19-20.21-22.23; Ibr.9:15-28 

Bacaan Injil: Yohanes 5:31-47.  

 

5:31 Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar; 

5:32 ada yang lain yang bersaksi tentang Aku dan Aku tahu, bahwa kesaksian yang 

diberikan-Nya tentang Aku adalah benar. 5:33 Kamu telah mengirim utusan kepada 

Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran; 5:34 tetapi Aku tidak memerlukan 

kesaksian dari manusia, namun Aku mengatakan hal ini, supaya kamu 
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diselamatkan. 5:35 Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu 

hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. 5:36 Tetapi Aku mempunyai 

suatu kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian Yohanes, yaitu segala 

pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya. 

Pekerjaan itu juga yang Kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian 

tentang Aku, bahwa Bapa yang mengutus Aku. 5:37 Bapa yang mengutus Aku, 

Dialah yang bersaksi tentang Aku. Kamu tidak pernah mendengar suara-Nya, rupa-

Nya pun tidak pernah kamu lihat, 5:38 dan firman-Nya tidak menetap di dalam 

dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. 5:39 Kamu 

menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu 

mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi 

kesaksian tentang Aku, 5:40 namun kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk 

memperoleh hidup itu. 5:41 Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. 5:42 Tetapi 

tentang kamu, memang Aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai 

kasih akan Allah. 5:43 Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima 

Aku; jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. 5:44 

Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari 

yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? 5:45 

Jangan kamu menyangka, bahwa Aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa; 

yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa, yang kepadanya kamu menaruh 

pengharapanmu. 5:46 Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan 

percaya juga kepada-Ku, sebab ia telah menulis tentang Aku. 5:47 Tetapi jikalau 

kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya 

akan apa yang Kukatakan?" 

 

MENJADI SAKSI 

“Tetapi Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian 

Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada-Ku, supaya Aku 

melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang Kukerjakan sekarang, dan itulah yang 

memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa yang mengutus Aku”.  

(Yohanes 5:31-32). 

 

Renungan 

Siang itu di kantin sekolah, Kenny bercerita kepada Theo ketika nonton Asian 

Games saat pertandingan Jonathan Christie dan Chou Tien Chen dari Taiwan. 

“Waah seru sekali, Te. Di menit-menit awal setiap set mereka sebenarnya 

seimbang. Bahkan Jojo sempat terdesak. Tapi staminanya lebih unggul, dan Chou 

Tien kehabisan tenaga di akhir set. Mungkin tenaganya habis setelah mengalahkan 

Anthony Ginting. Akhirnya Jojo yang hanya di bangku cadangan menang dan 

mendapat medali emas. Kalau saja kamu ikut menyaksikan langsung, pasti ikut 

tegang.. tapi seneng! Waah pokoknya seru deh Thee!”, kata Kenny.  

Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kenny adalah seorang saksi yang ikut 

merasakan ketegangan pertandingan Jojo melawan Chou. Emosinya ikut meluap, 

merasa ngeri saat Jojo gagal mendaratkan smash, merasa senang saat drop 

shotnya berhasil mengecoh lawan. Sementara Jojo mengaku tak percaya bahwa 
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dirinya bisa menjadi juara, ini tentu karya Tuhan. Jojo telah menjadi saksi langsung 

Tuhan berkarya dalam dirinya. Ya, saksi adalah orang yang menyaksikan, 

mengalami kejadian secara langsung.  

Yesus juga mengatakan, bahwa semua perbuatan mukjizat, seperti 

menyembuh-kan orang buta dan tuli, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa 

hidup, semuanya itu merupakan saksi Allah yang berkarya dalam Diri-Nya. Lantas 

apa makna tema ‘saksi’ ini bagi kita? Kiranya kita diajak untuk menjadi saksi bahwa 

Yesus itu utusan Allah Bapa! Dengan cara apa kita menjadi saksi Yesus? Pertama 

tentu kita mesti dekat dengan Tuhan Yesus, setiap hari berdoa, juga rajin ikut misa. 

Kita dapat menjadi saksi Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan.  

 

Refleksi 

- Apakah aku merasa dekat dengan Tuhan dalam doa dan misa? 

- Apakah aku suka berbuat baik? 

 

Doa 

Tuhan Yesus, datanglah kepadaku, sentuhlah hatiku dalam setiap doaku, karena 

Engkaulah sahabatku yang menemaniku dalam setiap kegiatanku. Amin. 

 

Aksi 

-  Aku berdoa dengan khusuk, merasakan kedekatan hati dengan Tuhan. 

-  Aku berbuat baik setidaknya sekali dalam sehari. 

 

 

 

 

 

 

Jum’at, 05 APRIL 2019 

Bacaan: Keb.2:1a.12-22; Mzm.34:17-18.19-20.21.23; Ibr10:1-10. 

Bacaan Injil: Yohanes 7:1-2.10.25-30. 

 

7:1 Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Ia tidak mau tetap tinggal di 

Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh-Nya. 7:2 

Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. 7:10 

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

situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. 7:25 Beberapa orang Yerusalem 

berkata: "Bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? 7:26 Dan lihatlah, Ia berbicara 

dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada-Nya. Mungkinkah 

pemimpin kita benar-benar sudah tahu, bahwa Ia adalah Kristus? 7:27 Tetapi 

tentang orang ini kita tahu dari mana asal-Nya, tetapi bilamana Kristus datang, tidak 

ada seorang pun yang tahu dari mana asal-Nya." 7:28 Waktu Yesus mengajar di 

Bait Allah, Ia berseru: "Memang Aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asal-Ku; 

namun Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, tetapi Aku diutus oleh Dia yang 

benar yang tidak kamu kenal. 7:29 Aku kenal Dia, sebab Aku datang dari Dia dan 
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Dialah yang mengutus Aku." 7:30 Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada 

seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saat-Nya belum tiba. 

 

MENGENAL DIRI 

"Memang Aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asal-Ku; namun Aku datang 

bukan atas kehendak-Ku sendiri, tetapi Aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak 

kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab Aku datang dari Dia  

dan Dialah yang mengutus Aku."  

(Yohanes7:28-29). 

 

Renungan 

Dalam suatu rekoleksi, Kak Seto mengajak para siswa SD Bina Insani untuk 

belajar mengenali diri. Coba tuliskan kebaikan dan keburukan teman yang ada di 

sebelah kananmu. Waktunya satu menit!”. Para siswa buru-buru menulis. Setelah 

satu menit, kak Seto meminta Rini membacakan temuannya. “Teman saya Kristin ini 

baik, terbuka, suka bergaul, bercanda, suka berbagi, suka membantu, ceria. Tapi 

sayang dia suka ngambek, kak”, kata Rini. “Tujuh kebaikan! Bagus! Dalam semenit 

kamu sudah bisa mengenal temanmu dengan teliti”, kata Kak Seto. “Adik-adik, 

apakah kalian mengenal diri sendiri?”, Tanya kak Seto. “Tentu dooong! Setiap pagi 

kami melihat diri kami di cermin!”, seru mereka. “Sekarang dalam waktu satu menit, 

tuliskan kebaikan dan keburukanmu sendiri. Mulai!”, kata kak Seto. Semenit 

kemudian.. “Yaa, Arnold.. Berapa kebaikan dan keburukanmu yang berhasil kamu 

tulis?”, Tanya kak Seto. “Mmm.. kebaikanku.. senyum, suka makan.. nggak tahu 

kak. Kejelekanku.. kata mama susah bangun pagi.. apa lagi yaa??”, kata Arnold. 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ternyata mengenali diri sendiri itu lebih sulit 

daripada mengenali orang lain. Kenapa? Karena bagi diri sendiri, segala hal terasa 

baik-baik saja persis seperti melihat cermin. Sedangkan orang lain bisa kita lihat 

kebiasaan, tutur perkataan dan perbuatan baik nya. Hari ini kita diajak untuk 

mengenal Yesus lebih dalam lagi, yaitu sebagai Putra Allah dan Tuhan yang 

berkuasa dalam kata dan perbuatan-Nya. Selain itu kita juga diajak untuk mengenal 

diri kita sendiri lebih dari sekedar jasmani yang cantik-tampan terlihat di cermin, tapi 

sebagai murid Yesus, anak Tuhan, yaitu ‘aku’ secara rohani, yang baik hati, suka 

menolong, bersikap solider, setia pada guru dan teman. 

 

Refleksi 

- Dalam Kitab Suci, kisah perbuatan baik Yesus apa yang kukagumi? 

- Sikap dan perbuatan baikku yang mana, aku merasa cukup menolong, solider 

dan setia? 

 

Doa 

Tuhan Yesus yang baik terangilah hati dan budiku agar aku lebih mengenal-Mu dan 

beriman lebih dalam lagi. Sadarkanlah aku untuk lebih mengenal diriku sendiri dalam 

setiap perbuatan baik yang kulakukan. Amin. 

 

 



51 
 

Aksi 

- Aku membaca Kitab Suci (Markus 6:35-44): membayangkan dan ikut merasakan 

belas kasih Yesus memberi makan lima ribu orang kelaparan. 

- Aku bersolider berbagi bekal makananku pada teman yang tak membawa. 

 

 

 

 

 

 

 
Sabtu, 06 APRIL 2019 

Bacaan: Yer.11:18-20; Mzm.7:2-3.9bc-10.11-12; Ibr10:11-25 

Bacaan Injil: Yohanes 7:40-53. 

 

7:40 Beberapa orang di antara orang banyak, yang mendengarkan perkataan-

perkataan itu, berkata: "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." 7:41 Yang lain 

berkata: "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata: "Bukan, Mesias tidak datang 

dari Galilea! 7:42 Karena Kitab Suci mengatakan, bahwa Mesias berasal dari 

keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." 7:43 

Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Dia. 7:44 Beberapa 

orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang 

berani menyentuh-Nya. 7:45 Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam 

kepala dan orang-orang Farisi, yang berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak 

membawa-Nya?" 7:46 Jawab penjaga-penjaga itu: "Belum pernah seorang manusia 

berkata seperti orang itu!" 7:47 Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka: 

"Adakah kamu juga disesatkan? 7:48 Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin 

yang percaya kepada-Nya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? 7:49 Tetapi 

orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka!" 7:50 

Nikodemus, seorang dari mereka, yang dahulu telah datang kepada-Nya, berkata 

kepada mereka: 7:51 "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang, sebelum 

ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuat-Nya?" 7:52 Jawab 

mereka: "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah Kitab Suci dan engkau 

akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." 7:53 Lalu mereka pulang, 

masing-masing ke rumahnya. 

 

KRITIK MEMBANGUN ATAU MENYESATKAN? 

"Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah Kitab Suci dan engkau akan tahu 

bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea."  

(Yohanes 7:52) 
  

Renungan 

Pak Martin, Guru kelas Kelas 5 D mengumumkan tentang adanya PR 

membuat video memasak, “Silahkan setiap kelompok yang sudah ditentukan, 

memilih jenis makanan apa yang akan kalian shoot dan nanti akan ditampilkan di 

kelas, ya”, kata pak Martin. Mardi, Tino, Erwan, Tommy, Tika dan Eta terpilih 
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menjadi satu kelompok. “Ah itu mudah. Kita akan membuat video seperti Atta 

Halilintar kan?”, kata Tino sok tahu. Pada hari yang ditentukan mereka pun shooting 

“Cara Membuat Gado-gado” menggunakan kamera hape. Tino merasa tak puas dan 

mengkritik keras cara Erwan merekam gambar. Erwan merasa tersinggung, “Atta 

Halilintar itu emang ahli karena pekerjaannya bikin vlog, Tino. Kita hanya anak-anak 

yang baru dikenalin dunia shooting sama pak Martin! Kalau kamu bisa ya silahkan!”, 

jawab Erwan sengit. Dan ternyata setelah Tino mencoba sendiri menggunakan 

kamera hape itu, memang tak mudah, hasilnya tidak lebih baik dari Erwan.   

Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Di dunia ini ada orang yang suka mengkritik, 

tetapi kalau diminta tampil sendiri ternyata tidak mampu, namun sebaliknya kalau 

dikritik jadi marah atau ngambek. Apakah ada di antara kalian yang suka mengkritik, 

padahal tak bisa mengerjakan? Apakah ada di antara kalian, kalau dikritik lantas 

marah dan ngambek? Nikodemus yang mulai mengenal Yesus mengingatkan: 

jangan mengkritik, sebelum mengalami sendiri. Kritik memang perlu untuk 

membetulkan hal yang salah dan membangun hal yang benar. Tetapi kritikan yang 

disertai emosi seringkali menyesatkan. Jadi bagaimana? Mari tetap berpegang pada 

Sabda cinta kasih Tuhan, sehingga sebuah kritik tidak membuat sakit hati, tetapi 

justru menjadi semangat untuk menguatkan iman dan membangun diri. 

 

Refleksi 

Apakah aku suka mengkritik teman? Apakah aku sakit hati bila dikritik? 

 

Doa 

Tuhan yang Maharahim. Kuatkanlah iman di hatiku agar aku mampu mengkritik 

dengan benar dan membangun orang lain. Mampukan menerima kritikan sebagai 

sarana membangun iman dan mendewasakan pribadi. Amin. 

 

Aksi 

Aku menghargai hasil kerja teman. Aku mengkritik dengan pikiran yang bijaksana 

dan berbesar hati menerima kritikan yang membangun. 

 

 

 

 

 

 

Minggu, 07 APRIL 2019 

Bacaan: Yes.43:16-21; Mzm.126:1-2ab.2cd-3.4-5.6; Flp.3:8-14; Ibr10:26-39 

Bacaan Injil: Yohanes 8:1-11 

 

8:1 tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun.8:2 Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait 

Allah, dan seluruh rakyat datang kepada-Nya. Ia duduk dan mengajar mereka. 8:3 

Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada-Nya seorang 

perempuan yang kedapatan berbuat zinah. 8:4 Mereka menempatkan perempuan 

itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: "Rabi, perempuan ini tertangkap 

basah ketika ia sedang berbuat zinah. 8:5 Musa dalam hukum Taurat 
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memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. 

Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?" 8:6 Mereka mengatakan hal itu untuk 

mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan-Nya. Tetapi 

Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di tanah.  8:7 Dan ketika mereka 

terus-menerus bertanya kepada-Nya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada 

mereka: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama 

melemparkan batu kepada perempuan itu." 8:8 Lalu Ia membungkuk pula dan 

menulis di tanah. 8:9 Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah 

mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus 

seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. 8:10 Lalu Yesus 

bangkit berdiri dan berkata kepadanya: "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak 

adakah seorang yang menghukum engkau?" 8:11 Jawabnya: "Tidak ada, Tuhan." 

Lalu kata Yesus: "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat 

dosa lagi mulai dari sekarang." 

 

BERTANGGUNGJAWAB 

"Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama 

melemparkan batu kepada perempuan itu."  

(Yohanes 8:7) 

 

Renungan 

Suatu hari kepala sekolah SD Pelita Sejati, Suster Anabela lewat di teras 

kelas, dan berhenti di bawah pohon mangga. Seperti biasa, Sr. Ana menghitung 

buah mangga yang tampak mulai ranum. “Satu.. dua…. dua puluh tiga ... Kok 

kurang. Pasti ada yang ngambil niy!”. Suster Ana melihat sekelompok siswa di dekat 

pohon itu. “Eh Andre, Anton, Markus, Niksan, Budiyanto, Petrus, Rudy.. Siapa 

diantara kalian yang mengambil buah mangga ini? ayo ngaku!”, kata Sr. Ana galak. 

“Bukan saya suster. Yang ambil Budi, suster. Tadi dia dari pohon mangga itu,” kata 

Andre. “Iyaa suster! Budi yang mengambil! kata Niksan dan Markus. “Budi, benar 

kamu yang ambil? Bukankah sudah kuumumkan, siapa yang mengambil buah 

mangga ini, akan kuhukum. Apa kamu lupa?”, kata Sr. Ana. “Be.. Say.. saya 

memang mengambilnya. Tap tapiiii tadi sudah ada … jatuh di tanah, suster”, kata 

Budi ketakutan memandangi temannya yang menahan senyum. “Bohong, kamu! 

Kamu harus bertanggungjawab! Sinii buahnya?”, kata suster meninggi. “Iniiii 

susteeer..”, kata Budi mengulurkan buah mangga yang sudah sedikit berlubang 

digigit kelelawar. 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagi Suster, siapa berbuat, dia harus 

bertanggung jawab. Bagi teman-teman Budi, hal itu merupakan tanggung jawab 

mereka menegakkan aturan kepala sekolah. Bagi Budi, teman-temannya itu sudah 

ikut menghukumnya, karena mengadukan kepada suster. Menghukum orang lain, 

inilah yang dilakukan ahli Taurat dan Farisi terhadap perempuan pezinah. Mereka 

berharap Yesus juga ikut menghukum perempuan itu sesuai aturan Taurat. Bagi 

Yesus, bukan hukuman yang penting, tetapi tanggung jawab manusia-lah yang 

penting. Maka tanggung jawab perempuan itu adalah bertobat dan tidak mengulangi 

perbuatannya lagi.  
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REFLEKSI: 

- Apakah kamu pernah menghukum teman dengan cara mengadu? 

- Apa tanggung jawab kamu sebagai pelajar terhadap teman? 

 

DOA: 

Tuhan yang Mahakasih. Murnikanlah hatiku agar aku lebih bertanggung jawab. 

Buatlah aku waspada agar tidak cepat menuduh dan menghukum teman sendiri. 

Amin. 

 

AKSI: 

Aku mandiri dan bertanggung jawab 

 

 

 

 

 

 
Senin, 08 APRIL 2019  

Bacaan: Dan.13:1-9.15-17.19-30.33-62; Mzm.23:1-3a.3b-4c.6; Ibr.11:1-19. 

Bacaan Injil: Yohanes 8:12-20 

 

8:12 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah terang 

dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, 

melainkan ia akan mempunyai terang hidup." 8:13 Kata orang-orang Farisi kepada-

Nya: "Engkau bersaksi tentang diri-Mu, kesaksian-Mu tidak benar." 8:14 Jawab 

Yesus kepada mereka, kata-Nya: "Biarpun Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, 

namun kesaksian-Ku itu benar, sebab Aku tahu, dari mana Aku datang dan ke mana 

Aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi. 

8:15 Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, Aku tidak menghakimi seorang 

pun, 8:16 dan jikalau Aku menghakimi, maka penghakiman-Ku itu benar, sebab Aku 

tidak seorang diri, tetapi Aku bersama dengan Dia yang mengutus Aku. 8:17 Dan 

dalam kitab Tauratmu ada tertulis, bahwa kesaksian dua orang adalah sah; 8:18 

Akulah yang bersaksi tentang diri-Ku sendiri, dan juga Bapa, yang mengutus Aku, 

bersaksi tentang Aku." 8:19 Maka kata mereka kepada-Nya: "Di manakah Bapa-

Mu?" Jawab Yesus: "Baik Aku, maupun Bapa-Ku tidak kamu kenal. Jikalau 

sekiranya kamu mengenal Aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku." 8:20 Kata-kata itu 

dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu Ia mengajar di dalam Bait Allah. Dan 

tidak seorang pun yang menangkap Dia, karena saat-Nya belum tiba. 

 

HIDUP TERANG MENYENANGKAN 

"Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam 

kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."  

(Yohanes 8:12). 
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Renungan 

Pak Niksan bertanya kepada siswanya: “anak-anak, apakah di rumah kalian 

pernah terjadi lampu mati?”. “Pernah pak, waktu itu saya sedang belajar tiba-tiba 

lampu mati.”, kata Sheny. “Apa yang kalian alami ketika lampu mati?”, tanya pak 

Niksan. “Gelap pak. Semuanya nggak kelihatan. Mau jalan takut nubruk meja”, kata 

Yomi. “Apa yang kalian rasakan kalau suasana gelap?”, tanya pak Niksan lagi. 

“Rasanya takut pak, jangan-jangan ada hantuu hiiii… atau ada tikus, kecoa yang 

merambat mendekatiku”, kata Yeyen. “Nah, sekarang kalau suasana terang 

benderang, apa yang kalian rasakan”, tanya pak Niksan. “Kalau terang, ya senang 

dong pak, karena segalanya tampak. Wajah sedih dan gembira juga kelihatan. 

Terang itu indah. Terang itu bikin berani, tidak takut terpeleset atau nabrak kursi, 

pak”, kata Fifin. 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Terang itu memang luar biasaa. 

Pemandangan jadi tampak indah, perasaan jadi senang gembira. Itulah yang 

dikatakan Yesus kepada kita hari ini: “Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut 

Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang 

hidup." Apa artinya Sabda Tuhan ini bagi kita? Ya, tanpa bersama Tuhan Yesus, 

pikiran seolah gelap, seperti lampu mati tadi, orang jadi mudah marah, sakit hati, 

dendam, jengkel, ngambek, membosankan, sulit mengerjakan PR. Tapi bersama 

Tuhan Yesus, pikiran, hati dan perasaan kita jadi terang benderang bercahaya. Kita 

dapat memandang dan mengalami hal-hal yang baik dan indah di dunia, misalnya 

berkumpul bersama keluarga itu indah, bergembira dengan teman itu 

menyenangkan, belajar pun merasa senang dan gampang, memberi uang pada 

pengemis pun rasanya senang. Ya, bersama Tuhan Yesus, segalanya sungguh baik 

dan menyenangkan. 

 

Refleksi 

Apakah Tuhan Yesus selalu bersamaku dalam rasa gembira, indah, senang? 

 

Doa 

Tuhan Yesus terang dunia, terangilah selalu hatiku, pikiranku, perasaanku, rohku 

agar aku juga menjadi terang yang menyenangkan bagi orang-orang di sekitarku. 

Amin. 

 

Aksi 

Aku tampil gembira dalam sikap, tersenyum 

dalam berkata, sopan dalam bertindak. 
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Selasa, 09 APRIL 2019 

Bacaan: Bil.21:4-9; Mzm.102:2-3.16-18.18-21; Ibr.11:20-31. 

Bacaan Injil: Yohanes 8:21-30. 

 

8:21 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak: "Aku akan pergi dan kamu 

akan mencari Aku tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak 

mungkin kamu datang." 8:22 Maka kata orang-orang Yahudi itu: "Apakah Ia mau 

bunuh diri dan karena itu dikatakan-Nya: Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu 

datang?" 8:23 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Kamu berasal dari bawah, Aku dari 

atas; kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. 8:24 Karena itu tadi Aku berkata 

kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak 

percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." 8:25 Maka kata 

mereka kepada-Nya: "Siapakah Engkau?" Jawab Yesus kepada mereka: "Apakah 

gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? 8:26 Banyak yang harus Kukatakan dan 

Kuhakimi tentang kamu; akan tetapi Dia, yang mengutus Aku, adalah benar, dan 

apa yang Kudengar dari pada-Nya, itu yang Kukatakan kepada dunia." 8:27 Mereka 

tidak mengerti, bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. 8:28 Maka kata 

Yesus: "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa 

Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku 

berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku. 8:29 Dan Ia, 

yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab 

Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada-Nya." 8:30 Setelah Yesus 

mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada-Nya. 

 

MENGUTAMAKAN TUHAN 

"Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu,  

bahwa Akulah Dia” (Yoh.8:28) 

 

Renungan 

Minggu malam itu Tony berdebat dengan ibunya. Tony ingin menonton video 

‘Spiderman the Spider Verse’, sementara karena besok ada ulangan, ibunya ingin 

supaya Tony belajar terlebih dahulu, barulah nonton video. Tapi Tony keras kepala, 

dia tetap ingin menonton video. “Tugas utamamu itu belajar Ton, bukan nonton 

video”, kata ibunya. Tony tetap nekad, tak dihiraukannya nasihat ibunya yang 

berangkat memandu pertemuan APP lingkungan. Dan benar apa yang dikatakan 

ibunya. Malam itu sehabis melihat video Tony mengantuk dan tidak belajar. Dan 

paginya dia tidak bisa mengerjakan ulangan. 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tony tidak bisa mengutamakan mana yang 

lebih penting dan bermanfaat dalam hidupnya. Tony lebih memilih kesenangan 

nonton video daripada belajar demi masa depan, akhir nya terpedaya. Demikianpun 

di jaman-Nya Yesus melihat orang Yahudi bangsa-Nya telat mikir. Mereka masih 

mementingkan kesenangan yang membuat dosa daripada mementingkan Tuhan 

yang membuat hidup mulia.  

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk lebih 

mendahulukan Tuhan, daripada hanya sekedar kesenangan belaka. Kita diajak 
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untuk melakukan hal yang paling penting dalam hidup kita sebagai pelajar, yaitu 

belajar giat. 

 

Refleksi 

- Apakah aku sudah mendahulukan Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu 

sebelum melakukan segala sesuatu? 

- Apakah aku masih suka bersenang sesukaku atau sudah pandai memilih apa 

yang lebih penting dan mendesak dalam hidupku? 

 

Doa 

Tuhan yang Mahatinggi, buatlah hatiku selalu menyadari untuk mengutamakan 

Tuhan di atas segala hal di dunia ini. Amin 

 

Aksi 

- Aku berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatu. 

- Aku lebih memilih belajar daripada bermain gadget/ hape dan nonton TV. 

 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 10 APRIL 2019 

Bacaan: Dan.3:14-20.24-25..28; Dan.3:52.53.54.55.56; Ibr.11:32-40 

Bacaan Injil: Yohanes 8:31-42 

 

8:31 Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: "Jikalau 

kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku 8:32 dan kamu 

akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." 8:33 

Jawab mereka: "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba 

siapa pun. Bagaimana Engkau dapat berkata: Kamu akan merdeka?" 8:34 Kata 

Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang 

berbuat dosa, adalah hamba dosa. 8:35 Dan hamba tidak tetap tinggal dalam 

rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 8:36 Jadi apabila Anak itu 

memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." 8:37 "Aku tahu, bahwa 

kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh Aku 

karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. 8:38 Apa yang Kulihat pada 

Bapa, itulah yang Kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang 

kamu dengar dari bapamu." 8:39 Jawab mereka kepada-Nya: "Bapa kami ialah 

Abraham." Kata Yesus kepada mereka: "Jikalau sekiranya kamu anak-anak 

Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. 

8:40 Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh Aku; Aku, seorang yang 

mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang Kudengar dari Allah; 

pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. 8:41 Kamu mengerjakan 

pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka: "Kami tidak dilahirkan dari zinah. Bapa 
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kami satu, yaitu Allah." 8:42 Kata Yesus kepada mereka: "Jikalau Allah adalah 

Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Dan 

Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus Aku. 
 

HIKMAT TEGUH SETIA 

"Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu 

akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu" 

(Yohanes 8:31-32). 
 

Renungan 

Godaan terbesar anak sekolah di jaman teknologi ini adalah terpaku pada alat 

komunikasi, gadget, game online yang kadang membuat terlena waktu dan tanpa 

sadar melupakan kewajiban belajarnya. Tapi apakah semua anak demikian? 

Ternyata tidak. Santi dari Tanjung Priok, Yuliani dari Taman Galaksi dan Abas dari 

Kampung Sawah adalah contoh siswa yang teguh setia pada Tuhan Yesus, tapi juga 

teguh dalam belajar. Ketika ditanya: Apakah gadget modern itu mengganggu belajar 

kalian? Santi menjawab: “Orang tua saya mengajarkan bahwa hape android itu 

hanya benda sarana hidup, dan digunakan kalau perlu saja. Minggu wajib penting 

ikut misa dan kegiatan gereja”. Yuli pun hampir sama: “Saya biasa teguh pada 

jadwal dari orang tua sejak kecil: bangun tidur, berangkat ke sekolah, di kelas, 

makan.. apapun berdoa bersyukur dulu mohon Tuhan menyertai. Main hape hanya 

hari Sabtu. Hari Minggu ikut kegiatan bina iman.” kata Yuli. Sedangkan menurut 

Abas: “Saya suka main game, tapi saya bisa menggunakan hape saat dibutuhkan. 

Bagi saya kegiatan putra altar itu lebih penting, selain belajar” 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketiga anak itu, Santi, Yuli dan Abas sangat 

teguh memegang kebiasaan baik mereka sejak kecil. Paling  utama adalah doa, lalu 

belajar dan kegiatan pengembangan diri di gereja, dan baru pegang hape kalau 

perlu. Mereka menjadi anak-anak yang bebas menikmati masa kecil dan masa 

remajanya tanpa dijajah oleh alat yang bernama hape. Mereka mampu 

menggunakan hape di mana dibutuhkan. Mereka anak-anak Tuhan yang berhikmat 

melaksanakan pesan Tuhan Yesus: "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu 

benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan 

kebenaran itu akan memerdekakan kamu." (Yoh.8:31-32).  

 

Refleksi 

Apakah aku teguh memegang Sabda Tuhan? Apa aku sudah bisa mengatur waktu, 

kapan belajar dan kapan bermain hape? 

 

Doa 

Tuhan yang Maharahim. Mohon berkat-Mu setiap hari agar aku setia teguh 

memegang Sabda-Mu dan selalu memiliki hikmat kesadaran, bahwa hape dan 

gadget hanyalah alat saja. Amin 
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Aksi 

Saat waktunya belajar, kusimpan gadget, berdoa mohon bimbingan Tuhan dan 

belajar dengan fokus dan hati yang mantab. 

 

 

 

 

 

 

 

Kamis, 11 April 2019 

PW S. Stanislaus, Uskup dan Martir 

Hari Biasa Pekan Prapaskah V 

Bacaan: Kej 17: 3-9; Mzm 105: 4-5.6-7.8-9;  

Bacaan Injil: Yohanes 8:51-59 

 

8:51 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa menuruti firman-Ku, ia 

tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." 8:52 Kata orang-orang 

Yahudi kepada-Nya: "Sekarang kami tahu, bahwa Engkau kerasukan setan. Sebab 

Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun Engkau berkata: 

Barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-

lamanya. 8:53 Adakah Engkau lebih besar dari pada bapa kita Abraham, yang telah 

mati! Nabi-nabi pun telah mati; dengan siapakah Engkau samakan diri-Mu?" 8:54 

Jawab Yesus: "Jikalau Aku memuliakan diri-Ku sendiri, maka kemuliaan-Ku itu 

sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan Aku, tentang siapa kamu 

berkata: Dia adalah Allah kami, 8:55 padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi Aku 

mengenal Dia. Dan jika Aku berkata: Aku tidak mengenal Dia, maka Aku adalah 

pendusta, sama seperti kamu, tetapi Aku mengenal Dia dan Aku menuruti firman-

Nya. 8:56 Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia telah 

melihatnya dan ia bersukacita." 8:57 Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada-Nya: 

"Umur-Mu belum sampai lima puluh tahun dan Engkau telah melihat Abraham?" 

8:58 Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum 
Abraham jadi, Aku telah ada." 8:59 Lalu mereka mengambil batu untuk melempari 
Dia; tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan Bait Allah. 
 

SANTO STANISLAUS 

“Sesungguhnya barangsiapa menuruti firman-Ku, 

ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." 

(Yohanes 8:52). 

 

Renungan 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Santo Stanislaus lahir di Szczepanow, 

Polandia Selatan pada tanggal 26 Juli 1030. Setelah kedua orangtuanya meninggal 

dunia, ia masuk pendidikan imamat dan ditahbiskan menjadi imam. Ia terkenal 

sebagai orang yang rajin, saleh, pandai dan pengkhotbah ulung di Katedral Krakow 

dan Kerajaan Polandia. Akhirnya pada tahun 1072, ia ditabhiskan menjadi uskup di 
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kota Krakow. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Polandia di kuasai oleh Raja 

Boleslaus (1058-1079), seorang raja yang cakap tetapi sombong dan cabul. 

Mendengar berita itu, Uskup Stanislaus segera berangkat ke istana untuk menegur 

raja. Karena Boleslaus tidak peduli akan tegurannya, ia mengekskomunikasi 

Boleslaus dari Gereja. 

Pada suatu ketika, Boleslaus mengikuti perayaan misa kudus di gereja 

katedral. Ketika imam, pemimpin misa itu melihat Boleslaus ikut serta dalam 

perayaan itu, ia segera menghentikan perayaan dan meninggalkan altar. Boleslaus 

marah dan dengan pengawal-pengawalnya segera mencari Uskup Stanislaus yang 

mengekskomunikasinya. Mereka menemukan dia di kapelnya. Stanislaus yang 

sedang merayakan misa pada saat itu ditangkap dan dibunuh dengan kejam. 

Stanislaus dikuburkan disebuah kapela dan pada tahun 1088 dipindahkan di Gereja 

Katedral Krakow. Ia digelari kudus oleh Sri Paus Innocentius IV pada tahun 1523. 

Yesus berkata kepada kita “Sesungguhnya barangsiapa menuruti firman-Ku, 

ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya.” Teman-teman dalam masa 

prapaskah ini mari kita bertobat, menuruti firman Tuhan, karena firman Tuhan itu 

membuat hidup kita menjadi baik. Seperti St. Stanislaus yang menegur orang yang 

berbuat buruk agar kembali menjadi berbuat baik. 

 

Refleksi 

Apakah aku sudah menuruti Firman Tuhan setiap hari? 

 

Doa 

Tuhan berilah aku rahmat agar mampu menuruti firman-Mu setiap hari. Amin. 

 

Aksi 

Aku minta maaf, aku memaafkan dan aku mulai mengasihi orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumat, 12 April 2019 

Hari Biasa Pekan Prapaskah V 

Bacaan: Yer 20: 10-13;Mzm 18:2-3a.3bc-4.5-6.7;         

Bacaan Injil: Yoh 10:31-42 

 

10:31 Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. 

10:32 Kata Yesus kepada mereka: "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-

Ku yang Kuperlihatkan kepadamu; pekerjaan manakah di antaranya yang 

menyebabkan kamu mau melempari Aku?" 10:33 Jawab orang-orang Yahudi itu: 

"Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari Engkau, melainkan 

karena Engkau menghujat Allah dan karena Engkau, sekalipun hanya seorang 



61 
 

manusia saja, menyamakan diri-Mu dengan Allah." 10:34 Kata Yesus kepada 

mereka: "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu: Aku telah berfirman: Kamu 

adalah allah? 10:35 Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut 

allah -- sedang Kitab Suci tidak dapat dibatalkan --, 10:36 masihkah kamu berkata 

kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus-Nya ke dalam dunia: 

Engkau menghujat Allah! Karena Aku telah berkata: Aku Anak Allah? 10:37 Jikalau 

Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Ku, 

10:38 tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku, 

percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan 

mengerti, bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." 10:39 Sekali lagi 

mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. 10:40 

Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis 

dahulu, lalu Ia tinggal di situ. 10:41 Dan banyak orang datang kepada-Nya dan 

berkata: "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang 

pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." 10:42 Dan banyak orang 

di situ percaya kepada-Nya. 

 

TUHAN MENYERTAI AKU SEPERTI PAHLAWAN 

“Sekali lagi mereka  mencoba  menangkap Dia,  

tetapi Ia luput dari tangan mereka”  

(Yohanes 10:39) 

 

Renungan 

 Teman-teman pasti pernah nonton film action atau superhero kan? Di film 

action atau superhero biasanya ada tokoh pahlawan atau jagoan yang berkarakter 

baik. Kisahnya selalu tokoh hero ini membela kebenaran dan yang menarik adalah 

selalu luput dari serangan musuh sehingga berhasil mengalahkan musuhnya dan 

berakhir dengan bahagia. 

 Injil hari ini dikisahkan orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan 

batu dan mencoba menangkap Dia, padahal Yesus banyak melakukan pekerjaan-

pekerjaan yang baik, namun mereka masih tidak percaya kepada Yesus. Tetapi 

karena Bapa selalu menjaga Yesus, maka Yesus pun luput dari tangan orang-orang 

Yahudi. Dalam bacaan 1, nabi Yeremia pun berkata Tuhan menyertai aku seperti 

pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung 

jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. 

 Nah teman-teman, hari ini kita diingatkan untuk melakukan perbuatan-

perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Bapa. Dan jika kamu menghadapi 

masalah atau ada orang lain yang menghina, menjelekkan dan tidak percaya 

dengan perbuatan baik kamu, tidak perlu sedih, tidak perlu takut, karena Tuhan akan 

selalu menyertai kita dan membela kita di hadapan para lawan kita. 

 

Refleksi 

Apakah selama ini aku merasa bahwa Tuhan menyertai aku? 
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Doa  

Tuhan, aku percaya jika aku berbuat kebaikan, Engkau pasti akan menyertai aku. 

Amin. 

 

Aksi 

Kapan saja dan di mana saja aku berada, aku bersikap berani.  

  

 

 

 

 

 
Sabtu, 13 April 2019 

PF S. Martinus I, Paus dan Martir 

Hari Biasa Pekan Prapaskah V 

Bacaan: Yeh.37: 21-28; Yer.31:10.11-12ab.13;  

Bacaan Injil: Yohanes 11: 45-56 

 

MENGUMPULKAN DAN MEMPERSATUKAN 

“dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan 

mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai.” (Yoh 11:52) 

 

 Teman-teman pasti tahu tokoh Spiderman, superhero berkostum merah biru 

dengan jaring laba-laba. Akhir tahun 2018 lalu dirilis sebuah film Spiderman yang 

berbeda dengan film-film sebelumnya yaitu Spider-Man: Into The Spider Verse. Film 

animasi ini berkisah ternyata Peter Parker bukan satu-satunya Spiderman di dunia. 

Dan akibat kecelakaan portal dimensi, semua Spiderman dari dimensi lain dan abad 

lain bekumpul. Mereka berkumpul dan bersatu untuk melawan Kingpin musuhnya 

dan menyelamatkan dunia. 

 Kayafas, Imam Besar pada jaman Yesus bernubuat bahwa Yesus akan mati 

untuk bangsanya itu, dan bukan untuk bangsa itu saja,, tetapi juga untuk 

mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Jika 

dipandang secara kacamata dunia, kematian Yesus adalah sebuah hal yang buruk, 

namun lewat kematian Yesus justru akhirnya dapat mengumpulkan dan 

mempersatukan anak-anak Allah di seluruh dunia. 

 Teman-teman, hari ini kita diajak untuk meneladani Yesus sebagai tokoh 

yang mampu mempersatukan. Janganlah kita sebagai anak yang suka memecah 

belah dan membuat pertikaian, tetapi jadilah anak yang mampu membawa 

perdamaian dan persatuan dimana pun kita berada. 

 

Refleksi 

Apakah aku membawa rasa damai di kelasku? 
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Doa  

Tuhan, berilah kami rahmat agar mampu menjadi anak yang mampu membawa 

perdamaian dan persatuan. Amin. 

 

Aksi 

Aku bersikap ramah dan suka menolong  

Minggu, 14 April 2019 

Hari Minggu Palma 

Bacaan: Yes 50: 4-7; Mzm 22: 8-9.17-18a.19-20.23-24; Flp 2: 6-11; 

Bacaan Injil: Lukas 23:1-49 (22:14-23:56) 

 

23:1 Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. 23:2 

Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya: "Telah kedapatan oleh kami, bahwa 

orang ini menyesatkan bangsa kami, dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, 

dan tentang diri-Nya Ia mengatakan, bahwa Ia adalah Kristus, yaitu Raja." 23:3 

Pilatus bertanya kepada-Nya: "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus: 

"Engkau sendiri mengatakannya." 23:4 Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan 

seluruh orang banyak itu: "Aku tidak mendapati kesalahan apa pun pada orang ini." 

23:5 Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya: "Ia menghasut rakyat dengan 

ajaran-Nya di seluruh Yudea, Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." 23:6 

Ketika Pilatus mendengar itu ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea. 23:7 

Dan ketika ia tahu, bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim Dia 

menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. 23:8 Ketika 

Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihat-Nya, 

karena ia sering mendengar tentang Dia, lagipula ia mengharapkan melihat 

bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. 23:9 Ia mengajukan banyak 

pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apa pun. 23:10 

Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan 

melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Dia. 23:11 Maka mulailah 

Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan Dia, ia mengenakan jubah 

kebesaran kepada-Nya lalu mengirim Dia kembali kepada Pilatus. 23:12 Dan pada 

hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus; sebelum itu mereka bermusuhan. 

23:13 Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta 

rakyat, 23:14 dan berkata kepada mereka: "Kamu telah membawa orang ini 

kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku 

telah memeriksa-Nya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepada-

Nya tidak ada yang kudapati pada-Nya. 23:15 Dan Herodes juga tidak, sebab ia 

mengirimkan Dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apa pun 

yang dilakukan-Nya yang setimpal dengan hukuman mati. 23:16 Jadi aku akan 

menghajar Dia, lalu melepaskan-Nya." 23:17 [Sebab ia wajib melepaskan seorang 

bagi mereka pada hari raya itu.] 23:18 Tetapi mereka berteriak bersama-sama: 

"Enyahkanlah Dia, lepaskanlah Barabas bagi kami!" 23:19 Barabas ini dimasukkan 

ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di 

dalam kota dan karena pembunuhan. 23:20 Sekali lagi Pilatus berbicara dengan 

suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. 23:21 Tetapi 

mereka berteriak membalasnya, katanya: "Salibkanlah Dia! Salibkanlah Dia!" 23:22 
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Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka: "Kejahatan apa yang sebenarnya 

telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati pada-Nya, 

yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar Dia, lalu 

melepaskan-Nya." 23:23 Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut, 

supaya Ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. 23:24 

Lalu Pilatus memutuskan, supaya tuntutan mereka dikabulkan. 23:25 Dan ia 

melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan 

pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkannya 

kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. 23:26 Ketika mereka membawa 

Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru 

datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya 

sambil mengikuti Yesus. 23:27 Sejumlah besar orang mengikuti Dia; di antaranya 

banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. 23:28 Yesus berpaling 

kepada mereka dan berkata: "Hai puteri-puteri Yerusalem, janganlah kamu 

menangisi Aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu! 23:29 Sebab 

lihat, akan tiba masanya orang berkata: Berbahagialah perempuan mandul dan yang 

rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. 23:30 

Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung: Runtuhlah menimpa kami! 

dan kepada bukit-bukit: Timbunilah kami! 23:31 Sebab jikalau orang berbuat 

demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" 23:32 

Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati 

bersama-sama dengan Dia. 23:33 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama 

Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, 

yang seorang di sebelah kanan-Nya dan yang lain di sebelah kiri-Nya. 23:34 Yesus 

berkata: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka 

perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian-Nya. 23:35 Orang 

banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, 

katanya: "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan diri-Nya 

sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." 23:36 Juga prajurit-prajurit 

mengolok-olokkan Dia; mereka mengunjukkan anggur asam kepada-Nya 23:37 dan 

berkata: "Jika Engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah diri-Mu!" 23:38 Ada 

juga tulisan di atas kepala-Nya: "Inilah raja orang Yahudi". 23:39 Seorang dari 

penjahat yang di gantung itu menghujat Dia, katanya: "Bukankah Engkau adalah 

Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan kami!" 23:40 Tetapi yang seorang menegor dia, 

katanya: "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima 

hukuman yang sama? 23:41 Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita 

menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak 

berbuat sesuatu yang salah." 23:42 Lalu ia berkata: "Yesus, ingatlah akan aku, 

apabila Engkau datang sebagai Raja." 23:43 Kata Yesus kepadanya: "Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan 

Aku di dalam Firdaus." 23:44 Ketika itu hari sudah kira-kira jam dua belas, lalu 

kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam tiga, 23:45 sebab matahari tidak 

bersinar. Dan tabir Bait Suci terbelah dua. 23:46 Lalu Yesus berseru dengan suara 

nyaring: "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku." Dan sesudah 

berkata demikian Ia menyerahkan nyawa-Nya. 23:47 Ketika kepala pasukan melihat 

apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya: "Sungguh, orang ini adalah orang 
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benar!" 23:48 Dan sesudah seluruh orang banyak, yang datang berkerumun di situ 

untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-

mukul diri. 23:49 Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk 

perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan 

melihat semuanya itu. 

 

HARI MINGGU PALMA 

"yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda  

dan pemimpin sebagai pelayan."  

(Lukas 22:26) 

 

Renungan 

Paus adalah jabatan tertinggi dalam Gereja Katolik Roma yang berpusat di 

Vatikan. Paus dikatakan sebagai servus servorum Dei (bahasa Latin) atau dalam 

Bahasa Inggris servant of the servants of God yang berarti hamba dari hamba Allah. 

Meskipun Paus adalah pemimpin tertinggi tetapi nyatanya dalam kehidupan sehari-

hari Paus yang paling melayani. Paus melayani para Uskup, para Imam dan umat. 

Hari ini Yesus masuk ke Yerusalem dan dielu-elukan seperti seorang raja. 

Orang banyak kagum kepada Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari Yesus banyak 

melayani orang-orang dan melakukan mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit, 

mengusir setan bahkan membangkitkan orang mati. Meskipun Yesus hebat tetapi 

Yesus selalu rendah hati dan melayani setiap orang. 

Teman-teman kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang hebat, kita 

harus belajar seperti Yesus dan Paus. Seorang pemimpin yang hebat tidaklah 

sombong, suka memerintah dengan semena-mena tetapi harus rendah hati dan  

mau melayani sesama dengan cinta kasih. 

 

Refleksi 

Apakah aku seorang pemimpin dan pelayan yang baik dan rendah hati? 

 

Doa 

Tuhan Yesus, ketika kami 

menjadi seorang pemimpin, 

bimbinglah kami agar mau 

rendah hati dan melayani 

sesama. Amin. 

 

Aksi 

Aku bersikap rendah hati 

dan melayani 
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Senin, 15 April 2019 

Hari Senin dalam Pekan Suci 

Bacaan: Yes 42: 1-7; Mzm 27:1.2.3.13-14;  

Bacaan Injil: Yohanes 12: 1-11 

 

12:1 Enam hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus 
yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 12:2 Di situ diadakan perjamuan 
untuk Dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan 
Yesus adalah Lazarus. 12:3 Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu 
murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan 
rambutnya; dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. 12:4 Tetapi Yudas 
Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan Dia, 
berkata: 12:5 "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual tiga ratus dinar dan 
uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" 12:6 Hal itu dikatakannya bukan 
karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah 
seorang pencuri; ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang 
dipegangnya. 12:7 Maka kata Yesus: "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat 
hari penguburan-Ku. 12:8 Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi 
Aku tidak akan selalu ada pada kamu." 12:9 Sejumlah besar orang Yahudi 
mendengar, bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena 
Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus, yang telah dibangkitkan-Nya dari 
antara orang mati. 12:10 Lalu imam-imam kepala bermupakat untuk membunuh 
Lazarus juga, 12:11 sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka 
dan percaya kepada Yesus. 
 

SEBELUM TERLAMBAT 

Maka kata Yesus: "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan-Ku.” 

(Yohanes 12:7) 

 

Renungan 

 Pernahkah kamu melayat orang meninggal? Melihat manusia yang sudah 

tidak bernyawa, tidak dapat lagi bergerak atau melakukan apa pun? Saat seseorang 

sudah meninggal, apa pun yang kita lakukan untuknya sudah tidak ada lagi 

gunanya. Saya pernah mempunyai pengalaman ketika nenek saya sakit, dia minta 

saya obati tetapi saya tidak menurutinya dan pergi. Besoknya nenek saya meninggal 

dunia dan saya sangat menyesal karena saya tidak dapat melakukan apa-apa lagi 

untuknya, sudah terlambat. Sekarang saya hanya dapat mendoakannnya saja. 

 Dalam Injil hari ini Maria mengusap kaki Yesus dengan rambutnya dan 

minyak narwastu murni yang mahal harganya. Tetapi Yudas Iskariot menegurnya 

mengapa minyak narwastu itu tidak dijual saja. Yudas menampilkan sikap yang 

egois mementingkn dirinya sendiri, sedangkan Maria karena ia sungguh mengasihi 

Yesus maka Maria memberikan apa yang terbaik untuk Yesus. Apa lagi tidak lama 

lagi Yesus akan wafat di salib. 

 Teman-teman hari ini kita dapat belajar bahwa selagi kita mempunyai orang-

orang yang kita kasihi, maka kita harus menyatakan kasih kita dengan melakukan 

perbuatan-perbuatan baik kepada mereka. Karena jika orang-orang yang kita kasihi 
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sudah meninggal, kita tidak dapat melakukan apa pun lagi untuk mereka. Kasihilah 

mereka sebelum terlambat. 

 

Refleksi 

Apakah aku mengasihi dan berbuat baik pada temanku? 

 

Doa 

Tuhan semoga kami dapat dengan sungguh mengasihi keluarga kami dan 

mengasihi Engkau. Amin. 

Aksi 

Aku mengasihi dan berbuat baik pada teman di kelasku 

 

 

 

 

 

 

 

Selasa, 16 April 2019 

Hari Selasa dalam Pekan Suci 

Bacaan: Yes 49: 1-6; Mzm 71: 1-2.3-4a.5-6b.15.17; 

Bacaan Injil: Yohanes 13:21-33. 36-38 

 

13:21 Setelah Yesus berkata demikian Ia sangat terharu, lalu bersaksi: "Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." 13:22 
Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa 
yang dimaksudkan-Nya. 13:23 Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang 
dikasihi-Nya, bersandar dekat kepada-Nya, di sebelah kanan-Nya. 13:24 Kepada 
murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata: "Tanyalah siapa yang 
dimaksudkan-Nya!" 13:25 Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata 
kepada-Nya: "Tuhan, siapakah itu?" 13:26 Jawab Yesus: "Dialah itu, yang 
kepadanya Aku akan memberikan roti, sesudah Aku mencelupkannya." Sesudah 
berkata demikian Ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada 
Yudas, anak Simon Iskariot. 13:27 Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia 
kerasukan Iblis. Maka Yesus berkata kepadanya: "Apa yang hendak kauperbuat, 
perbuatlah dengan segera." 13:28 Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka 
yang duduk makan itu mengerti, apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. 
13:29 Karena Yudas memegang kas ada yang menyangka, bahwa Yesus menyuruh 
dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada 
orang miskin. 13:30 Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari 
sudah malam. 13:31 Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus: "Sekarang Anak 
Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. 13:32 Jikalau Allah 
dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam diri-Nya, 
dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. 13:33 Hai anak-anak-Ku, hanya 
seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti 
yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi: Ke tempat Aku pergi,  tidak 
mungkin kamu datang, demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada 
kamu. 13:36 Simon Petrus berkata kepada Yesus: "Tuhan, ke manakah Engkau 
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pergi?" Jawab Yesus: "Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti Aku 
sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti Aku." 13:37 Kata Petrus kepada-Nya: 
"Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan 
memberikan nyawaku bagi-Mu!" 13:38 Jawab Yesus: "Nyawamu akan kauberikan 
bagi-Ku? Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Sebelum ayam berkokok, engkau 
telah menyangkal Aku tiga kali." 
 

SAKITNYA TUH DISINI 

"Aku berkata kepadamu,  

sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku."  

(Yohanes 13:21) 

 

Renungan 

“Sakitnya tuh disini di dalam hatiku” adalah penggalan sebuah lagu yang 

sempat viral beberapa tahun lalu. Pastinya teman-teman juga merasa sakit hati dong 

kalau dikhianati teman, sahabat apa lagi dikhianati pacar. Biasanya semakin dekat 

seseorang itu dengan diri kita, semakin sakit rasanya. 

 Yudas Iskariot adalah salah satu dari dua belas rasul Yesus, dan pastinya 

dekat dengan Yesus karena sering pergi Bersama. Yudas Iskariot juga salah 

seorang rasul yang dipercaya Yesus karena memegang jabatan bendahara. Tetapi 

kemudian Yudas Iskariot menyerahkan Yesus kepada Imam-imam kepala dan 

memberikannya 30 keping perak. 

 Teman-teman, mungkin kita pernah merasa kecewa kepada keluarga, teman, 

sahabat, pacar atau orang lain. Tetapi jika kita merasa kecewa sebaiknya kita tidak 

mengkhianati orang yang sudah percaya dengan kita, karena itu akan menyakiti 

hatinya. Ketika kita dikhianati pun sebaiknya kita ingat kepada Yesus yang selalu 

mengampuni walau sudah disakiti dan dikhianati. 

 

Refeksi 

Apakah aku mudah mengampuni? 

 

Doa 

Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk 

mengampuni ketika kami disakiti. Dan 

jagalah kami agar kami tidak 

menyakiti perasaan orang lain. Amin. 

 

Aksi 

Aku mengampuni teman yang 

berbuat jahil padaku 
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Rabu, 17 April 2019 

Hari Rabu dalam Pekan Suci 

Bacaan: Yes 50: 4-9a; Mzm 69: 8-10.21bcd-22.31.33-34 

Bacaan Injil: Matius 26: 14-25 

 

26:14 Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu, yang bernama Yudas 

Iskariot, kepada imam-imam kepala. 26:15 Ia berkata: "Apa yang hendak kamu 

berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan Dia kepada kamu?" Mereka membayar 

tiga puluh uang perak kepadanya. 26:16 Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan 

yang baik untuk menyerahkan Yesus. 26:17 Pada hari pertama dari hari raya Roti 

Tidak Beragi datanglah murid-murid Yesus kepada-Nya dan berkata: "Di mana 

Engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagi-Mu?" 26:18 Jawab 

Yesus: "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya: Pesan Guru: 

waktu-Ku hampir tiba; di dalam rumahmulah Aku mau merayakan Paskah bersama-

sama dengan murid-murid-Ku." 26:19 Lalu murid-murid-Nya melakukan seperti yang 

ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. 26:20 Setelah hari 

malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu. 26:21 

Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." 26:22 Dan dengan 

hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepada-Nya: 

"Bukan aku, ya Tuhan?" 26:23 Ia menjawab: "Dia yang bersama-sama dengan Aku 

mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku. 

26:24 Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang 

Dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah 

lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." 26:25 Yudas, yang hendak 

menyerahkan Dia itu menjawab, katanya: "Bukan aku, ya Rabi?" Kata Yesus 

kepadanya: "Engkau telah mengatakannya." 

 

ADUH CELAKA 

“Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, 

akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah 

lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan."  

(Matius 26:24) 

 

Renungan 

Teman-teman apakah pernah mendengar berita tentang seorang anak yang 

melukai ibunya karena menolak memberikan uang? Padahal ibunya itu sudah 

mengandung, melahirkan dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. 

Peristiwa yang mirip terjadi pada Yudah Iskariot. Mungkin Yudas kecewa 

dengan Yesus atau hatinya dirasuki roh jahat sehingga ia merencanakan untuk 

mengkhianati Yesus dan menyerahkan kepada musuhNya. Kisah penderitaan Yesus 

sampai wafatnya terjadi karena diawali dengan pengkhianatan Yudas Iskariot. 

Sungguh sebuah kesalahan yang besar, apalagi Yudas Iskariot adalah seorang dari 

rasul Yesus. 
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Teman-teman, mungkin kita pernah kecewa atau keinginan kita ditolak oleh 

orangtua kita. Namun jangan sampai kekecewaan dan kemarahan kita membutakan 

hati dan pikiran kita sampai mempunyai pikiran yang jahat. Karena orangtua telah 

berjasa kepada kita bahkan kita anak-anaknya tidak akan mampu membalas jasa 

dan cinta kasih orangtua kita. 

 

Refleksi 

Apakah aku sungguh menyayangi orangku dan sadar tidak mau menyusahkan 

mereka? 

 

Doa 

Tuhan Yesus, jagalah kami agar kami tidak mencelakakan orangtua kami tetapi 

mampu mencintai mereka seperti mereka mencintai kami. Amin. 

 

Aksi 

Aku menyayangi ayah ibuku, belajar rajin dan memberi mereka nilai terbaik 

 

 

 

 

 

 

 

Kamis, 18 April 2019 

Kamis Putih 

Bacaan: Kel.12:1-8.11-14; Mzm.116: 12-13.15-16bc.17-18;1 Kor.11: 23-26;  

Bacaan Injil: Yohanes 13:1-15 

 

13:1 Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu, bahwa saat-

Nya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa 

mengasihi murid-murid-Nya demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai 

kepada kesudahannya. 13:2 Mereka sedang makan bersama, dan Iblis telah 

membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati 

Dia. 13:3 Yesus tahu, bahwa Bapa-Nya telah menyerahkan segala sesuatu kepada-

Nya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. 13:4 Lalu bangunlah 

Yesus dan menanggalkan jubah-Nya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan 

mengikatkannya pada pinggang-Nya, 13:5 kemudian Ia menuangkan air ke dalam 

sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya lalu menyekanya dengan 

kain yang terikat pada pinggang-Nya itu. 13:6 Maka sampailah Ia kepada Simon 

Petrus. Kata Petrus kepada-Nya: "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" 13:7 

Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang Kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi 

engkau akan mengertinya kelak." 13:8 Kata Petrus kepada-Nya: "Engkau tidak akan 

membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus: "Jikalau Aku tidak 

membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam Aku." 13:9 Kata Simon 

Petrus kepada-Nya: "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan 

kepalaku!" 13:10 Kata Yesus kepadanya: "Barangsiapa telah mandi, ia tidak usah 
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membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. 

Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." 13:11 Sebab Ia tahu, siapa yang akan 

menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata: "Tidak semua kamu bersih." 13:12 

Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaian-Nya dan kembali ke 

tempat-Nya. Lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengertikah kamu apa yang telah 

Kuperbuat kepadamu? 13:13 Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu 

tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan. 13:14 Jadi jikalau Aku membasuh 

kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling 

membasuh kakimu; 13:15 sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, 

supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. 

 

HARI KAMIS PUTIH 

“Jadi jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka 

kamupun wajib saling membasuh kakimu” (Yohanes 13:14) 

 

Renungan 

Di sekolah guru adalah pribadi yang sangat penting bagi kita. Karena guru 

mengajarkan dan mendidik kita pelajaran-pelajaran yang baik, agar kita menjadi 

pribadi yang pintar dan baik. Guru juga seringkali memberikan kita nasehat-nasehat 

yang baik. Kita sebagai murid jika ingin menjadi pintar dan baik harus mengikuti apa 

yang diajarkan dan dinasehatkan oleh guru. 

Yesus sebagai sang Guru hari ini memberikan sebuah teladan bagi murid-

muridNya. Yesus bahkan melepaskan jubahNya dan membasuh kaki murid-

muridNya. Kaki adalah anggota tubuh yang paling bawah, pastinya Yesus 

membungkuk atau menundukkan tubuh untuk dapat membasuh kaki. Ini adalah 

teladan bahwa Yesus mau dengan rendah hati melayani. 

Teman-teman hari ini Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus mau 

melayani dengan rendah hati. Melayani orang-orang yang lebih kecil dari kita. 

Melayani bisa dilakuakn dengan perbuatan baik yang sederhana. Misalnya ramah 

dan sopan kepada pembantu atau karyawan di rumah. Menghargai karyawan yang 

ada di sekolah seperti office boy, cleaning service, tukang parkir dll. 

 

Refleksi 

Apakah aku bersikap rendah hati dan ramah pada pekerja kebersihan dan penjual 

tenda di sekolah? 

 

Doa  

Tuhan Yesus, ajarilah kami agar mampu rendah hati dan mau melayani sesama 

yang lebih kecil dari kami.  Amin. 

 

Aksi 

Aku tersenyum menyapa ramah karyawan kebersihan dan petugas keamanan 

sekolah. 
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Jumat, 19 April 2019 

Jum’at Agung 

Bacaan 1: Yes 52: 13 - 53: 12; Mzm 31; 2.6.12-13.15-16.17.25; Ibr 4: 14-16, 5:7-9; 

Bacaan Injil: Yohanes 18:1-19:42 

 

18:1 Setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluarlah Ia dari situ bersama-sama 

dengan murid-murid-Nya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada 

suatu taman dan Ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-murid-Nya. 

18:2 Yudas, yang mengkhianati Yesus, tahu juga tempat itu, karena Yesus sering 

berkumpul di situ dengan murid-murid-Nya. 18:3 Maka datanglah Yudas juga ke situ 

dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga Bait Allah yang disuruh oleh imam-

imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. 

18:4 Maka Yesus, yang tahu semua yang akan menimpa diri-Nya, maju ke depan 

dan berkata kepada mereka: "Siapakah yang kamu cari?" 18:5 Jawab mereka: 

"Yesus dari Nazaret." Kata-Nya kepada mereka: "Akulah Dia." Yudas yang 

mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. 18:6 Ketika Ia berkata 

kepada mereka: "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. 18:7 Maka Ia 

bertanya pula: "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka: "Yesus dari Nazaret." 18:8 

Jawab Yesus: "Telah Kukatakan kepadamu, Akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, 

biarkanlah mereka ini pergi." 18:9 Demikian hendaknya supaya genaplah firman 

yang telah dikatakan-Nya: "Dari mereka yang Engkau serahkan kepada-Ku, tidak 

seorang pun yang Kubiarkan binasa." 18:10 Lalu Simon Petrus, yang membawa 

pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba Imam Besar dan 

memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkhus. 18:11 Kata Yesus kepada 

Petrus: "Sarungkan pedangmu itu; bukankah Aku harus minum cawan yang 

diberikan Bapa kepada-Ku?" 18:12 Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan 

penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan 

membelenggu Dia. 18:13 Lalu mereka membawa-Nya mula-mula kepada Hanas, 

karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi Imam Besar; 

18:14 dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi: "Adalah lebih 

berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa." 18:15 Simon Petrus dan 

seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal Imam Besar dan ia masuk 

bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana Imam Besar, 18:16 tetapi Petrus 

tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi, yang mengenal Imam Besar, 

kembali ke luar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa 

Petrus masuk. 18:17 Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus: 

"Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus: "Bukan!" 18:18 Sementara 

itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga Bait Allah telah memasang api arang, sebab 

hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiang di situ.  
 

(selengkapnya silahkan baca sampai Yoh.19:42) 

 

HARI JUMAT AGUNG 

"Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala-Nya  

dan menyerahkan nyawa-Nya.  

(Yohanes 19:30) 
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“The Good Dinosaur” adalah sebuah film animasi yang sangat menarik di 

tahun 2015. Film ini berkisah tentang seorang Dinosaurus kecil yang sangat penakut 

dan ceroboh. Suatu hari Arlo si Dinosaurus penakut ini pergi bersama ayahnya 

untuk mencari pencuri yang selalu mengambil persediaan makanan dari lumbung 

mereka. Tiba-tiba terjadi hujan besar dan banjir, ayahnya berusaha menyelamatkan 

Arlo dari banjir namun akhirnya ayahnya terseret arus sungai dan meninggal. 

Peristiwa itu membuat Arlo belajar mandiri dan berani, sampai akhirnya Arlo berhasil 

menjadi dinasour yang berani dan berguna. 

Hari Jumat Agung adalah hari kesedihan besar bagi semua umat Katolik di 

dunia. Hari ini adalah puncak penderitaan Yesus, Ia disalib dan akhirnya wafat. 

Semua penderitaan ini Yesus lakukan demi tujuan dan tugasNya di dunia yaitu 

menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Dengan wafatNya, Yesus telah 

menyelesaikan tugasNya. Yesus melakukannya sampai tuntas bahkan sampai rela 

wafat, karena Ia begitu mengasihi manusia. 

Teman-teman, hari ini kita mengenang sengsara dan wafat Yesus. Yesus 

sangat mengasihi kita, dan Ia ingin kita hidup dengan baik di dunia. Kita tidak boleh 

mensia-siakan wafat Yesus, tetapi kita harus terus ingat untuk berusaha hidup 

dengan baik. Dengan hidup baik, kita juga akan dijauhkan dari dosa. 

 

Refleksi 

Apa aku sudah berbuat baik dengan tulus kasih untuk membalas pengorbanan 

Tuhan itu? 

 

Doa  

Tuhan Yesus, ingatlah kami agar selalu berusaha berbuat baik, sehingga 

pengorbanan dan wafatMu di kayu salib tidak sia-sia. Amin.  

 

Aksi 

Aku berbuat baik dengan hati yang tulus kasih pada semua orang. 

 

 

 

 

 

 

 

Sabtu, 20 April 2019 

Sabtu Suci 

Bacaan: Kel.14:15-15:1/ Kej.1:1-2-2:2  

Bacaan Injil: Lukas 24:1-12 

24:1 tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur 

membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. 24:2 Mereka mendapati 

batu sudah terguling dari kubur itu, 24:3 dan setelah masuk mereka tidak 

menemukan mayat Tuhan Yesus. 24:4 Sementara mereka berdiri termangu-mangu 
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karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang 

berkilau-kilauan. 24:5 Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi 

kedua orang itu berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, di 

antara orang mati? 24:6 Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang 

dikatakan-Nya kepada kamu, ketika Ia masih di Galilea, 24:7 yaitu bahwa Anak 

Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan 

bangkit pada hari yang ketiga." 24:8 Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus 

itu. 24:9 Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceriterakan semuanya 

itu kepada kesebelas murid dan kepada semua saudara yang lain. 24:10 

Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu 

Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan 

mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. 24:11 Tetapi bagi mereka 

perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya 

kepada perempuan-perempuan itu. 24:12 Sungguhpun demikian Petrus bangun, lalu 

cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain 

kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah 

terjadi. 

HARI SABTU SUCI 

”Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, di antara orang mati?  

Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit”.  

(Lukas 24:1-12) 

 

Renungan 

Alita: The Battle Angel adalah salah satu film animasi keren di tahun 2019. 

Dikisahkan seorang prajurit yang hancur setelah perang dan dibuang ke tempat 

pembuangan rongsokan. Pada suatu hari ada seorang dokter mesin robot yang 

menemukan sisa tubuhnya dan memperbaikinya kembali. Prajurit itu pun bangkit 

hidup kembali dan diberi nama Alita dan mempunyai kehidupan baru untuk 

menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi. Dokter itu pun bahagia karena Alita 

seperti menggantikan anak perempuannya yang telah meninggal 

Hari itu pagi-pagi sekali, Maria Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus pergi 

ke kubur Yesus untuk meminyaki-Nya, namun kubur itu telah kosong. Mereka takut 

sekali.Tetapi ada malaikat yang berkata "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, di 

antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit”. Ya, Yesus telah bangkit dan 

para murid akan dapat melihat-Nya di Galilea. Malaikat berkata jangan takut kepada 

murid-murid itu. Berita kebangkitan Yesus membawa sukacita dan kegembiraan bagi 

murid-muridNya.  

 Teman-teman, mungkin kita pernah merasa sedih, takut, kecewa ketika 

menghadapi masalah atau peristiwa yang tidak kita harapkan. Itulah yang juga 

dihadapi para murid. Mereka teramat sedih karena ditinggal Guru tercinta. Namun 

seperti kata malaikat, kebangkitan Yesus adalah sukacita. Malaikat itu mengajak kita 

juga untuk tidak mudah takut dan kecewa. Mari kita mengadukan masalah kita pada 

Tuhan Yesus. Mari mengandalkan diri pada-Nya dalam doa-doa. Tuhan pasti datang 

memberi ide gagasan untuk memandang masalah yang kita hadapi pasti punya sisi 

baik yang dapat membuat hidup kita lebih baik. 
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Refleksi 

Ketika aku merasa susah, apakah aku berdoa mengadu pada Tuhan Yesus? 

 

Doa 

Tuhan Yesus, semoga kabar kebangkitan-Mu membuatku mampu menghadapi 

masalah dan akhirnya membawa kebaikan untukku. Amin. 

 

Aksi 

Aku berdoa mengadukan segala masalahku pada Tuhan Yesus. 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu, 21 April 2019 

Hari Raya Paskah 

Bacaan: Kis 10: 34a.37-43; Mzm 118: 1-2.16ab-17.22-23; Kol 3: 1-4; 

Bacaan Injil: Yohanes 20:1-9 

 

20:1 Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah 
Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. 
20:2 Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi 
Yesus, dan berkata kepada mereka: "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan 
kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." 20:3 Maka berangkatlah Petrus dan murid 
yang lain itu ke kubur. 20:4 Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain 
itu berlari lebih cepat dari pada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. 20:5 
Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak 
masuk ke dalam. 20:6 Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk 
ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, 20:7 sedang kain peluh 
yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di 
samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. 20:8 Maka masuklah juga murid 
yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. 20:9 
Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Kitab Suci yang mengatakan, bahwa Ia 
harus bangkit dari antara orang mati. 
 

HARI RAYA PASKAH KEBANGKITAN TUHAN 

“Ia harus bangkit dari antara orang mati.”  

(Yohanes 20:9) 

 

Renungan 

Apakah teman-teman pernah menanam pohon cabe dari biji? Atau pohon 

buah lainnya. Jika menanam pohon cabe, biji cabe itu harus dikeringkan terlebih 

dahulu kemudian kita masukan ke dalam tanah. Biji cabe itu lama-lama akan 

mengeluarkan tunas dari dalam tanah dan tumbuh menjadi tanaman. Jadi biji harus 
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mati dan ditanam kedalam tanah sebelum akhirnya tumbuh menjadi tanaman yang 

baru. 

 Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk menebus dosa manusia 

Yesus harus mengalami penderitaan yang luar biasa dulu, disiksa bahkan disalib 

sampai wafat di salib. Hukuman salib pada jaman Yesus adalah hukuman yang 

paling hina dan paling berat. Yesus yang wafat akhirnya bangkit. Kebangkitan Tuhan 

Yesus membawa sukacita dan kemenangan bagi semua umat manusia. 

 Teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti tidak selalu berjalan 

baik, selalu ada masalah. Dan jika kita ingin menjadi pribadi yang hebat dan baik, 

kita harus mampu melewati semua rintangan dan masalah. Misalnya jika kita ingin 

pintar kita harus berjuang untuk belajar, dan hasilnya kita mendapat prestasi yang 

baik di sekolah dan diri kita menjadi pribadi yang pintar. Sama seperti Yesus, 

perjuangan kita pun tidak akan sia-sia. 

 

Refleksi 

- Apa aku cukup mandiri? 

- Apakah hasil belajarku selama ini sudah cukup bagus? 

 

Doa 

Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk tekun belajar dan berjuang, agar kami 

mandiri dan menjadi pribadi yang berprestasi. Amin. 

 

Aksi 

Aku cerdas mandiri dalam belajar dan mengerjakan PR. 
 

 

 

 
 


