
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 adalah : “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 holistic 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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UNTUK SMP (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA) 

 

 

 

 

 
RABU, 06 MARET 2019 ; RABU ABU , PANTANG DAN PUASA 
Bacaan I: Yl. 2:12-18; - Mzm. 51:3-4,5-6a,12-13,14,17; 
Bacaan II: 2Kor. 5:20-6:2; Mat. 6:1-6,16-18. 
 
6:1 "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya 
dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di 
sorga.6:2 Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal 
itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, 
supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah 
mendapat upahnya.6:3 Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan 
kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.6:4 Hendaklah sedekahmu itu diberikan 



dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya 
kepadamu."6:5 "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. 
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada 
tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.6:6 Tetapi jika engkau berdoa, 
masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di 
tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya 
kepadamu. 6:16 "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang 
munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang 
berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat 
upahnya.6:17 Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah 
mukamu,6:18 supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, 
melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang 
melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." 

RABU ABU : PANTANG DAN PUASA 
 

"Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya 
dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah  

dari Bapamu yang di sorga”(Mat 6:1) 
 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang dikasihi Yesus 
Setiap orang ingin dikenal, diakui, dan dihargai. Pamer adalah salah cara yang 

biasa dilakukan orang agar dikenal, diakui dan dihargai. Maka, bisa dipahami jika media 
sosial dipenuhi dengan postingan orang-orang yang memamerkan diri atau kelompoknya 
masing-masing. Mulai dari hape terbarunya, makan di restoran mewah, barang-barang 
bermerek, hingga semua tempat wisata yang dijalaninya dan hal lain. Tentu perilaku 
demikian tidak salah. Justru harus disyukuri, karena Tuhan memberinya kesempatan 
yang belum tentu semua orang bisa mendapatkannya. Namun bila motivasinya hanya 
untuk pamer, maka tindakan memposting sesuatu merupakan unjuk keegoisan dan 
kesombongan. 

Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengoreksi tindakan pamer rohani karena 
kesombongan dan keegoisan. Yesus kurang menghendaki kegiatan rohani, seperti 
berdoa, berpuasa, dan berdermadipamerkan. Sabda-Nya “Ingatlah, jangan kamu 
melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika 
demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga”. Bagi Yesus, kegiatan 
rohani haruslah didasari dengan ketulusan dan motivasi yang baik, yakni untuk 
memuliakan Tuhan. Tentu Tuhan sudah terlebih dahulu tahu, akan segala kebaikan kita, 
tanpa orang lain tahu. Yesus ingin agar segala kebaikan dan tindakan yang paling rohani 
sekalipun seperti berdoa, berpuasa dan berderma dilakukan dengan diam-diam tanpa 
diketahui orang lain apalagi sampai dipamerkan atau diposting. 

Hari ini adalah hari Rabu Abu. Menurut aturan Gereja Katolik hari Rabu Abu 
menjadi awal dari masa Pra Paskah, masa retret agung dimana kita umat beriman 
disadarkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang perlu bertobat. Wujud 
pertobatan kita terlihat dalam doa, puasa dan derma kita. Kita menggakrabkan 
komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Lewat berderma kita menunjukkan solidaritas atau 
keberpihakan kita kepada sesama, terutama yang berkekurangan. Dengan berpantang 
dan berpuasa, kita mengurangi keegoisan kita dan memberi ruang lebih banyak bagi Roh 



Tuhan atas hidup kita. Doa, puasa, dan derma yang dilakukan dengan ketulusan pasti 
lebih menyenangkan Tuhan, tanpa kita harus memamerkannya. 
 
REFLEKSI 
Jika masa Prapaskah, adalah waktu kita untuk bertobat yang tampak lewat doa, puasa 
dan derma. Sejauh mana ketulusan saya menjalankan doa, puasa, dan derma? 
 
DOA  
Tuhan terima kasih atas segala berkat-Mu yang selalu Engkau sediakan bagi kami. Ya 
Bapa utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan Doa, Puasa dan Derma dengan 
penuh ketulusan. Karena kami yakin, ketulusan adalah sikap orang yang sudah sungguh 
bertobat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI  
Aku menjalankan puasa, derma, dan doa dengan penuh ketulusan. 
 

 
 
KAMIS, 07 MARET 2019 
Ul. 30:15-20; Mzm. 1:1-2,3,4,6; Luk. 9:22-25. 
 
9:22 Dan Yesus berkata: "Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan 
ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan 
dibangkitkan pada hari ketiga." 9:23 Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang 
yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan 
mengikut Aku. 9:24 Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan 
kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan 
menyelamatkannya. 9:25 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia 
membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? 

SALIB 
 

Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus 
menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku. (Luk 9:23) 

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

Ada pepatah lama berbunyi: “berakit-rakit kehulu, berenang-renang ketepian; 
bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”. Pepatah ini ingin mengatakan, perlu 
pengorbanan dan perjuangan untuk mencapai suatu keberhasilan. Untuk menjadi siswa 
terbaik di sekolah, perlu banyak waktu belajar. Kadang waktu luang yang mestinya bisa 
untuk rekreasi digunakan untuk belajar tambahan. Kita perlu berjuang menahan kantuk 
dan bosan, saat bertemu dengan materi-materi yang rumit.Tanpa perjuangan dan 
pengorbanan, keberhasilan itu tidak akan mendekat kepada kita. 

Dalam bahasa rohani, pengorbanan dan perjuangan itu bisa disebut salib. Setiap 
orang punya salib dan bahkan setiap hariorang-orang harus memikul salibnya masing-
masing. Orang harus bisa memikul salibnya, agar teruji jadi murid Tuhan. Seperti sabda 
Yesus pada hari ini:“Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal dirinya, 
memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Aku.” 



Sebagai pelajar, kita punya salib. Mengerjakan tugas, PR, dan menaati aturan 
sekolah adalah sebagian dari salib yang harus kita pikul setiap hari. Terkadang berat, 
tetapi tetap harus kita pikul. Terkadang sukar, tetapi harus kita panggul. Namun yakinlah 
Tuhan tidak akan memberikan salib melebihi kekuatan kita. Dengan memanggul salib 
setiap hari kita akan memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. 
 
REFLEKSI 
Masa prapaskah adalah masa dimana kita ikut merenungkan bagaimana Yesus memikul 
salibNya. Sejauh mana jalan salib Yesus, menginspirasiku dalam memikul salibku sehari-
hari? 
 
DOA  
Tuhan, terimakasih atas segala keberhasilan dan kegagalan yang telah aku alami selama 
ini. Semoga semua ini makin mendewasakan aku dalam bersikap dan menjalani hidup 
dan menjadikan aku pribadi yang berhikmat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, 
yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin  
 
AKSI  
Aku akan ingat jalan salib Tuhan, saat aku memikul salib sehari-hari. 
 

 
 
 
JUMAT, 08 MARET 2019 
Yes. 58:1-9a; Mzm. 51:3-4,5-6a,18-19; Mat. 9:14-15. 
 
9:14 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata: "Mengapa 
kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" 9:15 Jawab Yesus kepada 
mereka: "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berdukacita selama mempelai itu 
bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan 
pada waktu itulah mereka akan berpuasa 
 

MENGOREKSI DIRI 
 

“Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata: "Mengapa 
kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi  

murid-murid-Mu tidak?" (Mat 9:14) 
 

Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Sebuah pepatah mengatakan: “satu jari telunjuk diarahkan pada orang lain, tetapi 

empat jari lainnya mengarah pada diri sendiri.”  Kita manusia sering menyalahkan orang 
lain dan lupa untuk mengoreksi diri sendiri. Kadang kita menuding satu kesalahan orang 
dan mengabaikan banyak kesalahan kita sendiri. Kita cenderung lebih sibuk melihat 
kekurangan dan kelemahan sesama daripada mengoreksi diri sendiri.  

Sikap lebih sibuk melihat kelemahan dan kekurangan orang lain itulah yang 
ditunjukkan oleh murid-murid Yohanes kepada Yesus. Mereka berkata kepada Yesus: 
“Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?” Atas sikap 
mereka itu, Yesus menjawab dengan bertanya “Dapatkah sahabat-sahabat mempelai 



laki-laki berdukacita selama mempelai itu bersama mereka?”. Bagi Yesus berpuasa harus 
dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat. 

Masa prapaskah adalah masa untuk mengoreksi diri. Kita diajak untuk lebih 
banyak mengoreksi diri sendiri daripada mengoreksi orang lain. Dengan berpantang dan 
berpuasa, kita diajak untuk mengurangi egoisme dan menahan diri terhadap segala hal 
yang bersifat negatif terutama yang merugikan sesama. Lewat Jalan Salib, kita diajak 
untuk merenungkan sikap-sikap kita terhadap sesama sehingga kita semakin menajdi 
orang yang berhikmat. 
 
REFLEKSI 
Masa Prapaskah adalah masa untuk mengoreksi diri sendiri. Apakah aku sudah 
mengoreksi diriku? 
 
DOA  
Tuhan Tesus, terima kasih atas sabda hari ini. Berkat sabda hari ini, kami dilatih untuk 
terlebih dahulu mengoreksi diri sendiri ketimbang sesama. Kami mohon rahmat-Mu, agar 
di masa Pra Paskah ini kami lebih sibukmengoreksi diri sendiri daripada mengorkesi 
orang lain. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Saya akan mengoreksi perkataan, perbuatan dan pikiran saya setiap malam. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
SABTU, 09 MARET 2019 
Yes. 58:9b-14; Mzm. 86:1-2,3-4,5-6; Luk. 5:27-32. 
 
5:27 Kemudian, ketika Yesus pergi ke luar, Ia melihat seorang pemungut cukai, yang 
bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya: "Ikutlah Aku!" 
5:28 Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. 5:29 Dan 
Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Dia di rumahnya dan sejumlah besar 
pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Dia. 5:30 
Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, 
katanya: "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan 
orang berdosa?" 5:31 Lalu jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: "Bukan orang sehat 
yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; 5:32 Aku datang bukan untuk memanggil 
orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." 

 
BERTOBAT 

 
“Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa,  

supaya mereka bertobat.” (Luk. 5:32) 
 

Bapak, Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Setiap orang pernah melakukan kesalahan.Manusia tetap manusia, maka ia tetap 

dapat berbuat salah. Kendati demikian, keberadaan kita sebagai manusia bukan alasan 



untuk berbuat salah. Mau belajar dari kesalahan adalah manusia yang tahu diri. 
Meskipun melakukan kesalahan itu manusiawi, yang paling menyedihkan adalah, orang 
yang hanya sibuk melihat kesalahan orang lain. Mungkin, tepat seperti pepatah  yang 
berbunyi: “Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut diseberang lautan tampak.” Mudah 
melihat kesalahan orang lain, tapi sulit melihat kesalahan diri sendiri. 

Injil hari ini menyadarkan kita bahwa Yesus memilih pengikut-Nya, bukan dari 
orang-orang baik. Tetapi dari orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Yesus 
memanggil Lewi si Pemungut cukai yang kerap dicap sebagai pendosa.Berbeda dengan 
kaum Farisi dan ahli Taurat, yang menolak para pemungut cukai, Yesus justru menerima 
mereka, mengampuni dosanya dan makan bersama mereka.Bagi Yesus bukan terutama 
perbuatannya, tetapi perubahannya. Setiap orang yang mau menyadari kesalahan dan 
kedosaan serta mau berubah menjadi manusia yang lebih baik adalah orang yang 
dipanggil Yesus, seperti sabda Yesus hari ini: “Aku datang bukan untuk memanggil orang 
benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat.” 

Sebagai pelajar tentu kita punya kesalahan. Terhadap guru, teman, orang tua juga 
lingkungan alam sekitar kita. Melakukan kesalahan itu menandakan bahwa kita memiliki 
kekurangan dan perlu terus belajar memperbaiki diri. Selagi kita membuka diri untuk 
bertobat, sudah pasti Tuhan menjadikan kita pengikutNya.Dan lewat sakramen 
Tobat,Gereja mau membawa kita untuk kembali kepada Allah yang maha kasih dan 
maha murah dengan bertobat dari dosa-dosa kita. 
 
REFLEKSI 
Masa Prapaskah adalah masa untuk berubah. Apakah sudah terjadi perubahan dalam 
hidupku dan apakah perubahan itu menyenangkan Tuhan? 
 
DOA  
Ya Tuhan, sabdaMu: “Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang 
berdosa, supaya mereka bertobat.” Bantu aku supaya selalu berusaha untuk bertobat 
dan jadikanlah aku murid-Mu yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI  
Saya mau menyadari kesalahan saya lewat sakramen tobat. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    
 
 
MINGGU, 10 MARET 2019: PRAPASKAH I 
Ul. 26:4-10; Mzm. 91:1-2,10-11,12-13,14-15; Rm. 10:8-13; Luk. 4:1-13. 
 
4:1 Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh 
Roh Kudus ke padang gurun. 4:2 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. 4:3 Lalu 
berkatalah Iblis kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." 4:4 
Jawab Yesus kepadanya: "Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja." 4:5 
Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia 
memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia. 4:6 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. 4:7 
Jadi jikalau Engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milik-Mu." 4:8 Tetapi 
Yesus berkata kepadanya: "Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan 
hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!" 4:9 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, 4:10 sebab ada tertulis: 
Mengenai Engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya untuk melindungi 
Engkau, 4:11 dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu 
jangan terantuk kepada batu." 4:12 Yesus menjawabnya, kata-Nya: "Ada firman: Jangan 
engkau mencobai Tuhan, Allahmu!" 4:13 Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, 
ia mundur dari pada-Nya dan menunggu waktu yang baik. 
 

SECUKUPNYA BUKAN SEPUASNYA 
 

Jawab Yesus kepadanya: "Ada tertulis: Manusia hidup bukan  
dari roti saja." (Luk 4:4) 

 
Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Manusia perlu makan. Dan bukan sembarang makan. Agar hidup kita sehat, kita 
perlu mengkonsumsi makanan bersih dan bergizi. Sebaliknya, jika kita mengkonsumsi 
makanan yang kurang bergizi, maka kita akan kurang konsentrasi belajar. Badan kita 
bisa lemah dan kurang semangat jika kurang makan. Kekurangan makanan bisa 
melahirkan penyakit. Namun makan yang berlebihan juga melahirkan penyakit. 

Kita perlu makan tetapi makan yang secukupnya.Mengapa demikian? Sebab 
makan yang berlebihan bisa mendatangkan penyakit dan makan yang berkekurangan 
juga mendatangkan penyakit. Makan yang secukupnya, berarti memakan makanan tidak 
berlebihan dan tidak berkekurangan. Makan yang secukupnya juga menunjukkan bahwa 
kita peduli dengan sesama yang berkekurangan dan kelaparan. Dengan makan 
secukupnya, kita dapat menyisihkan sebagian rejeki atau uang yang kita miliki untuk 
disumbangkan kepada sesama yang lebih membutuhkan. 

Masa Prapaskah adalah kesempatan untuk mengendalikan diri, dari makan 
sepuasnya. Kita perlu mengurangi keinginan dan nafsu makan yang berlebihan. Masa 
Prapaskah adalah kesempatan untuk peduli dan berbagi dari kelebihan kita guna 
menolong sesama yang kekurangan dan kelaparan. Jangan takut sakit dan miskin, 
karena kita berbagi dengan mereka yang kekurangan. Sebab, Yesus sudah berpesan 
lewat Injil hari ini, “manusia hidup bukan dari roti saja.” 
 
REFLEKSI 
Masa Prapaskah adalah masa untuk mengendalikan diri dari pemuasan akan keinginan 
dan nafsu yang berlebihan. Keinginan-keinginan apa saya yang sudah dan akan 
kendalikan selama masa Prapaskah ini ? 
 
DOA 
Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Segala yang kami butuhkan berasal dari padaMu. Bumi 
tempat tinggal kami, Kau limpahi dengan kekayaan berlimpah. Rahmati kami, agar bisa 
merawat bumi dan segala isinya, dengan hidup secukupnya. Demi Kristus Tuhan kami. 
Amin  
 



AKSI 
Saya akan memenuhi kebutuhan saya dengan secukupnya, dan menghindari pola hidup 
sepuasnya.  
 

 
 
 
 
SENIN, 11 MARET 2019: HARI BIASA PEKAN I PRAPASKAH 
Im. 19:1-2,11-18; Mzm. 19:8,9,10,15; Mat. 25:31-46. 
 
25:31 "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat 
bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-
Nya.25:32 Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan 
memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan 
domba dari kambing,25:33 dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-
Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya.25:34 Dan Raja itu akan berkata kepada 
mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, 
terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.25:35 Sebab 
ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku 
minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan;25:36 ketika Aku 
telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di 
dalam penjara, kamu mengunjungi Aku.25:37 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?25:38 
Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau 
tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?25:39 Bilamanakah kami 
melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?25:40 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.25:41 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.25:42 Sebab 
ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi 
Aku minum;25:43 ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika 
Aku telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, 
kamu tidak melawat Aku.25:44 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?25:45 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.25:46 Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang 
kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." 

 
PERIHAL MENCINTAI TUHAN 

 
“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.” (Mat  25:40) 
 

Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 
Apa jadinya, bila kamu punya teman jago berkata-kata, tetapi nol dalam aksinya? 

Istilahnya, NATO. No Action, Talk Only. Teman yang demikian biasanya kurang 
disenangi. Mungkin saja, kita cepat mengagumi sosok demikian, karena kelihaiannya 
bersilat lidah dan memainkan kata, tetapi biasanya itu sebentar saja. Kita biasanya ingin 
menguji kata-kata seseorang lewat perbuatannya.Dan teman yang disenangi adalah 
mereka yang punya tutur kata baik diikuti dengan perbuatan baik juga. 

Jika ditanya, apakah kita mencintai Yesus? Sebagai orang Kristen, pasti kita 
menjawab Ya. Mencintai Yesus adalah salah satu tanda bahwa kita percaya kepada Dia. 
Namun, bagaimana cara kita mencintai Yesus? Injil hari ini memberikan jawaban “Aku 
berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah 
seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku”.  

Mencintai Yesus berarti mencintai semua mahkluk ciptaanNya. Menjaga 
kesehatan diri, menjaga kebersihan lingkungan, merawat bunga-bunga di lingkungan 
sekolah, dan mau berbagi dengan mereka yang kekurangan lewat Aksi Puasa 
Pembangunan adalah beberapa bukti bahwa kita mencintai Yesus. Mari kita buktikan 
kecintaan kita pada Yesus lewat perbuatan kita. Sebab cinta tanpa perbuatan adalah 
dusta. 

 
 
REFLEKSI 
Prapaskah adalah masa menyesuaikan kata- kata dan perbuatan. Apakah kata-kataku 
sudah sejalan dengan perbuatanku? 

 
DOA 
Ya Tuhan, Rahmatilah kami dengan Roh kebijaksanaan-Mu. Bantulah kami supaya 
tindakan kami sesuai dengan perkataan kami. Dengan demikian, kami tidak hanya 
mengaku mencintaiMu, tetapi mewujudnyatakannya lewat aksi dan perbuatan nyata 
kepada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin.  
 
AKSI 
Saya berpartisipasi dalam APP karena cinta Yesus. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 
SELASA, 12 MARET 2019: HARI BIASA PEKAN I PRAPASKAH 
Yes. 55:10-11; Mzm. 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mat. 6:7-15. 
 
6:7 Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang 
tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya 
akan dikabulkan. 6:8 Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui 
apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepada-Nya. 6:9 Karena itu berdoalah 
demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, 6:10 datanglah Kerajaan-
Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. 6:11 Berikanlah kami pada hari ini 
makanan kami yang secukupnya 6:12 dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti 



kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami; 6:13 dan janganlah membawa 
kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat. [Karena 
Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 
Amin.] 6:14 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga 
akan mengampuni kamu juga. 6:15 Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, 
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." 

 
PERIHAL BERDOA  

 
“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.” (Mat 6:7) 

 
Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam berkomunikasi, ada pihak 
yang berbicara dan ada pihak yang mendengarkan. Lewat doa, kita menyampaikan 
permohonan-permohonan, syukur, semua curahan hati kita kepada Tuhan. Kita berharap 
dan percaya Allah mendengarkannya. Tapi ada kalanyadalam berdoa, kita tidak perlu 
sibuk menyampaikan isi hati kita. Tetapi aktif berusaha mendengarkan apa yang 
disampaikan Tuhan kepada kita lewat sabda-Nya. 

Kita memang sering sibuk meminta, memohon kepada Tuhan, sampai-sampai kita 
lupa dan kurang memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. 
Bisa jadi, karena begitu sibuknya meminta, kita tidak mendengar suara dan jawaban 
Tuhan atas doa kita. Hari ini Yesus memberi kita kiat- kiat berdoa yang baik. SabdaNya, 
“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.” Yesus mengajari kita sebuah doa yang baik, yakni doa Bapa Kami.  

Selain berdoa, berpantang dan berpuasa, adalah salah satu syarat untuk bisa 
menjalankan masa Prapaskah dengan baik. Berpantang dan berpuasa adalah bentuk 
aksi kita untuk mengurangi keegoisan diri dan lebih berempati dengan sesama, maka 
berdoa adalah bentuk aksi kita untuk lebih banyak memberikan kesempatan Tuhan 
berbicara kepada kita.  
 
REFLEKSI 
Prapaskah adalah masa yang baik untuk kita lebih sering dan sungguh-sungguh dalam 
berdoa. Sudahkah kita memprioritaskan doa selama masa pantang dan puasa ini? 
 
DOA 
Tuhan Tuhan, ajarilah kami senantiasa berdoa dan mengampuni dengan tulus. Dan 
biarlah dengan doa-doa kami, keakraban dengan Dikau dan sesama tetap terjaga. Sebab 
Engkaulah Tuhan kami. Amin.  
 
AKSI 
Mengawali dan menutup hari ini, dengan berdoa Bapa Kami. 
 

 
 
 



RABU, 13 MARET 2019: HARI BIASA PEKAN I PRAPASKAH 
Yun. 3:1-10; Mzm. 51:3-4,12-13,18-19; Luk. 11:29-32. 
 
11:29 Ketika orang banyak mengerumuni-Nya, berkatalah Yesus: "Angkatan ini adalah 
angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan 
diberikan tanda selain tanda nabi Yunus. 11:30 Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk 
orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan 
ini. 11:31 Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang 
dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi 
untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada 
Salomo! 11:32 Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama 
angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat 
waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini 
lebih dari pada Yunus!" 

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.(Luk 11:29) 
 
Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Kita perlu bukti dan tanda bahwa pilihan kita adalah terbaik. Urusan pilihan 
sekolah misalnya,  kita perlu segudang bukti dan tanda bahwa sekolah yang akan kita 
pilih adalah sesuai dengan kriteria pilihan kita. Untuk itu, kita biasanya mengumpulkan 
bukti dari berbagai sumber. Baik para alumni, internet,dan pengakuan dari siswa sekolah 
tersebut. Untuk lebih menyakinkan, biasanya kita melakukan pengamatan dengan 
kunjungan ke sekolah yang bersangkutan. Bukti dan pengamatan perlu, supaya kita lebih 
yakin akan pilihan kita. 

Demikian juga dengan soal campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kadang kala, 
kita mungkin ragu. Kita mencari bukti lebih pasti, apakah Tuhan ikut campur tangan 
dalam pengalaman kita. Bisa jadi, kita seperti para pendengar ajaran Yesus seperti 
dikisahkan dalam Injil hari ini. Orang banyak menuntut suatu tanda kepada Yesus 
sebelum mereka mempercayaiNya. Dengan blak-blakan, Yesus merespon mereka. 
Katanya, “Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, 
tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain nabi Yunus.” Yesus kemudian 
menyamakan dirinya dengan Yunus. Yunus adalah tanda bagi orang Niniwe, sedangkan 
Yesus adalah tanda bagi kita semua. 

Saat keluarga kita ditimpa malapetaka, kegagalan dan kesedihan, kadang-kadang 
kita meragukan tanda kehadiran Tuhan. Atau kita meminta tanda lebih nyata bahwa 
Yesus hadir bersama kita. Injil hari ini mengingatkan kita supaya hidup berdasarkan iman, 
dan bukan tergantung pada tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban.Yesus adalah tanda 
yang diberikan Tuhan kepada kita setiap hari.Yesus juga hadir dalam Ekaristi, dalam 
suka-duka pengalaman hidup,  juga lewat sesama menolong kita. 
. 
REFLEKSI 
Prapaskah adalah masa untuk merasakan tanda kehadiran Tuhan lewat Ekaristi, berdoa, 
berpuasa dan berderma. Apakah aku dengan sepenuh hati percaya kepada Yesus 
ataukah aku masih mencari tanda lain untuk percaya? 



 
DOA 
Tuhan Yesus, bantu kami untuk melihat kehadiranMu dalam setiap peristiwa hidup kami 
lewat banyak tanda termasuk tanda-tanda yang sulit kami pahami. Baik saat peristiwa 
hidup yang menggembirakan, dan terutama dalam peristiwa hidup yang menyedihkan. 
Sebab kami yakin, Engkau hadir dalam semua peristiwa hidup kami. Amin. 
 
AKSI 
Bersykur dan menyadari kehadiran Tuhan, dalam setiap peristiwa hidup. 
 

 
     
KAMIS, 14 MARET 2019: HARI BIASA PEKAN I PRAPASKAH 
Est. 4:10a,10c-12,17-19; Mzm. 138:1-2a,2bc-3,7c-8; Mat. 7:7-12. 
 
7:7 "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.7:8 Karena setiap orang yang meminta, 
menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, 
baginya pintu dibukakan.7:9 Adakah seorang dari padamu yang memberi batu kepada 
anaknya, jika ia meminta roti,7:10 atau memberi ular, jika ia meminta ikan?7:11 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."7:12 "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat 
kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan 
kitab para nabi. 

MEMINTA 
 

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu” ( Mat 7:7 ) 

 
Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Meminta tidak selalu mudah bagi sebagian orang. Pemikiran: “saya sudah bisa 
melakukannya sendiri” kadang sudah tertanam dalam diri sebagian orang. Sebagian 
orang sudah punya prinsip: “saya tidak mau merepotkan orang.” Ungkapan dan 
pemikiran demikian, menyebabkan orang terbiasa hidup mandiri. Kita merasa lebih 
nyaman memberi, menolong daripada meminta bantuan.  

Sikap demikian tentu bagus, namun bagaimana bila hal tersebut kita lakukan 
kepada Tuhan? Bagaimana perasaan kita saat meminta bantuan Tuhan? Apakah kita 
gelisah meminta bantuan Tuhan? Apakah kita takut, bahwa Tuhan tidak akan merespon 
permintaan kita? Hari ini adalah saat yang tepat untuk bertanya apakah saya percaya 
kepada Tuhan yang mencintai saya tanpa syarat? 

Bacaan hari ini memberi jawaban bahwa Tuhan tidak akan mengabaikan 
permintaan orang yang percaya. Sebab, sabda-Nya: “Karena setiap orang yang meminta, 
menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, 
baginya pintu dibukakan”. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan apa yang Anda 
butuhkan dan inginkan! Namun setelah meminta kita berusaha dan berjuang untuk 
mendapatkan apa yang kita minta. 
 



REFLEKSI 
Prapaskah adalah masa untuk meminta kepada Tuhan. Sudahkah kita meminta 
penyertaan Tuhan dalam menjalankan pantang dan puasa kita? 
 
DOA 
Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengajari kami dengan sabdaMu: “Karena setiap orang 
yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang 
yang mengetok, baginya pintu dibukakan”. Ajari kami untuk meminta, apa yang harus 
kami minta padaMu. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin.  
 
AKSI 
Saya akan mengikutsertakan doa selama menjalankan pantang dan puasa. 
 

 
 
 
JUMAT, 15 MARET 2019 
Yeh. 18:21-28; Mzm. 130:1-2,3-4ab,4c-6,7-8; Mat. 5:20-26. 
 
5:20 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.5:21 Kamu telah mendengar yang difirmankan 
kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh; siapa yang membunuh harus 
dihukum.5:22 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.5:23 Sebab itu, jika engkau mempersembahkan 
persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati 
saudaramu terhadap engkau,5:24 tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu 
dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk 
mempersembahkan persembahanmu itu.5:25 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.5:26 Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar 
hutangmu sampai lunas. 

SAUDARA 
 

“tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu 
dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.” 

(Mat 5:24) 
 

Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 
Kata saudara berasal dari bahasa Sansekerta, yakni sa dan udara. Sa artinya satu 

dan udara artinya rahim. Jadi saudara artinya satu rahim atau sekandung. Tetapi dalam 
perspektif yang luas, saudara adalah setiap mahluk yang hidup karena kita semua 
berasal dari Allah apapun agama, suku, bahasa, bangsa dan budaya kita. Maka, setiap 



kita meskipun berbeda agama, suku bangsa, bahasa, warna kulit, latar belakang, bisa 
hidup karena kebaikan dan belas kasih Allah. 

Maka menyenangkan saudara, berarti menyenangkan Tuhan. Kita hanya bisa 
menyenangkan Tuhan, jika terlebih dahulu menyenangkan saudara-saudara kita. Dengan 
kata lain, saudara-saudara adalah tangan-tangan Tuhan di dunia ini. Itu sebabnya, dalam 
Injil hari ini menekankan pentingnya berdamai dengan saudara, sebelum memberikan 
persembahan kepada Tuhan. SabdaNya: “tinggalkanlah persembahanmu di depan 
mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk 
mempersembahkan persembahanmu itu”. 

Setiap kita adalah unik dan berbeda. Kita bisa berbeda dalam banyak hal. Dan 
karena perbedaan itu, mungkin konflk bisa terjadi. Saat terjadi konflik, maka berdamai 
sudah menjadi sebuah keharusan. Karena berdamai dengan saudara adalah syarat untuk 
bisa menyenangkan hati Tuhan. Mau menyenangkan hati Tuhan, berarti mau berdamai 
dengan saudara-saudara. 
 
REFLEKSI 
Prapaskah adalah masa untuk menyenangkan Tuhan. Sudahkah kita menyenangkan 
Tuhan dengan berdamai dengan saudara-saudara kita? 
 
DOA  
Tuhan Yesus, hari ini Engkau bersabda: “tinggalkanlah persembahanmu di depan 
mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk 
mempersembahkan persembahanmu itu”. Ajari dan rahmatilah kami senantiasa, agar 
mampu berdamai dengan setiap orang, terutama yang pernah menyakiti kami. Sebab 
Engkaulah Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI  
Saya akan mendoakan teman-teman yang pernah kurang berkenan dihatiku. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    
 
SABTU, 16 MARET 2019.  
Ul. 26:16-19; Mzm. 119:1-2,4-5,7-8; Mat. 5:43-48. 
 
5:43 Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah 
musuhmu.5:44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi 
mereka yang menganiaya kamu.5:45 Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-
anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan 
orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak 
benar.5:46 Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? 
Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?5:47 Dan apabila kamu hanya 
memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari pada perbuatan 
orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?5:48 
Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah 
sempurna."5:44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi 
mereka yang menganiaya kamu. 



 
MENGASIHI 

 
“Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi  

mereka yang menganiaya kamu.” ( Mat 5:44) 
 

Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 
Bersikap baik terhadap orang yang berbuat baik kepada kita, sangat wajar dan 

sudah biasa kita lakukan. Tetapi apakah kita bisa bersikap baik terhadap orang yang 
berbuat jahat kepada kita? Sebagai manusia mengasihi orang-orang yang memusuhi 
tentunya bukan perkara gampang. Yang sering kita lakukan adalah membalas dan 
memusuhinya kembali. 

Sabda Yesus hari ini, menantang kita. Kita diajak mengasihi sesama, baik yang 
berbuat baik kepada kita, maupun yang berbuat jahat. SabdaNya “Kasihilah musuhmu 
dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu”. Tentu tidak mudah, tetapi Allah 
sudah selalu melaksanakannya.  Allah memberi sinar matahari dan hujan kepada semua 
orang, baik yang mencintai-Nya maupun yang menjauhi-Nya. Allahsama sekali tak 
pandang bulu. 

Mengasihi musuh berarti mendoakannya, bukan supaya musuh dihukum Tuhan, 
melainkan supaya bertobat dan berubah. Melalui doa kita berharap supaya Tuhan 
berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Sekali lagi, mengasihi musuh bukan perkara 
gampang. Kita membutuhkan rahmat Tuhan, yang kita bisa terima lewat doa-doa kita 
kepadaNya. 
 
REFLEKSI 
Prapaskah adalah masa untuk mengampuni. Apakah aku sudah mengampuni dan 
mendoakan orang-orang yang pernah menyakitiku? 
 
DOA 
Tuhan Yesus, bantulah kami menjadi manusia sempurna, sebagaimana Engkau 
sempurna adanya. Tuntun kami, membagikan kesempurnaanMu kepada sesama, 
terutama kepada mereka yang menjadi musuh dan yang memusuhi kami. Sebab 
Engkaulah Tuhan kami. Amin.  
 
AKSI 
Aku akan memaafkan dan mendoakan orang yang menyakitiku. 
 

 
    
 
 
MINGGU, 17 MARET 2019: PRAPASKAH II 
Kej. 15:5-12,17-18; Mzm. 27:1,7-8,9abc,13-14; Flp. 3:17-4:1 (Flp. 3:20-4:1); 
Luk. 9:28b-36. 
 
9:28 Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, 
Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa.9:29 Ketika Ia sedang 
berdoa, rupa wajah-Nya berubah dan pakaian-Nya menjadi putih berkilau-kilauan.9:30 



Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia.9:31 Keduanya 
menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian-Nya yang 
akan digenapi-Nya di Yerusalem.9:32 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.9:33 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.9:34 
Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka 
masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka.9:35 Maka terdengarlah suara dari dalam 
awan itu, yang berkata: "Inilah Anak-Ku yang Kupilih, dengarkanlah Dia."9:36 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. 

DOA YANG MENGUBAH 
 

“Ketika Ia sedang berdoa, rupa wajah-Nya berubah dan pakaian-Nya  
menjadi putih berkilau-kilauan.” Luk 9:29 

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

“Mengapa ketika saya terus mendoakan kesembuhan kakek saya, yang terjadi 
kakek justru meninggal?”, tanya seorang murid dalam pelajaran Agama. Pertanyaan dan 
pengalaman yang sama mungkin pernah terjadi kepada kita semua. Kita meminta A, 
yang terjadi malah B. Meskipun kita sudah dengan sungguh-sungguh mendoakannya, 
yang terjadi malah sebaliknya. Kita merasa doa kita kurang ampuh. Kita merasa doa 
demikian, tidak didengarkan Tuhan. Apakah demikian? 

Injil hari ini memberi kesaksian perihal apa yang terjadi ketika Yesus berdoa. 
Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajah-Nya berubah dan pakaian-Nya menjadi putih 
berkilau-kilauan. Pengalaman Yesus, seharusnya meyakinkan kita bahwa doa itu 
mengubah. Apa yang diubah? Doa bisa mengubah apa yang tak mungkin menjadi 
mungkin, itulah mukjizat.  Doa bisa mengubah apa yang kita mohonkan menjadi apa 
yang tidak kita mohonkan.Doa bisa mengubah diri dan sikap orang yang berdoa dan 
yang didoakan dan banyak lagi. Seperti dalam kasus dimana kita berdoa untuk 
kesembahan keluarga kita yang sakit. Tetapi yang kita doakan malahan meninggal. Ini 
bukan berarti doa kita gagal. Tetapi kematian anggota keluarga yang kita doakan justru 
menjadi cara Tuhan untuk menolong orang yang kita cintai bebas dari penderitaan. Dari 
peristiwa itu kita belajar bahwa cara Tuhan mengabulkan doa-doa kita kadang tidak 
terduga. 

Yang paling penting, bukan terkabulnya doa kita persis seperti yang kita doakan.  
Sebab, bukan kita yang mengubah Tuhan melalui doa kita, tetapi kitalah yang diubah 
oleh Tuhan demi kebaikan kita. Berdoa yang sesungguhnya adalah membiarkan 
kehendak dan kuasa Tuhan terjadi atas diri kita. 
 
REFLEKSI 
Prapaskah adalah masa memuaskan kebutuhan rohani dengan hidup doa dan amal. 
Sudahkah aku berdoa dan beramal dengan sungguh-sungguh? 
 
DOA 



Tuhan Yesus, dalam hidupMu, doa adalah kebutuhan. Lewat sabdaMu, Engkau 
mengajari kami berdoa. Bantu kami, agar menjadikan hari-hari kami penuh dengan doa. 
Sebab kami yakin, dengan berdoa, Engkau menjadikan hidup kami semakin bermakna. 
Sebab Engkaulah Tuhan kami.  Amin.   
 
AKSI 
Mengawali dan mengakhiri kegiatan belajar dengan berdoa. 
 

 
 
 
SENIN, 18 MARET  2019. HARI BIASA PEKAN II PRAPASKAH (U) 
Bacaan: Dan. 9: 4b-10; Mzm. 79: 8.9.11.13. Bacaan Injil: Luk. 6: 36-38 
 

 (Luk. 6: 36-38) 
 

“Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu  adalah murah hati." "Janganlah 
kamu menghakimi , maka kamupun tidak akan dihakimi.  Dan janganlah kamu 
menghukum, maka kamupun tidak akan dihukum; ampunilah dan kamu akan 
diampuni.  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. " 
 

HAL MENGHAKIMI 
 

“Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi; Dan janganlah 
 kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum; Ampunilah,  

maka engkau akan diampuni.” (Matius 6:36) 
 

Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
 Suatu hari, ada seorang pengusaha di kota Jakarta. Namanya adalah, Marno. Ia 
sangat pelit dan dikenal tidak pernah baik kepada orang lain. Kesehariannya selalu 
marah-marah kepada anak buahnya. Ketika anak buahnya berbuat kesalahan—meski 
kesalahan kecil—Marno tidak pernah memaafkannya. Bahkan parahnya, ia dengan 
mudah memecat anak buahnya tersebut.  
 Suatu ketika, ia meninggal dan bertemu dengan Santo Petrus di pintu sorga. Ia 
ditanyai oleh Santo Petrus, “Apa saja yang telah kamu lakukan selama hidupmu?” Lalu, 
ia berbohong bahwa ia selalu berbuat baik kepada orang lain. Namun Santo Petrus tahu 
bahwa dirinya sudah berbohong. Dan ia diminta untuk bergabung dengan orang-orang 
yang jahat.  
 Dalam bacaan ini, kita diajak untuk murah hati kepada orang lain, seperti Allah 
Bapa murah hati kepada kita. Hidup kita sangat indah, bila kita mau memberikan 
kebaikan kepada orang lain. Hendaklah kita mengampuni orang lain sama seperti Allah 
mengampuni kesalahan kita. Cerita Marno tadi memberikan gambaran sisi jahat diri kita. 
Kita sering marah-marah, tidak berbelas kasih, bahkan tidak memaafkan kesalahan 
orang lain dengan sepenuh hati. Lewat injil hari ini kita diajak untuk berbuat baik dengan 
tulus, seperti Allah Bapa.  



 Dalam masa Prapaskah ini, sebaiknya kita jadikan kesempatan berubah untuk 
menjadi lebih baik. Tuhan menunggu kita untuk bertobat, meski kesalahan kita begitu 
besar. Jadikan diri kita layak menyambut Paskah ini dengan saling berbagi, memaafkan, 
berbuat baik, dan menjadi penolong untuk sesama 
 
REFLEKSI 
Apa aku sudahbersikap murah hati dalam kehidupan sehari-hari? 
 
DOA 
Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kami ajaran tentang sikap murah hati. 
Semoga di masa Pra Paskah ini kami berusaha untuk bermurah hati dengan dengan 
menolong sesama dan mengampuni yang bersalah kepada kami. Sebab Engkaulah 
Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Buatlah sikap murah hati kepada orang lain yang ada di sekitar lingkungan hidupmu! 
 

 
 

SELASA, 19 MARET 2019 
HARI RAYA S. YUSUF, SUAMI SP MARIA (P) 
Bacaan: 2 Sam 7: 4-5a. 12-14a. 16; Mzm 88: 2-5.27.29, Rm 4: 13.16-18.22 
Bacaan Injil: Mat. 1: 16.18-21.24a 
 

 (Mat. 1: 16.18-21.24a) 
 

Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus  yang disebut 
Kristus.  Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat 
belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan 
dari pembuangan ke Babel sampai Kristus.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.  Karena Yusuf suaminya, 
seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia 
bermaksud menceraikannya  dengan diam-diam. 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.  Ia akan melahirkan anak laki-laki dan 
engkau akan menamakan Dia Yesus ,  karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-
Nya dari dosa  mereka."  Hal itu terjadi supaya genaplah  yang difirmankan Tuhan oleh 
nabi:  "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak 
laki-laki , dan mereka akan menamakan Dia Imanuel  “yang berarti: Allah menyertai 
kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan 
malaikat  Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya 
 

HARI RAYA SANTO YUSUF, SUAMI SP MARIA 
 



 Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat  Tuhan 
itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya (Mat. 1: 24) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Untuk pergi ke gereja merayakan Ekaristi, terkadang kita merasa malas. Ada banyak 
godaan  yang membuat kita tidak berangkat ke gereja. Bisa jadi, karena kita ingin 
menghabiskan waktu untuk main, nonton Youtube atau televisi, atau sekadar tidur-tiduran 
di rumah.  
 Dalam renungan pada hari ini, Yesus menjadi teladan bagi kita agar kita hidup 
lebih berhikmat. Yesus sudah sejak kecil dididik oleh kedua orangtua-Nya untuk ke Bait 
Allah. Begitu juga dengan kita. Kita dibina oleh orangtua untuk rajin ke gereja.Pada hari 
ini, kita diajak untuk lebih rajin untuk ikut dalam perayaan ekaristi. Saat ini, bisa jadi kita 
sedang berpikir bahwa seberapa pentingnya menyambut ekaristi. Padahal, ekaristi 
sendiri adalah Yesus yang kita sambut dalam Hosti Kudus.  
 Selain itu, dalam bacaan kita ini pun, kita diajak untuk mendengarkan arahan dari 
orangtua. Kita sering tidak peduli terhadap mereka. Kita perlu menyadari, orangtua 
adalah perwakilan Allah. Kita perlu menghormati dan menyanyangi mereka dengan 
sepenuh hati. Sangat jelas, bahwa pada hari ini juga Santo Yusuf menjadi salah satu 
teladan orangtua yang sangat baik. Yesus sangat patuh kepada Santo Yusuf dan Bunda 
Maria, meski Yesus adalah Anak Allah. Kita perlu mencontoh hidup keluarga Nazareth 
yang selalu harmonis. Marilah, jadikan kesempatan pada hari ini untuk menjadi anak 
yang patuh terhadap orangtua. Marilah kita juga meneladani Santo Yusuf yang patuh dan 
setia ekapda Allah. 
 
REFLEKSI 
Sudahkah kita memiliki sikap-sikap seperti Santo Yusuf? 
 
DOA 
Tuhan Yesus, terima kasih atas Hari Raya Santo Yusuf yang memberikan kami makna 
terdalam akan kesetiaan dan ketaatan kepada penyelenggaraan Allah. Semoga di masa 
Pra Paskah ini kami belajar meneladani Santo Yusuf yang setia dan patuh kepada-Mu. 
Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Tuliskan bentuk dan contoh sikap taat dan setia kepaa Allah! 
 

 
 
 
RABU, 20 MARET 2019 
Yer 18:18-20; Mzm 31:5-6,14,15-16; Mat 20:17-28 
 

Matius 20:17-28 
 
20:17 Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil kedua belas murid-Nya 
tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan: 20:18 "Sekarang kita pergi ke 
Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli 
Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. 20:19 Dan mereka akan 



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

MELAYANI ORANG LAIN 
 

Tidaklah demikian di antara kamu. 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) 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Sekarang jamannya serba instan dan praktis. Banyak hal yang dulu membutuhkan waktu 
maupun membutuhkan bantuan orang lain, kini bisa dilakukan dalam waktu singkat dan 
tanpa bantuan orang lain. Kirim uang tinggal pakai online banking, lapar tinggal pesan 
makanan online, ada pelajaran yang tidak dimengerti tinggal mencari jawabannya lewat 
google. Kemudahan yang semakin banyak tersedia ini membuat interaksi kita dengan 
orang lain menjadi semakin berkurang.Dengan berkurangnya interaksi kita dengan orang 
lain, kita akan semakin menjadi individualis, menjadi egois, tidak perduli kondisi orang 
lain, yang penting kebutuhan diri sendiri terpenuhi. Dengan kata lain, semakin tidak mau 
melayani orang lain, membantu orang lain, karena merasa bisa hidup tanpa orang lain. 
 
Injil kita hari ini menceritakan bagaimana Yesus menekankan perlunya menjadi pelayan 
bagi sesama, bila kita ingin menjadi besar. Bila dibandingkan dengan situasi saat ini, 
tantangan kita untuk bisa melayani orang lain dengan sepenuh hati semakin lama akan 
bertambah sulit, karena orang-orang sekitar kitapun semakin lama akan semakin 
individualis, tidak mengikuti perkembangan lingkungan sekitarnya. 
 
Untuk itu, marilah kita, dalam keseharian kita, mengingatkan diri akan pentingnya menjadi 
pelayan bagi sesama, pentingnya membantu orang lain yang berkebutuhan, pentingnya 
untuk sering meluangkan waktu bagi orang lain. Marilah kita mengawali setiap harinya 



dengan bertanya kepada diri sendiri, ”Apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk 
membantu orang lain, memberi dampak positif bagi kehidupan orang lain?”  
 
REFLEKSI 
Pernahkan kita melihat orang lain yang membutuhkan, namun kita tidak memberikan 
bantuan, walaupun sebenarnya kita bisa? Pernahkah kita melakukan tindakan yang 
berdasarkan kepada kepentingan pribadi, tanpa mementingkan perasaan orang lain? 
 
DOA 
Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang kau limpahkan bagi kami. Bantulah kami 
agar kami semakin kuat dalam melawan godaan untuk menjadi egois, untuk menjadi 
tidak peduli, untuk lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kebutuhan 
orang lain. Bantulah kami agar kami dapat memanfaatkan kemampuan yang Kau berikan 
agar kami dapat memanfaatkannya secara maksimal bagi kepentingan orang lain.   
Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Setiap hari membantu orang lain, baik itu orang tua, saudara, teman, atau siapapun 
disekitar kita yang mebutuhkan bantuan.  
 

 
 
 
KAMIS, 21 MARET 2019 
Yer 17:5-10; Mzm 1:1-2.3.4.6; Luk 16:19-31 
 

Lukas 16:19-31 
 
16:19 "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap 
hari ia bersukaria dalam kemewahan. 16:20 Dan ada seorang pengemis bernama 
Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, 
16:21 dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. 
Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 16:22 Kemudian matilah orang 
miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 16:23 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. 16:24 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. 16:25 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. 16:26 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. 16:27 Kata orang itu: 
Kalau demikian, aku minta kepadamu, bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah 
ayahku, 16:28 sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka 
dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat 
penderitaan ini. 16:29 Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian Musa dan para 



nabi; baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 16:30 Jawab orang itu: Tidak, bapa 
Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, 
mereka akan bertobat. 16:31 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." 
 

SESAL KEMUDIAN TAK BERGUNA 
 

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 (Luk 16:25) 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Terkadang kita melakukan kesalahan yang tidak kita sadari. Setelah terjadi, barulah kita 
menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan. Adakalanya juga kita sadar bahwa kita 
melakukan kesalahan, namun tetap melakukannya, entah karena kita tidak bisa 
menghindarinya, atau kita tidak perduli bahwa yang kita lakukan itu salah. 
 
Orang kaya dalam cerita di Injil hari ini juga melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah 
hidup dalam kemewahan dan tidak peduli dengan penderitaan orang disekitarnya, dalam 
hal ini Lazarus. Mungkin kita berpikir bahwa tidak mungkin kita melakukan kesalahan 
yang sama seperti yang dilakukan orang kaya tersebut. Namun salah satu pesan dari 
cerita ini adalah bagaimana orang kaya tersebut bisa melakukan perbuatan yang jelas-
jelas salah, namun menutup mata, hingga akhirnya menyesal ketika meninggal, namun 
sudah terlambat. 
 
Cerita dalam Injil hari ini ingin mengajak kita untuk selalu waspada, untuk selalu 
mendengarkan hati nurani ketika melakukan sesuatu, sehingga kita bisa cepat sadar 
ketika melakukan kesalahan. Tidak membantu orang lain yang kesusahan, mencontek, 
bolos sekolah, berpikiran buruk, melakukan kegiatan yang merugikan orang lain, 
menyusahkan orang tua, adalah beberapa contoh kesalahan yang mungkin kita lakukan. 
Kesalahan-kesalahan ini, bila kita tidak cepat memperbaikinya, akan menjadi kebiasaan 
yang lama kelamaan membuat kita menjadi terbiasa, menjadi mati rasa, dan lama-
kelamaan kita tidak menyadari bahwa hal tersebut salah karena sudah terbiasa. Jangan 
sampai kita menjadi sama seperti orang kaya dalam cerita Injil hari ini, ketika muncul 
penyesalan, semuanya sudah terlambat. 
 
REFLEKSI 
Apakah kita pernah membiarkan diri kita melakukan kesalahan dan tidak cepat 
memperbaikinya? Apakah kita pernah tidak mendengarkan hati nurani kita dan tetap 
melakukan perbuatan yang salah? 
 
DOA 
Ya Allah, ingatkanlah kami untuk selalu mendengarkan hati nurani kami, untuk selalu 
bertindak sesuai dengan hati nurani kami, agar kami tidak mati rasa, agar kami selalu 
bisa menyadari kesalahan kami dan cepat memperbaikinya.  Semua ini kami haturkan 
dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
 



AKSI 
Selalu mendengarkan hati nurani sebelum bertindak, dan melakukan koreksi diri setiap 
hari agar tidak melakukan kesalahan yang melanggar perintah Tuhan. 
 

 
 
 
JUMAT, 22 MARET 2019 
Kej. 37:3-4,12-13a,17b-28; Mzm. 105:16-17,18-19,20-21; Mat. 21:33-43,45-46 
 

Matius 21:33-43, 45-46 
 
21:33 "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. 
21:34 Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-
penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. 21:35 Tetapi penggarap-
penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu: mereka memukul yang seorang, 
membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. 21:36 Kemudian tuan 
itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari pada yang semula, tetapi 
merekapun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. 21:37 Akhirnya ia 
menyuruh anaknya kepada mereka, katanya: Anakku akan mereka segani. 21:38 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. 
21:39 Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu 
membunuhnya. 21:40 Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan 
dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" 21:41 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." 21:42 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. 21:43 Sebab itu, Aku berkata 
kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada 
suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu.  21:45 Ketika imam-imam 
kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka 
mengerti, bahwa merekalah yang dimaksudkan-Nya. 21:46 Dan mereka berusaha untuk 
menangkap Dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu 
menganggap Dia nabi. 
 

MENGEMBANGKAN BAKAT BAGI SESAMA 
 

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

menghasilkan buah Kerajaan itu (Mat 21:43) 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  



Tuhan memberikan setiap orang bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang 
langsung menyadari bakatnya dan mendalaminya, mengembangkannya hingga menjadi 
besar. Ada yang menggunakannya demi manfaat orang lain dan adapula yang 
memanfaatkannya demi memuaskan kepentingan pribadi.  
 
Injil kita hari ini menceritakan mengenai perumpamaan para penggarap kebun anggur 
yang tidak berterima kasih dan menghakimi utusan yang dikirim pemilik kebun, bahkan 
anak pemilik kebun pun tidak luput dari penghakiman yang dilakukan para penggarap 
untuk menguasai kebun anggur tersebut. Sama seperti para penggarap kebun anggur, 
terkadang kita lupa bahwa semua bakat yang kita miliki, semua anugerah yang kita 
punya adalah titipan dari Tuhan. Terkadang kita menjadi egois, dan merasa bahwa 
semua keberhasilan yang kita punya adalah milik kita, adalah kerja keras kita, tidak ada 
hubungannya dengan orang lain dan Tuhan.  
 
Belajar dari perumpamaan mengenai penggarap kebun anggur, marilah kita selalu 
mengingatkan diri bahwa semua yang kita miliki adalah alat yang dipercayakan Tuhan 
kepada kita untuk digunakan bagi kepentingan Tuhan. Kepintaran kita, keterampilan kita, 
kekayaan kita, adalah alat yang Tuhan titipkan untuk membantu sesama. Jangan sampai 
kita cuek terhadap kebutuhan orang lain, atau bahkan menggunakan kemampauan kita 
untuk melakukan hal yang merugikan orang lain, hal yang tidak sejalan dengan perintah 
Tuhan. 
 
REFLEKSI 
Apakah kita sudah mengembangkan bakat kita dan memanfaatkannya bagi kepentingan 
sesama? 
 
DOA 
Ya Allah, terima kasih Kau telah limpahkan kepada kami bakat dan kemampuan yang 
besar. Ingatkanlah kami untuk terus mengembangkan kemampuan kami, dan bantulah 
kami agar kami dapat memanfaatkan kemampuan kami semaksimal mungkin demi 
kebesaran Nama-Mu.  Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. 
Amin. 
 
AKSI 
Mengembangkan bakat dan kemampuan sebaik mungkin, dan memanfaatkannya demi 
membantu orang lain. 
 

 
 
 
SABTU, 23 MARET 2019 
Mi. 7:14-15,18-20; Mzm. 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Luk. 15:1-3.11-32 
 

Lukas 15:1-3, 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 itu dengan hidup berfoya-foya. 15:14 
Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan 
iapun 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 seorangpun 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." 
 

MENGAKUI DAN MENERIMA KESALAHAN 
 

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 (Luk 15:19) 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Kita semua pernah melakukan kesalahan. Terkadang kesalahan yang kita lakukan 
adalah hal yang kecil, yang mudah untuk diperbaiki. Adakalanya juga kita melakukan 



kesalahan yang besar, yang juga membutuhkan usaha yang besar untuk 
memperbaikinya. Baik itu kesalahan besar ataupun kecil, terkadang kita merasa malu, 
sehingga memilih untuk tidak mengakuinya. 
 
Injil kita hari ini mengkisahkan seorang anak bungsu, yang melakukan kesalahan dan 
mau mengakuinya, lalu kembali ke ayahnya. Hal yang menjadi kejutan adalah ternyata 
sang ayah menerimanya dengan sangat gembira. Dibutuhkan kebesaran hati untuk 
mengakui kesalahan, dan disisi yang lain, juga dibutuhkan kebesaran hati untuk 
menerima kesalahan orang lain tanpa menjelek-jelekkan orang tersebut. Belajar dari Injil 
hari ini, marilah kita berani untuk mengakui kesalahan yang kita lakukan. Tidak perlu 
merasa malu ataupun gengsi. Semakin cepat kita mengakui kesalahan, semakin cepat 
pula masalahnya selesai. Semakin cepat kita mengakui kesalahan, semakin cepat pula 
kita meningkatkan diri, dan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. 
 
Di sisi yang lain, marilah kita juga mau untuk menerima kesalahan orang lain dengan 
besar hati, dengan tidak menjelek-jelekkan ataupun membalas dendam. Kita semua bisa 
melakukan kesalahan, dan yang penting adalah belajar dari kesalahan dan terus 
memperbaiki diri menjadi lebih baik. 
 
REFLEKSI 
Pernahkan kita malu mengakui kesalahan kita? Pernahkah kita menjelek-jelekkan 
ataupun menertawakan orang yang mengakui kesalahannya? 
 
DOA 
Ya Bapa, berikanlah kami kekuatan untuk melawan rasa malu, untuk melawan rasa 
gengsi, agar kami dapat dengan cepat mengakui kesalahan kami dan memperbaikinya 
untuk menjadi lebih baik lagi. Berikanlah juga kami kekuatan untuk menerima kesalahan 
orang lain dengan besar hati, agar kami selalu ingat bahwa kamipun bisa melakukan 
kesalahan yang sama.  Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan 
kami. Amin. 
 
AKSI 
Mau untuk mengakui kesalahan, dan mau menerima kesalahan orang lain dengan besar 
hati. 
 

 
 
 
MINGGU, 24 MARET 2019 
Kel. 3:1-8a,13-15; Mzm. 103:1-2,3-4,6-7,8,11; 1Kor. 10:1-6,10-12; Luk. 13:1-9 
 

Lukas 13:1-9 
 
13:1 Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang 
orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang 
mereka persembahkan. 13:2 Yesus menjawab mereka: "Sangkamu orang-orang Galilea 
ini lebih besar dosanya dari pada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka 
mengalami nasib itu? 13:3 Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, 



kamu semua akan binasa atas cara demikian. 13:4 Atau sangkamu kedelapan belas 
orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya dari pada 
kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? 13:5 Tidak! kata-Ku kepadamu. 
Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." 13:6 
Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini: "Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh 
di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak 
menemukannya. 13:7 Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu: Sudah tiga 
tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. 
Tebanglah pohon ini! Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma! 13:8 Jawab orang 
itu: Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya 
dan memberi pupuk kepadanya, 13:9 mungkin tahun depan ia berbuah; jika tidak, 
tebanglah dia!" 
 

DIAM BELUM TENTU EMAS 
 

Jawab orang itu: Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah 
sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan 

 ia berbuah; jika tidak, tebanglah dia! (Luk 13: 8-9) 
 
Bapak/Ibu dan teman-teman yang dikasihi Yesus 
Begitu banyak kontroversi disekitar kita. Begitu banyak pula informasi yang saling 
bertolak belakang disekitar kita. Terkadang kita menjadi bingung untuk memilih, lalu 
akhirnya, untuk amannya kita memutuskan untuk diam dan tidak memihak.Dalam satu 
sisi, diam bisa berarti hal yang baik. Dalam sisi yang lain, diam belum tentu baik, 
khususnya ketika berhubungan dengan penderitaan orang lain. Misalnya ketika kita 
memilih diam daripada membantu orang tua di rumah. Ketika kita memilih diam daripada 
menenangkan hati teman yang sedang sedih, ataupun ketika kita memilih diam daripada 
membantu orang lain yang mengalami kesulitan. 
 
Injil kita hari ini menceritakan mengenai pohon ara yang terancam ditebang karena tidak 
juga menghasilkan buah. Bila kita lihat cerita ini, pohon ara ini sebenarnya tidak 
menggangu lingkungan sekitar, tidak merugikan tanaman yang lain, namun juga tidak 
menghasilkan. Dengan kata lain, pohon ara ini hanya diam, pasif, tidak melakukan apa-
apa. 
 
Belajar dari Injil hari ini, marilah kita lebih aktif untuk bertindak, khususnya melakukan hal-
hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita bantu orang lain. Marilah kita 
gunakan bakat kita demi kepentingan sesama. Marilah kita gunakan energi kita untuk 
melakukan hal yang positif, tidak hanya diam dan memikirkan kepentingan diri sendiri 
saja. 
 
REFLEKSI 
Apakah kita selama ini lebih memilih untuk diam daripada melakukan kebaikan bagi 
sesama? 
 
DOA 



Ya Bapa, teruslah ingatkan kami untuk terus aktif memikirkan kepentingan orang lain, 
membantu orang lain yang kesulitan, tidak hanya diam dan memikirkan kepentingan diri 
sendiri saja.  Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Setiap hari memikirkan dan melakukan hal yang baik bagi orang lain. 
 

 
 
 
 
SENIN, 25 MARET 2019 
HARI RAYA KABAR SUKACITA 
Yes. 7:10-14; 8:10; Mzm. 40:7-8a,8b-9,10,11; Ibr. 10:4-10; Luk. 1:26-38 
 

Lukas 1:26-38 
 
1:26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di 
Galilea bernama Nazaret, 1:27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan 
seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 1:28 Ketika 
malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai, 
Tuhan menyertai engkau." 1:29 Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di 
dalam hatinya, apakah arti salam itu. 1:30 Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, 
hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 1:31 Sesungguhnya 
engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah 
engkau menamai Dia Yesus. 1:32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah 
Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa 
leluhur-Nya, 1:33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-
lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan." 1:34 Kata Maria kepada malaikat 
itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 1:35 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. 1:36 Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, iapun sedang 
mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi 
dia, yang disebut mandul itu. 1:37 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." 1:38 Kata 
Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 
perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 
 

HARI RAYA KABAR SUKACITA 
 

Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 
perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia (Luk 1:38) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Akhir-akhir ini sedang banyak bencana yang terjadi di sekitar kita. Ada kecelakaan 
pesawat, gempa bumi, maupun tsunami. Banyak yang merasa terpukul dan banyak juga 
yang akhirnya menjadi takut untuk berpergian, karena sepertinya bencana tiba-tiba bisa 
datang dimanapun dan kapanpun. 



 
Injil hari ini mengisahkan tentang Maria yang diberitahu malaikat mengenai Yesus yang 
akan dikandungnya. Tentunya Maria kaget karena ia belum bersuami. Namun kemudian 
Maria menerima dengan sepenuh hati dengan berkata "Sesungguhnya aku ini adalah 
hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu”. 
 
Sebagai pelajar kita bisa belajar dari Bunda Maria yang menerima kehendak Tuhan 
dengan sepenuh hati. Pasrahkanlah diri kita kepada Tuhan. Percayakanlah sepenuhnya 
masa depan kita kepada-Nya. Berbahagialah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk 
menerima sabda-Nya, untuk menerima kasih-Nya setiap hari. Daripada kita hidup penuh 
dengan kekhawatiran akan hal yang belum terjadi, lebih baik kita hidup penuh syukur 
atas karunia-Nya, dan menjalani hidup sebaik-baiknya bagi kebesaran nama Tuhan.  
 
REFLEKSI 
Apakah kita sering merasa khawatir dan kurang berserah diri kepada-Nya? 
 
DOA 
Ya Allah, maafkan kami karena terkadang kami kurang percaya akan jalan yang Kau 
berikan kepada kami, sehingga kami terkadang merasa khawatir, takut akan masa 
depan, akan hal yang belum terjadi. Kuatkanlah kami agar terus pasrah kepada-Mu, 
sehingga bisa meneladani Bunda Maria yang berserah kepada-Mu dengan sepenuh hati.  
Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Selalu melakukan yang terbaik, dan menyerahkan hasilnya kepada jalan yang Tuhan 
berikan dengan penuh syukur.  
 

 
 
 
SELASA, 26 MARET 2019 
Dan. 3:25,34-43; Mzm. 25:4bc-5ab,6-7bc,8-9; Mat. 18:21-35 
 

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

 
MEMAAFKAN 

 
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: "Tuhan, sampai berapa kali aku 

harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" 
Yesus berkata kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, 

melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali.” (Mat 18:21-22) 
 

Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Mungkin saat ini ada diantara kita yang sedang sakit hati terhadap orang lain. Sakit hati 
biasanya muncul karena orang lain melakukan hal yang menyinggung perasaan. Sakit 
hati ada yang bisa bertahan lama sekali, ada pula yang cepat hilangnya. Sakit hati juga 
bisa terakumulasi, yaitu ketika orang yang sama menyinggung perasaan kita berulang 
kali, maka sakit hatinyapun bisa bertumpuk. 
 
Injil pada hari ini mengisahkan ketika Petrus bertanya kepada Yesus mengenai berapa 
kali kita harus mengampuni orang yang berbuat dosa kepada kita. Jawaban Yesus 
bahwa kita mengampuni dosa orang lain sebanyak tujuh puluh kali tujuh kali bisa kita 
artikan bahwa kita harus senantiasa mengampuni orang lain walaupun ia sudah banyak 
sekali melakukan kesalahan kepada kita, karena itu pula yang dilakukan Tuhan kepada 
kita. Artinya pengampunan itu tanpa batas. Kita tidak boleh membatasi pengampunan 
yang kita lakukan kepada sesama. Sebab Allah sendiri mengampuni dosa-dosa kita 
tanpa batas. 
 
Belajar dari ajaran Yesus, marilah kita mulai untuk belajar memaafkan orang lain. Lawan 
sakit hati kita dengan ungkapan cinta kasih Yesus Kristus. Jangan sampai hidup kita 
penuh dengan kedengkian karena dendam. Setiap kali orang melakukan kesalahan, 
setiap kali pula kita berikan maaf dan pengampunan. Karena itulah yang Tuhan inginkan 
kita untuk lakukan. 
 
REFLEKSI 
Apakah kita masih menyimpan dendam? Masih menyimpan sakit hati? Masih sulit 
memaafkan orang lain? 
 
DOA 



Ya Bapa, bantulah kami untuk bisa belajar berjiwa besar, untuk mengikuti teladan-Mu 
dalam menyebarkan kasih, dalam menyebarkana maaf kepada siapapun yang pernah 
menyakiti hati kami. Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. 
Amin. 
 
AKSI 
Memaafkan siapapun yang melakukan kesalahan kepada kita. 
 

 
 
 
RABU, 27 MARET 2019 
Ul. 4:1,5-9; Mzm. 147:12-13,15-16,19-20; Mat. 5:17-19 
 

Matius 5:17-19 
 
5:17 "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat 
atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk 
menggenapinya. 5:18 Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum 
lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum 
Taurat, sebelum semuanya terjadi. 5:19 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. 
 

KETAATAN 
 

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 (Mat 5:19) 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Yesus banyak mengajarkan tentang cinta kasih, tentang kepedulian terhadap sesama. 
Yesus juga mengajarkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan seberapa 
seringpun orang lain melakukan kesalahan, maka kitapun tetap terus memaafkan. 
 
Dengan ajaran Yesus yang penuh dengan cinta kasih ini, bukan berarti kita bisa 
seenaknya melakukan kesalahan, seenaknya melakukan dosa, karena pasti dimaafkan 
oleh Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan bahwa semua hukum taurat, semua 
perintah Allah harus dijalani dengan sungguh-sungguh tanpa ada yang dihilangkan, 
karena semua ada artinya demi kebaikan manusia. 
 
Marilah kita menjalani hidup kita dengan penuh ketaatan. Lakukan semua perintah Tuhan 
dengan baik. Ikuti hati nurani kita. Lakukan semua hal yang benar. Jangan karena Tuhan 
sangat baik kepada kita, lalu kita memanfaatkan kebaikan Tuhan dengan melakukan 



banyak kesalahan, melakukan banyak dosa. Jangan memanfaatkan kebaikan Tuhan 
hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja. 
 
REFLEKSI 
Apakah kita sudah taat menjalankan perintah Tuhan dengan sepenuh hati? 
 
DOA 
Ya Bapa, ingatkanlah kami untuk menghindari segala kesalahan, segala dosa, agar kami 
dapat hidup dengan lurus sesuai jalan-Mu. Semua ini kami haturkan dengan perantaraan 
Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Hidup dengan taat, tidak melanggar perintah Tuhan, tidak berbuat dosa.  
 

 
 
 
KAMIS, 28 MARET 2019 
Yer. 7:23-28; Mzm. 95:1-2,6-7.8-9; Luk. 11:14-23 
 

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

GODAAN SETAN 
 

Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak mengumpulkan  
bersama Aku, ia mencerai-beraikan (Luk 11:23) 

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



Godaan untuk melakukan hal yang salah bisa muncul kapan saja. Banyak kesempatan 
yang bisa dipakai setan untuk menggoda kita. Kesempatan mencontek, kesempatan 
membohongi teman, kesempatan melanggar aturan orang tua, kesempatan melihat 
ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar di internet, dan lain sebagainya. 
 
Injil hari ini menceritakan ketika Yesus mengusir setan, ada yang meragukan Yesus dan 
menghubungkan kemampuan Yesus dengan Beelzebul, penghulu atau pemimpin setan. 
Yesus meyakinkan mereka bahwa Ia mengusir setan menggunakan kuasa Allah. Bahkan 
Kerajaan Allah datang ketika Yesus mengusir setan. Dengan Bersama Yesus, kita jadi 
kuat untuk menghadapi godaan setan.  
 
Untuk menghindari godaan setan, kita hendaknya mempercayakan diri sepenuhnya 
kepada Tuhan. Ingatkan diri untuk tidak melakukan ataupun memikirkan hal yang salah. 
Jangan melakukan tindakan yang membuka peluang bagi setan untuk menggoda kita. 
Jagalah iman kita dengan rajin berdoa. Hindari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita 
dalam godaan. Kurangi pergaulan dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi kita 
untuk melakukan hal yang salah. Hindari website dan sumber informasi lain yang bisa 
membuat kita terjerumus ke dalam dosa. 
 
REFLEKSI 
Apakah kita tergoda untuk melakukan perbuatan yang salah? Apakah kita tidak 
menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa? 
 
DOA 
Tuhan, kuatkanlah kami agar dapat selalu berjalan dalam terang-Mu, agar kami dapat 
menghindari godaan setan dan menghindari hal-hal yang dapat membuat kami 
terjerumus ke dalam dosa.  Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan 
kami. Amin. 
 
AKSI 
Mengingatkan diri dan menghindari hal-hal yang dapat membuat kita terjerumus ke dalam 
dosa. 
 

 
 
 
JUMAT, 29 MARET 2019 
Hos. 14:2-10; Mzm. 81:6c-8a,8bc-9,10-11ab,14,17; Mrk. 12:28b-34. 
 

Markus 12:28b-34 
 
12:28 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?" 12:29 Jawab Yesus: 
"Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu 
esa. 12:30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 12:31 Dan 
hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada 



hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini." 12:32 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. 12:33 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." 12:34 Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan 
Ia berkata kepadanya: "Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah!" Dan seorangpun tidak 
berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. 
 

MENGASIHI SESAMA 
 

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 (Mrk 12:33) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Ada banyak orang dengan kepribadian yang berbeda-beda di sekeliling kita. Beberapa 
orang memiliki kepribadian yang cocok dengan kita, sehingga mudah menjadi dekat dan 
akrab. Beberapa memiliki kepribadian yang tidak terlalu cocok, sehingga membutuhkan 
waktu cukup panjang sebelum kita terbiasa dengan mereka. Ada pula jenis-jenis 
kepribadian tertentu yang tidak cocok. Jenis kepribadian ini merupakan orang-orang yang 
sebisa mungkin ingin kita hindari. Terkadang, situasi terjadi sedemikian rupa sehingga 
orang-orang yang ingin kita hindari ternyata menjadi teman semeja kita, menjadi guru 
kelas kita, ataupun menjadi tetangga sebelah rumah kita. 
 
Bacaan Injil hari ini mengutarakan mengenai dua hukum yang paling utama, yaitu 
mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan 
segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Hukum yang 
kedua, yaitu Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, bisa diartikan bahwa kita 
harus mengasihi setiap orang, baik itu orang yang cocok dengan kita maupun orang yang 
tidak cocok dengan kita, memperlakukan mereka seperti halnya kita memperlakukan diri 
sendiri. Dengan kata lain, seperti apapun orangnya, meskipun orang itu sangat 
menyebalkan, kita tetap harus mengasihinya seperti kita mengasihi sahabat kita sendiri. 
 
Belajar dari hukum utama yang ke dua, marilah kita mulai belajar untuk mengurangi rasa 
sebal kita kepada orang lain, untuk mengurangi ketidaksukaan kita kepada orang yang 
kita tidak sukai. Belajarlah untuk menerima bahwa berbeda pendapat, berbeda 
kepribadian, berbeda ideologi, bukan berarti kita harus saling memusuhi ataupun saling 
membenci. Belajarlah untuk menerima perbedaan dengan damai. Belajarlah untuk 
memandang orang lain melalui kasih Allah. Apapun yang orang lain lakukan, sebesar 
apapun kesalahan yang ia perbuat, kita tetap mendoakannya dengan kasih Tuhan.  
 
REFLEKSI 
Apakah kita pernah tidak menyukai seseorang, mengharapkan hal yang buruk terjadi 
kepadanya?  
 
DOA 



Ya Tuhan, bantulah kami agar kami dapat selalu jernih dalam bertindak, agar kami tidak 
terjatuh ke dalam pusaran kebencian, agar kami dapat selalu melihat orang lain, sebesar 
apapun perbedaannya dengan kami, selalu melihatnya dalam kaca mata kasih-Mu.  
Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Belajar mengasihi, mendoakan, mengharapkan yang terbaik kepada orang-orang yang 
kita tidak sukai. 
 

 
 
 
SABTU, 30 MARET 2019 
Hos. 6:1-6; Mzm. 51:3-4,18-19,20-21ab; Luk. 18:9-14. 
 

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." 
 

SOMBONG 
 

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 (Luk 18:14) 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Ketika kita berhasil meraih suatu prestasi, kadangkala ada dorongan dari dalam hati 
untuk membagikan prestasi kita itu kepada orang lain. Kita bangga akan apa yang telah 
berhasil kita lakukan, dan kita ingin orang lainpun mengetahui prestasi kita tersebut.  Kita 
merasa senang ketika orang lain memberikan ucapan selamat, dan orang sekitar kitapun 
ikut senang melihat keberhasilan kita.  Ini adalah reaksi yang normal yang kita alami 
ketika kita merayakan keberhasilan. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mulai 
sering mengulang-ulang kisah keberhasilan kita kepada orang lain dengan nada 
sombong. Membandingkan diri kita dengan orang lain yang prestasinya lebih rendah dari 
kita, atau bahkan merendahkan mereka yang kemampuannya tidak sebaik kita. 
 



Injil kita hari ini menceritakan doa seorang Farisi yang bersyukur kepada Tuhan, sambil 
merendahkan orang lain yang kehidupannya tidak sebaik dia. Sementara itu, pemungut 
cukai yang direndahkan oleh orang Farisi itu juga berdoa, namun isi doanya sangat 
merendahkan dirinya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh bangga akan 
keberhasilan kita, namun semua prestasi kita itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Mau 
berprestasi atau gagal, mau kaya atau miskin, mau pejabat ataupun pengangguran, 
semuanya sama di mata Tuhan. Tidak ada gunanya membanggakan diri kita di depan 
Tuhan, karena semuanya itupun merupakan permberian-Nya. 
 
Daripada sibuk membanggakan diri kepada Tuhan dan kepada orang lain, leih baik kita 
mulai untuk belajar kerendahan hati. Belajar untuk mengakui bahwa semua yang kita 
miliki itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Belajar untuk memanfaatkan kemampuan yang 
kita miliki untuk membantu orang lain, untuk memberikan dampak bagi sesama, sehingga 
bukan kebanggaan yang kita bagi ke orang lain, namun rasa syukur dan saling 
pengertian. 
 
REFLEKSI 
Apakah kita merasa bangga ketika diri kita lebih baik dari orang lain? Apakah kita 
merendahkan orang lain yang kehidupannya tidak sebaik kita? Apakah kita sombong 
dihadapan Tuhan? 
 
DOA 
Tuhan, terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bantulah 
kami agar kami dapat memanfaatkan anugerah yang Kau berikan ini bagi kepentingan 
sesama, bagi kebaikan banyak orang.  Semua ini kami haturkan dengan perantaraan 
Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Belajar rendah hati ketika mengalami keberhasilan. Tidak menganggap diri sendiri lebih 
penting, lebih “tinggi” daripada orang lain yang kehidupannya tidak sebaik kita.  
 

 
 
 
MINGGU, 31 MARET 2019 
Yos. 5:9a,10-12; Mzm. 34:2-3,4-5,6-7; 2Kor. 5:17-21; Luk. 15:1-3,11-32. 
 

Lukas 15:1-3,11-32 
 

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 itu dengan hidup berfoya-foya. 15:14 



Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan 
iapun 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 seorangpun 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." 
 

IRI HATI 
 

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 (Luk 15:29) 

 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Ketika kita melihat orang terkenal tampil di media sosial, terkadang kita merasa kagum 
akan kemampuan mereka, akan karir mereka, akan kekayaan mereka, ataupun akan 
nasib baik yang mereka alami sehingga bisa sukses seperti itu. Ketika kita melihat orang 
di sekitar kita, yang kita kenal sejak lama, yang kita tahu aslinya seperti apa, suatu saat 
mengalami kesuksesan yang lebih baik dari kita, perasaan yang muncul bisa lebih 



beragam. Ada yang bersyukur, ada yang kagum, ada juga yang iri hati kenapa nasibnya 
lebih baik dari kita.   
 
Injil kita hari ini berkisah tentang kakak sulung yang marah kepada ayahnya karena 
menyambut dengan meriah kepulangan adiknya yang telah memboroskan harta warisan, 
kemudian jatuh miskin. Ia merasa lebih baik dari adiknya, namun tidak pernah disambut 
seperti adiknya. Terlihat dua sudut pandang yang berbeda antara kakak sulung dengan 
ayahnya. Kakak sulung melihat si bungsu dari sisi kesalahan yang telah ia lakukan, 
sementara sang ayah melihat si bungsu sebagai orang yang telah disadarkan, orang 
yang telah hilang dan kembali. 
 
Belajar dari ayah dalam cerita Injil hari ini, marilah kita melihat orang lain bukan dengan 
membandingkannya dengan diri kita, namun dengan melihatnya sebagai sesama mahluk 
ciptaan Tuhan, yang memiliki jalan masing-masing, yang memiliki pengalaman hidup, 
berkat dan anugerah yang berbeda dari kita. Daripada kita iri hati atas berkat ataupun 
karunia yang diterima orang lain, lebih baik kita bersyukur atas hidup yang kita miliki, atas 
jalan yang kita jalani, atas kebesaran Tuhan dalam memberikan anugerah-Nya kepada 
setiap orang secara berbeda. 
 
REFLEKSI 
Apakah kita iri hati bila melihat teman kita lebih pintar, lebih ganteng/cantik, lebih 
beruntung dari kita? 
 
DOA 
Ya Bapa, terima kasih atas segala karunia yang kau limpahkan kepada kami. Ingatkanlah 
kami untuk terus bersyukur atas segala berkat yang kau berikan. Ingatkanlah kami untuk 
tidak iri hati terhadap rejeki atau kelebihan yang didapat orang lain, karena kami yakin 
Kau telah mempersiapkan jalan terbaik bagi kami semua. Semua ini kami haturkan 
dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Melihat keberhasilan ataupun rejeki yang diperoleh orang lain dengan iklas, dengan 
penuh syukur kepada Tuhan. 
 

 
 
 
SENIN, 1 APRIL 2019 
Hari Biasa Pekan IV Prapaskah 
Bacaan: Yes. 65: 17-21, Mzm. 30: 2, 4, 5-6, 11-12a, 13b 
Bacaan Injil: Yoh. 4: 43-54 
 
[4:43] Dan setelah dua hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, [44] sebab Yesus 
sendiri telah bersaksi, bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. [45] Maka 
setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galileapun menyambut Dia, karena mereja telah 
melihat segala sesuatu yang dikerjakan-Nya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereja 
sendiripun turut ke pesta itu. [46] Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, dimana ia 
membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya 



sedang sakit. [47] Ketika ia mendengar, bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, 
pergilah ia kepada-Nya lalu meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan anaknya, 
sebab anaknya itu hampir mati. [48] Maka kata Yesus kepadanya: “Jikalau kamu tidak 
melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya.” [49] Pegawai istana itu berkata kepada-
Nya: “Tuhan, datanglah sebelum anakku mati.” [50] Kata Yesus kepadanya: “Pergilah, 
anakmu hidup!” Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu 
pergi. [51] Ketika ia masih di tengah jalan hamba-hambanya telah datang kepadanya 
dengan kabar, bahwa anaknya hidup. [52] Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak 
itu mulai sembuh. Jawab mereka: “Kemarin siang pukul satu demamnya hilang.” [53] 
Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya: “Anakmu 
hidup.” Lalu iapun percaya, ia dan seluruh keluarganya. [54] Dan itulah tanda kedua yang 
dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea.  
 

PERCAYA PADA YESUS 
 

“Maka teringatlah ayah anak itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya: 
Anakmu hidup. Lalu iapun percaya, ia dan seluruh keluarganya.” (Yoh. 4:53) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Suatu hari, ada seorang anak yang diajak ayahnya untuk pergi ke suatu tempat. Anak ini 
terus bertanya kepada ayahnya hendak kemanakah mereka akan pergi. Ayahnya selalu 
menjawab dengan berkata: “Percaya saja dengan ayah. Nanti pasti kau akan tahu 
setelah kita sampai disana.” Si anak percaya saja dengan ayahnya walaupun hatinya 
penuh dengan tanda tanya hendak diajak kemana oleh sang ayah. Kepercayaan yang 
ditunjukkan sang anak kepada ayahnya menunjukkan keyakinan yang sangat dalam 
kepada sang ayah. Keyakinan tersebut didasari karena anaknya sangat percaya bahwa 
sang ayah tidak akan membuat dia merasa dalam bahaya atau dalam keadaan terancam. 
 
Keyakinan tersebut juga dialami oleh seorang pegawai istana yang rela berjalan jauh 
demi bertemu dengan Yesus untuk memohon kepada-Nya agar anaknya tidak mati. Ia 
mengetahui bahwa Yesus sedang berada di Galilea. Ia berjalan menyusuri sekitar Galilea 
untuk mencari Yesus. Sesampainya ditempat dimana Yesus berada, ia dengan penuh 
keyakinan memohon kepada-Nya agar anaknya sembuh. Pegawai istana tersebut tidak 
meminta Yesus untuk ikut pulang ke rumahnya, tetapi percaya bahwa dengan hanya 
mengucapkannya saja, maka akan ada mukjizat untuk anaknya. Yesus mendengarkan 
segala keresahan pegawai istana tersebut dan mengabulkan permintaan pegawai istana. 
Ia berkata kepada pegawai istana itu, “Pergilah, anakmu hidup!” Pegawai istana itu 
segera berlari pulang menuju ke rumahnya dan dengan segenap hati percaya dan yakin 
pada apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Baru sampai di pertengahan jalan, 
bertemulah ia dengan salah seorang pembantunya dan mengatakan kepadanya bahwa 
anaknya telah sembuh dari sakitnya. Ia sangat gembira mengetahui bahwa Yesus telah 
menyelamatkan anaknya dan seluruh keluarganya pun ikut menjadi percaya kepada 
mukjizat Yesus.  
 
Percaya kepada Yesus merupakan salah satu wujud pengembangan iman kita sebagai 
orang Kristiani. Dengan kita percaya dan menaruh harapan kepada Yesus, pastilah 
segala keresahan dan kegelisahan kita akan diatasi sesuai dengan rencana-Nya. Tidak 
ada yang perlu kita resahkan dan takutkan jika kita selalu percaya dan yakin pada 



kehendak Allah dalam diri kita. Kita perlu meneladani sikap dari pegawai istana tersebut 
yang 100% percaya kepada Allah yang hadir dalam diri Yesus.  
 
REFLEKSI 
Sudahkah aku menyerahkan seluruh keadaan diriku dengan percaya kepada Yesus? 
 
DOA 
Ya Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam diri kami. Kami sangat bersyukur 
karena Engkau berkenan menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Ajarilah kami agar kami 
semakin percaya dan yakin bahwa Engkaulah satu-satunya yang dapat membawa kami 
menjadi lebih baik dari hari ke hari, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang 
segala masa. Amin.  
 
AKSI 
Aku ingin lebih percaya kepada Yesus. 
 

 
 
 
SELASA, 2 APRIL 2019 
Santo Fransiskus dari Paola 
Bacaan: Yeh. 47: 1-9, Mzm. 46: 2-3, 5-6, 8-9 
Bacaan Injil: Yoh. 5: 1-16 
 
[5:1] Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. [2] Di 

Yerusalem dekat Pintu Gerbang Domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani 

disebut Betesda; ada lima serambinya [3] dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah 

besar orang sakit; orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh, yang 

menantikan goncangan air kolam itu. [4] Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke 

kolam itu dan menggoncangkan air itu; barangsiapa yang terdahulu masuk ke dalamnya 

sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. [5] Di situ ada 

seorang yang sudah tiga puluh delapan tahun lamanya sakit. [6] Ketika Yesus melihat 

orang itu berbaring di situ dan karena Ia tahu, bahwa Ia telah lama dalam keadaan itu, 

berkatalah Ia kepadanya: “Maukah engkau sembuh?”[7] Jawab orang sakit itu kepada-

Nya: Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya 

mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun 

mendahului aku.” [8] Kata Yesus kepadanya: “Bangunlah, angkatlah tilammu dan 

berjalanlah .” [9] Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya 

dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. [10] Karena itu orang-orang Yahudi berkata 

kepada orang yang baru sembuh itu: “Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul 

tilammu.” [11] Akan tetapi ia menjawab mereka: “ Orang yang telah menyembuhkan aku, 

dia yang mengatakan kepadaku; Angkatlah tilammu dan berjalanlah.” [12] Mereka 

bertanya kepadanya: “Siapakah orang itu yang berkata kepadamu: Angkatlah tilammu 

dan berjalanlah?” [13] Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, 

sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. [14] 



Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam Bait Allah lalu berkata kepadanya : “Engkau 

telah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.” 

[15] Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi , bahwa Yesuslah 

yang telah menyembuhkan dia. [16] Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha 

menganiaya Yesus, karena Ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. 

 

SABARLAH, SEMUA ADA WAKTUNYA 

 

“Kata Yesus kepadanya: Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat 

itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan.” (Yoh 5:8-9) 

 

Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Bagaimana perasaanmu disaat kamu sedang sakit? Apakah kamu dapat bersekolah atau 

bermain bersama dengan teman-teman lainnya? Sakit membuat tubuh kita lemah dan 

tidak bisa bergerak dengan leluasa seperti saat kita dalam keadaan sehat. Sakit ataupun 

sehatnya tubuh kita tergantung dari berbagai faktor yang ada di sekitar lingkungan kita. 

Kita tidak dapat memilih hari ini sakit dan esoknya sembuh atau sebaliknya. Sistem tubuh 

kita mempunyai waktunya sendiri untuk menyembuhkan bagian yang sakit, entah secara 

alami dengan beristirahat ataupun pergi ke dokter untuk membantu kesembuhan tubuh 

kita. Segala cara pasti kita lakukan agar kita dapat sehat. Tetapi bagaimana dengan 

teman-teman yang tidak dapat pergi ke dokter untuk menyembuhkan sakitnya atau 

karena tidak ada yang mau membantu? 

 

Bacaan Injil pada hari ini menceritakan tentang seorang yang mengalami sakit selama 

tiga puluh delapan tahun lamanya dan selalu berada di dekat kolam Betesda. Kolam 

Betesda adalah sebuah kolam (sekitar 2000 tahun yang lalu) menjadi tempat 

persinggahan bagi orang-orang yang sakit dan cacat. Mereka percaya bahwa air dalam 

kolam tersebut dapat membuat mereka sembuh. Mereka percaya bahwa malaikat yang 

turun dari Surga akan menggoncangkan air dalam kolam tersebut, dan barangsiapa yang 

dapat masuk ke dalam kolam itu saat air selesai digoncangkan, maka ia akan sembuh 

apapun penyakitnya. Mengingat kedatangan malaikat hanya sewaktu-waktu, maka 

“penyembuhan” di kolam tersebut menjadi sangat terbatas. Orang yang sudah sakit 

selama 38 tahun tersebut selalu menunggu dengan sabar “waktu” kedatangan malaikat 

untuk menggoncangkan air dalam kolam tersebut. Kemudian ia bertemu dengan Yesus 

dan Yesus bertanya apakah ia mau sembuh. Jawaban yang diberikan orang sakit 

tersebut menunjukkan bahwa ia tidak pernah putus asa dalam usaha agar ia dapat 

masuk ke kolam itu dan mendapatkan kesembuhan. Ia selalu terus berjuang dan tidak 

pantang menyerah walaupun tidak ada satupun yang menolongnya untuk masuk ke 

dalam kolam tersebut. Yesus membantu orang tersebut dengan memberikan mukjizat-

Nya karena orang tersebut selalu bersabar dan mempunyai iman yang dalam bahwa 

sewaktu-waktu pasti ada yang menolongnya kelak.  

 



Kesembuhan yang ia dapatkan dari Yesus merupakan suatu anugerah bagi dirinya. 

Yesus adalah seorang penolong yang benar-benar memberikan kelegaan dan kesukaan 

besar kepadanya. Dan hal yang sama akan dirasakan oleh setiap orang yang percaya 

dan sabar menunggu waktu Allah, bukan waktu kita. Sebab kita kadang-kadang ingin 

buru-buru dan serba cepat. Kita lupa bahwa Allah ingin kita bersabar. Sebab jaln pintas 

yang kita tempuh sering membawa kita kepada persoalan-persoalan baru yang membuat 

hidup kita semakin berat dan rumit.  

 

REFLEKSI 

Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap waktu-Nya yang diberikan untuk 

menolong kita? 

 

DOA 

Ya Kristus Tuhan kami, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau bersedia 

menanggung segala penderitaan dan permasalahan kami. Ajarilah kami untuk selalu 

bersabar akan setiap permasalahan dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk tetap selalu 

percaya bahwa Engkau akan selalu menolong kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab 

Engkulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.  

 

AKSI 

Mengunjungi teman-teman atau sanak saudara yang sedang sakit dan mendoakannya 

agar cepat pulih seperti sedia kala. 

 

 

 

 

RABU, 3 APRIL 2019 

Hari Biasa Pekan IV Prapaskah 

Bacaan : Yes. 49: 8-15, Mzm. 145: 8-9, 13cd-14, 17-18. Bacaan Injil : Yoh 5: 17-30 

 

[5:17] Tetapi Ia berkata kepada mereka : “Bapaku bekerja sampai sekarang, maka 

Akupun bekerja juga.” [18] Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk 

membunuh-Nya, bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia 

mengatakan bahwa Allah adalah Bapa-Nya sendiri dan dengan demikian menyamakan 

diri-Nya dengan Allah. [19] Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: “Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, 

jikalau Ia tidak melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga 

yang dikerjakan Anak. [20] Sebab Bapa mengasihi Anak dan Ia menunjukkan kepada-

Nya segala sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan menunjukkan kepada-

Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu , 

sehingga kamu menjadi heran. [21] Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-



orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang 

dikehendaki-Nya. [22] Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan 

penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, [23] supaya semua orang menghormati Anak 

sama seperti mereka menghormati Bapa. Barangsiapa tidak menghormati Anak, ia juga 

tidak menghormati Bapa, yang mengutus Dia. [24] Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang 

mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah 

pindah dari dalam maut ke dalam hidup. [25] Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 

saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak 

Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup. [26] Sebab sama seperti Bapa 

mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri, demikian juga diberikan-Nya Anak mempunyai 

hidup dalam diri-Nya sendiri. [27] Dan Ia telah memberikan kuasa kepada-Nyauntuk 

menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. [28] Janganlah kamu heran akan hal itu, 

sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar 

suara-Nya. [29] dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup 

yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. [30] Aku 

tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa 

yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku 

sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku.  

 

PERCAYALAH 

 

“Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan 

percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang  

kekal dan tidak takut dihukum...” (Yoh 5:24) 

 

Bapak, ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  
Di dalam setiap pengalaman kehidupan kita, pasti kita pernah merasakan rasanya 

percaya dan tidak percaya pada orang lain. Percaya berarti mengakui atau meyakini 

bahwa sesuatu itu benar, sedangkan tidak percaya berarti tidak meyakini bahwa hal 

tersebut adalah benar. Sebagai seorang remaja, lebih mudah untuk percaya atau tidak 

percaya kepada orang lain? Mungkin kebanyakan dari teman-teman akan menjawab 

lebih mudah untuk tidak percaya kepada orang lain daripada percaya. Hal ini disebabkan 

karena beberapa alasan, misalnya, karena tidak mengenal orang tersebut, tidak percaya 

diri, dan sebagainya. Kita juga dapat percaya kepada seseorang karena beberapa faktor, 

misalnya memang orang tersebut selalu berkata jujur, tidak pernah berbohong, dan tidak 

membuat kita merasa terganggu atau terancam.  

 

Bacaan Injil hari ini menceritakan tentang bagaimana usaha para Imam Besar Bait Allah 

mengecam Yesus karena banyaknya tindakan Yesus yang tidak sesuai dengan Hukum 

Taurat. Mereka semakin membenci Yesus karena tindakan-Nya yang tidak mereka 

pahami sama sekali. Walaupun Yesus membuat banyak tanda-tanda yang berasal dari 



Allah, mereka tetap tidak memahaminya. Yesus menjawab-Nya dengan berkata bahwa: 

Kalau kita berbuat baik, maka kita akan hidup; tetapi jika kita berbuat jahat, kita akan 

binasa. Tidak ada seorangpun yang dapat memungkiri dari pernyataan Yesus ini. Setiap 

manusia akan dihakimi oleh Allah sesuai dengan tindakan yang sudah kita lakukan dalam 

kehidupan kita. Kita sudah dapat memilih ingin melakukan tindakan yang baik atau yang 

buruk selama hidup kita. Yesus memberikan pilihan kepada manusia, ingin percaya 

kepada kehendak Allah atau ingin melakukan segala sesuatunya tanpa melibatkan Allah. 

Dengan kita percaya kepada Allah, maka kita akan mendapat hidup yang kekal, karena 

kita percaya bahwa memang Yesus adalah Putra Allah yang berasal dari pada-Nya.  

 

Sebagai remaja Kristiani, semangat dan pilihan hidup yang Yesus tawarkan kepada kita 

hendaknya dapat kita putuskan dengan baik. Kepercayaan yang kita miliki kepada Yesus 

hendaknya membuat kita lebih semangat dalam tindakan kita sehari-hari. Dengan kita 

percaya kepada Yesus, kita akan bertumbuh dengan baik seturut dengan kehendak-Nya. 

Hendaknya kita selalu berbuat baik dan menjauhi tindakan yang tidak sesuai dengan 

perintah-Nya. 

 

REFLEKSI 

Sudahkah kita percaya kepada Allah dengan selalu berbuat baik kepada sesama? 

 

DOA 

Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Bantulah kami 

agar kami dapat memilih jalan hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. 

Bimbinglah kami anak-anak muda ini agar kami tidak jatuh ke dalam dosa dan selalu 

percaya kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin.  

 

AKSI 

Berbuat baik setiap hari kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan menjauhi 

segala tindakan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. 

 

 

 

 

Kamis, 4 April 2019 

Santo Isidorus dari Sevilla, Uskup dan Pujangga Gereja 

Bacaan: Kel. 32: 7-14, Mzm. 106: 19-20, 21-22, 23 

Bacaan Injil: Yoh 5: 31-47 

 

[Yoh 5:31] Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar; 

[32] ada yang lain yang bersaksi tentang Aku dan Aku tahu, bahwa kesaksian yang 

diberikan-Nya tentang Aku adalah benar. [33]  Kamu telah mengirim utusan kepada 



Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran; [34] tetapi Aku tidak memerlukan 

kesaksian dari manusia, namun Aku mengakatakan hal ini, supaya kamu dapat 

diselamatkan. [35] Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu hanya 

mau menikmati seketika saja cahaya itu. [36] Tetapi Aku mempunyai sesuatu kesaksian 

yang lebih penting daripada 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. [37] Bapa yang mengutus Aku. Dialah yang bersaksi tentang Aku. Kamu tidak 

pernah mendengar suara-Nya, rupa-Nyapun tidak pernah kamu lihat, [38] dan firman-Nya 

tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. 

[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, [40] namun kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk memperoleh hidup itu. 

[41] Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. [42] Tetapi tentang kamu, memang Aku 

tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. [43] Aku datang 

dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima Aku; jikalau orang lain datang atas 

namanya sendiri, kamu akan menerima dia. [44] Bagaimanakah kamu dapat percaya, 

kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang 

datang dari Allah yang Esa?[45] Jangan kamu menyangka, bahwa Aku akan mendakwa 

kamu di hadapan Bapa; yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang 

kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. [46] Sebab jikalau kamu percaya kepada 

Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada-Ku, sebab ia telah menulis tentang Aku. 

[47] Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu 

akan percaya akan apa yang Kukatakan?” 

 

BERSAKSI LEWAT PEKERJAAN 

 

Yesus berkata : Tetapi Aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada 

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. (Yoh. 5:36) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang dikasihi Yesus. 

Ada orang-orang atau kelompok tertentu dalam masyarakat yang sulit untuk 

percaya kepada seseorang. Apapun yang dilakukan oleh orang tersebut akan diselalu 

dianggap negatif atau dianggap tidak ada sama sekali. Dan biasanya orang-orang yang 

sulit atau bahkan tidak mau percaya sudah menutup pintu hatinya, sehingga membuat 

dunia mereka seakan-akan gelap dan sempit. 

Dalam bacaan injil pada hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus kecewa dan 

marah dengan orang-orang Israel yang tidak mau percaya kepada-Nya. Menghedapi 

orang-orang Israel yang sulit percaya itu, Yesus menegaskan bahwa sesungguhnya 

Yesus tidak memerlukan kesaksian dari manusia bahwa Yesus itu datang dari Allah. 



Sebab kesaksian Yesus yang paling utama adalah pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus 

lakukan. Yesus telah banyak melakukan pekerjaan hebat yang tidak mungkin dilakukan 

oleh orang yang datang dari Allah. Pekerjaan-pekerjaan Yesus itu antara lain: membuat 

orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan dan membangkitkan 

orang mati. Pekerjaan-pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat 

yang ahli dalam kitab Taurat. Artinya lewat pekerjaan-pekerjaan itu, orang-orang 

hendaknya percaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang sama persis dengan kuasa Allah. 

Melalui injil hari ini, kita belajar untuk terbuka dengan orang lain. Ada orang yang 

bicaranya besar dan banyak, tetapi pekerjaannya kecil atau bahkan tidak jelas. 

Sementara ada orang yang biacaranya kecil dan sedikit, tetapi mampu melakukan 

pekerjaan yang besar dan banyak. Maka kita hendaknya percaya kepada mereka yang 

pekerjaannya jelas, bermanfaat, terbukti dan bukan hoax atau berbohong. 

 

REFLEKSI 

Apakah kita sudah memberikan kesaksian kepada sesama lewat pekerjaan dan sikap 

kita? 

 

DOA 

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kesaksian bahwa Engkau adalah utusan 

Allah dan bahkan Engkau sendiri adalah Allah lewat pekerjaan-pekerjaan yang telah 

Engkau lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau lakukan itu tidak bisa dilakukan 

oleh manusia biasa. Bantulah kami untuk ikut memberikan kesaksian lewat perbuatan 

kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. 

 

AKSI 

Aku ingin menunjukkan siapa diri saya lewat perbuatanku. 

 

 

 

 

JUMAT, 5 APRIL 2019 

Santo Vincentius Ferreri, Pengaku Iman 

Bacaan: Keb. 2: 1a, 12-22, Mzm. 34: 17-18, 19-20, 21, 23 

Bacaan Injil: Yoh 7: 1-2, 10, 25-30 

 

[Yoh 7:1] Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Ia tidak mau tetap tinggal di 

Yudea, karena disana orang-orang Yahudi berusaha untuk tidak membunuh-Nya. [2] 

Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. [10] Tetapi 

sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, Iapun pergi juga ke situ, tidak 

terang-terangan tetapi diam-diam. [25] Beberapa orang Yerusalem berkata: “Bukankah 

Dia ini yang mereka mau bunuh? [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? [27] Tetapi tentang orang ini kita tahu darimana 

asal-Nya, tetapi bilamana Kristus datang, tidak ada seorangpun yang tahu darimana asal-

Nya.” [28] Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru: “Memang Aku kamu kenal dan 

kamu tahu darimana asal-Ku; namun Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, tetapi 

Aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. [29] Aku kenal Dia, sebab Aku 

datang dari Dia dan Dialah yang mengutus Aku.” [30] Mereka berusaha menangkap Dia, 

tetapi tidak ada seorangpun yang menyentuh Dia, sebab saat-Nya belum tiba.  

 

MENGENAL TUHAN 

 

“Ia berseru: Memang Aku kamu kenal dan kamu tahu darimana asal-Ku; namun Aku 

datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, tetapi Aku diutus oleh Dia  

yang benar yang tidak kamu kenal.” (Yoh 7:28) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih, 

Apakah kalian mengenal dengan baik keluarga dan saudara-saudaramu? Apakah kalian 

juga mengenal baik dengan guru dan teman-teman di sekolahmu? Kamu lebih mengenal 

teman-teman yang dekat denganmu saja atau kamu mengenali semua orang? Sebagai 

anak remaja SMP, kita lebih mengenal teman-teman, guru atau orang yang kita anggap 

paling dekat dengan kita. Kita seringkali hanya cukup mengenal orang-orang yang ada di 

sekeliling kita. Mengenali seseorang pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama, 

tidak hanya sehari ataupun dua hari.  

 

Begitu juga dengan orang-orang dalam bacaan Injil hari ini. Beberapa orang Yerusalem 

mempertanyakan tentang Yesus, karena orang-orang Yahudi sangat berusaha sekali 

untuk menangkap-Nya. Pada waktu itu dekat dengan hari raya orang Yahudi, yaitu Hari 

Raya Pondok Daun. Orang-orang Yahudi melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus 

bertentangan dengan ajaran dan hukum mereka. Ketaatan mereka kepada Hukum Taurat 

membutakan mata hati mereka, sehingga mereka menutup mata juga pada apa saja 

yang telah Yesus lakukan. Mereka merasa begitu mengenali Yesus karena Ia dalam rupa 

manusia, yang dikandung dan dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Maria. 

Mungkin dalam pikiran dan imajinasi mereka, Kristus akan datang kepada mereka 

dengan tidak diketahui darimana asal-usulnya. Maka, pengenalan akan Tuhan begitu 

menjadi penting bagi kita, apalagi jika pengenalan akan Tuhan, kita dapatkan sendiri 

melalui pengalaman hidup kita sehari-hari, bukan dari omongan orang lain atau dari 

pengajaran agama di sekolah.  

 

Kita perlu lebih membuka diri untuk mengenal Tuhan dengan lebih mendalam. Jika kita 

hanya mengetahui “fisik” Tuhan saja, maka iman kita kepada Tuhan hanya sebatas di 

permukaan saja. Tetapi jika kita mengenal Tuhan seperti kita mengenali orang tua kita 

dengan baik, pastilah kita akan mampu mengembangkan iman kita menjadi iman yang 



lebih sempurna di hadapan Allah. Dengan kita mengenal Tuhan, kita mampu juga untuk 

mengenal orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Kita tidak buta terhadap segala 

apapun yang terjadi di depan kita.  

 

REFLEKSI 

Sudahkah aku mengenal Tuhan Yesus dengan baik?  

 

DOA 

Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk dapat selalu bersyukur karena aku mempunyai 

Tuhan seperti Engkau yang Maha pengasih bagiku. Ajarilah aku untuk mengenal Engkau 

setiap harinya agar aku dapat menjadikan Engkau idolaku yang sejati. Karena Engkaulah 

Tuhan kami, amin. 

 

AKSI 

Di masa Pra Paskah ini aku ingin menyediakan waktu untuk semakin mengenal Yesus. 

 

 

 

 

SABTU, 6 APRIL 2019 

Hari Biasa Pekan IV Prapaskah 

Bacaan: Yer. 11: 18-20, Mzm. 7: 2-3, 9bc-10, 11-12 

Bacaan Injil: Yoh. 7: 40-53 

 

[Yoh 7:40] Beberapa orang di antara orang banyak, yang mendengarkan perkataan-

perkataan itu, berkata: “Dia ini benar-benar nabi yang akan datang.” [41] Yang lain 

berkata: “Ia ini Mesias.” Tetapi yang lain lagi berkata: “Bukan, Mesias tidak datang dari 

Galilea! [42] Karena Kitab Suci mengatakan, bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud 

dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal.” [43] Maka timbullah 

pertentangan di antara orang banyak karena Dia. [44] Beberapa di antara mereka mau 

menangkap Dia, tetapi tidak ada seorangpun yang berani menyentuh-Nya. [45] Maka 

penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepada dan orang-orang Farisi, yang 

berkata kepada mereka: “Mengapa kamu tidak membawa-Nya?” [46] Jawab penjaga-

penjaga itu: “Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu!” [47] Jawab 

orang-orang Farisi itu kepada mereka: “ Adakah kamu juga disesatkan? [48] Adakah 

seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepada-Nya, atau seorang di antara 

orang-orang Farisi? [49] Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, 

terkutuklah mereka!” [50] Nikodemus, seorang dari mereka, yang dahulu telah datang 

kepada-Nya, berkata kepada mereka: [51] “Apakah hukum Taurat kita menghukum 

seseorang, sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuat-

Nya?” [52] Jawab mereka: “Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah Kitab Suci dan 



engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea.” [53] Lalu mereka 

pulang, masing-masing ke rumahnya.   

 

TOKOH KONTROVERSI 

 

Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. (Yoh. 7:43) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih 

Sering kita menjumpai tokoh-tokoh yang menimbulkan kontroversi atau 

perdebatan dalam kehidupan masyarakat. Ada yang menimbulkan kontrovers karena 

memang tkoh tersebut telah melakukan hal-hal yang jahat tetapi ada juga tokoh yang 

menimbulkan kontroversi karena melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan yang 

dilakukannya bisa saja mengusik atau mengganggu kemapanan dan struktur dalam 

masyarakat yang sudah dikuasai oleh segelintir orang. 

Salah satu tokoh yang menimbulkan kontroversi atau perdebatan bagi orang-orang 

Israel adalah Yesus. Banyak orang-orang di Israel yang hanya mengenal Yesus sebagai 

orang Galilea. Galilea adalah wilayah yang abu-abu, yang dianggap kalah pamor 

dibandingkan dengan daerah Yerusalem. Yerusalem merupakan wilayah yang suci 

karena di sana terdpat Bait Allah. Orang-orang Israel juga mengenal keluarga Yesus 

sebagai orang biasayan sederhana dan miskin. Maka Yesus tidak mungkin seorang Nabi 

atau Mesias. Tetapi perkataan dan perbuatan Yesus justru menunjukkan bahwa Yesus 

adalah seoran Mesias yang sudah dijanjikan Allah. Akibatnya ada yang menerima adan 

percaya kepada Yesus dan ada pula yang menolak dan tidak mengakui Yesus. 

Dari bacaan injil pada hari ini, kita belajar untuk tidak takut menjadi remaja yang 

kontroversial tetapi bukan karena melakukan sesuatu yang jahat, melainkan karena kita 

melakukan sesuatu yang baik dan benar. Sesuatu yang baik dan benar itu ukurannya 

adalah sesuai dengan sabda Allah. Memang harus kita akui bahwa kebaikan itu kadang 

tidak sepenuhnya dapat diterma oleh semua orang. Namun hal itu tidak membuat kita 

berhenti untuk berbuat baik. 

 

REFLEKSI 

Apakah aku siap menjadi tokoh kontroversial dengan melakukan kebaikan keapda 

sesama yang membutuhkan? 

 

DOA 

Tuhan Yesus, Engkau tidak takut menjadi pribadi yang penuh kontroversi. Semuanya itu 

Engkau lakukan semata-mata demi kebaikan dan keselamtan umat manusia. Bantulah 

kami umat-Mu supaya kami terus-menerus berbuat baik, meskipun hal itu kadang 

menimbulkan kontroversi bagi sesama. 

 

AKSI 

Aku tidak takut menjadi tokoh kontroversi demi kebaikan dan keselamatan bagi sesama. 



 

 

 

 

MINGGU, 7 APRIL 2019 

Hari Minggu Prapaskah V 

Bacaan: Yes. 43: 16-21, Mzm. 126: 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6, Flp. 3: 8-14 

Bacaan Injil: Yoh. 8: 1-11 

 

[Yoh 8:1] tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. [2] Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait 

Allah, dan seluruh rakyat datang kepada-Nya. Ia duduk dan mengajar mereka. [3] Maka 

ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada-Nya seorang perempuan yang 

kedapatan berbuat zinah. [4] Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu 

berkata kepada Yesus: “Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat 

zinah. [5] Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-

perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?” [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. [7] 

Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Iapun bangkit berdiri lalu 

berkata kepada mereka: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang 

pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.” [8] Lalu Ia membungkuk pula dan 

menulis di tanah. [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. [10] Lalu Yesus bangkit berdiri dan 

berkata kepadanya: “Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang 

menghukum engkau?” [11] Jawabnya: “Tidak ada, Tuhan.” Lalu kata Yesus: “Akupun 

tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.”  

 

KEADILAN 

 

“Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: Barangsiapa diantara kamu  

tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu  

kepada perempuan itu.” (Yoh 8:7) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih, 

Pernahkah kita mengalami ketidakadilan dalam lingkungan rumah atau sekolah? Apa 

penyebab kita mengalami ketidakadilan tersebut? Ketidakadilan yang kita terima pastilah 

berasal dari beberapa faktor, diantaranya pilih kasih, tidak senang dengan orang 

tersebut, iri hati, dan lain sebagainya. Ketidakadilan yang kita peroleh terkadang 

membuat kita merasa dipojokkan oleh seseorang, sehingga kita mau tidak mau mengakui 

hal yang tidak pernah kita lakukan sebagai perbuatan yang kita lakukan.  



 

Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang keadilan yang dilakukan Yesus kepada 

perempuan yang tertangkap sedang melakukan perbuatan zinah. Zinah adalah satu 

perbuatan yang melanggar hukum Allah yang diberikan kepada Musa. Hukuman yang 

didapatkan pada zaman Yesus apabila seorang perempuan ketahuan kedapatan berbuat 

zinah, ia harus dirajam (dilempari batu) sampai mati. Yesus dihadapkan dengan 

permasalahan seperti ini oleh para orang Farisi yang tidak menyukai Yesus. mereka 

sedang mencari-cari kesalahan Yesus sehingga dengan mudah nantinya untuk 

menangkap dan membawa Yesus ke penjara. Yesus menanggapi permasalahan ini 

dengan diam, kemudian Ia menulis sesuatu di tanah, dan Ia mengatakan bahwa 

siapapun yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa haruslah yang melempar batu 

pertama kali kepada perempuan ini. Kalimat ini mau menegaskan bahwa Yesus menolak 

hukuman rajam kepada perempuan ini. Yesus mengampuni perempuan berdosa tersebut 

dan membuatnya bertobat. 

 

Ada baiknya jika kita juga tidak mudah untuk menghakimi sesama dengan hanya melihat 

dari “cover”-nya saja. Kita juga harus melihat bahwa tidak semua yang orang lakukan 

kepada kita adalah perbuatan yang jahat. Kita sebagai saksi Kristus harus menunjukkan 

terang kepada yang lain dengna cara memberikan keadilan bagi semua orang. Jangan 

sampai ada teman atau keluarga kita yang mengalami ketidakadilan dalam hidupnya, dan 

membuatnya menjadi jauh kepada Allah. Dengan ini, iman kita akan bertumbuh dengan 

lebih baik dan menjadikan kita semakin terang dihadapan-Nya. 

 

REFLEKSI 

Sudahkah aku adil kepada semua orang yang aku temui? 

 

DOA 

Ya Yesus, berkatilah kami agar kami tidak dengan mudah menghakimi sesama kami. 

Ajarilah kami semakin peka dengan keadaan di sekitar kami, sehingga kami dapat 

membagikan keadilan bagi sesama kami. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara 

kami. Amin.  

 

AKSI 

Mengunjungi sesama yang sedang dalam penderitaan karena mengalami ketidakadilan 

dalam hidupnya.  

 

 

 

 

SENIN, 08 APRIL 2019 
PEKAN PRAPASKAH V 
DAN 13:1-9,15-17,19-30,33-62, MZM 23:1-3A,3B-4,5, 6.YOH. 8: 1-11 



 

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 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, Iapun 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: "Akupun 

tidak menghukum engkau .  Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi  mulai dari sekarang." 

 

PERGILAH DAN JANGAN BERBUAT DOSA LAGI 

 

Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya: "Hai perempuan, di manakah 

mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya: "Tidak   

ada, Tuhan." Lalu kata Yesus: "Akupun tidak menghukum engkau .  Pergilah,  

dan jangan berbuat dosa lagi  mulai dari sekarang." (Yoh. 8:10-11) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus.  

Dalam keyakinan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, para pemungut bea dan 

cukai, pelacur, gelandangan dianggap sebagai pendosa alias sampah masyarakat yang 

harus disingkirkan. Mereka tidak layak bergaul dengan orang-orang suci seperti kaum 
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Farisi dan ahli Taurat. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, bergaul dengan kaum 

gelandangan, orang kafir, pengemis, akan membuat mereka ikut tercemar. Oleh karena 

itu, para pelacur, pemungut cukai dan pendosa harus disingkirkan dalam pergaulan.  

Maria Magdalena adalah salah satu orang yang mengalami hal yang sama. 

Keberadaan dirinya sebagai pelacur membuat dirinya dianggap sebagai pendosa. 

Menurut orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Maria Magdalena patut dihukum rajam, 

dilempar dengan batu sampai mati karena kedapatan berbuat zinah. Ketika melihat 

peristiwa itu Yesus mengatakan: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa , hendaklah 

ia yang pertama melemparkan batu-batu kepada perempuan itu. " Pernyataan Yesus ini 

mau menegaskan bahwa setiap manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Budaya 

pengampunan hendaknya dikedepankan dalam pergaulan setiap hari. Dalam kehidupan 

harian kita, tentu pengalaman menyingkirkan orang lain dari pergaulan kita karena 

kekurangannya terkadang kita lakukan. Kita begitu mudah untuk menghakimi orang lain. 

Mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita masih jarang kita lakukan. Lebih 

parah lagi, kita cenderung menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, sementara kita sendiri 

tidak pernah memeriksa diri tentang kekurangan yang kita miliki. 

Mengampuni orang lain bukanlah perkara gampang, tidak segampang 

membalikkan telapak tangan. Menerima orang lain dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya juga bukanlah perkara gampang. Hal yang dibutuhkan adalah 

pengorbanan diri dan sikap rendah hati. Yesus tidak menghukum orang yang berbuat 

salah tetapi menyadarkan orang tersebut akan kesalahan yang dilakukannya dan berjanji 

untuk tidak mengulanginya lagi.  

 

REFLEKSI 

Apakah selama ini aku sudah berusaha untuk mengampuni kesalahan orang lain, karena 

menyadari bahwa aku sendiri orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari 

Allah dan sesama? 

 

DOA 

Allah yang Maha Rahim, Putera-MU Yesus Kristus telah menunjukkan keteladanan 

kepadaku untuk mengampuni yang bersalah kepada-Nya. Ia bergaul dengan semua 

orang tanpa memandang status orang. Ia mampu menerima kelebihan dan kekurangan 



orang. Bantulah aku agar mampu menerima keberadaan orang lain dengan penuh 

sukacita. Ajarilah juga aku untuk mampu mengampuni yang yang bersalah kepadaku. 

Demi Kristus Tuhan dan pengantara Kami. Amin 

 

AKSI 

Aku akan selalu beruhasa mengampuni yang bersalah keapda saya 

 

 

SELASA, 09 APRIL 2019 
PEKAN PRAPASKAH V 
BIL 21: 4-9. MZM: 102: 2-3, 16-18, 19-21. YOH. 8: 21-30 
 

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.  
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PERCAYA KEPADA TUHAN MENDATANGKAN RAHMAT BERLIMPAH 

 

Dan Ia, yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku 

sendiri,  sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada-Nya. " (Yoh 8:29) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. 

Di tengah situasi modern saat ini, fokus banyak orang tertuju kepada teknologi. 

Orang bisa berjam-jam menggunakan handphonenya untuk berkomunikasi dengan 

siapapun di luar dirinya. Kadang kita bisa tersenyum, tertawa, marah karena membaca 

status atau komentar atas status yang kita posting  di media sosial. Handphone itu selalu 

melekat di tangan kita. Seolah-olah tanpa handphone dunia akan kiamat. 

 Percaya kepada hal-hal yang bersifat duniawi sangat kuat di dalam diri kita. Yesus 

menegaskan kepada para pendengar-Nya bahwa Ia datang ke dunia bukan atas 

kehendak-Nya tetapi atas kehendak Bapa-Nya. Allah Bapa mengutus Putera-Nya yang 

tunggal ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Kehadiran dan ajaran Yesus 

seringkali tidak dimengerti oleh para pendengar-Nya. Hal ini bisa terjadi karena 

kedangkalan iman mereka akan Yesus.  

Sering kali kita kurang yakin dan percaya akan kehadiran Yesus. Barangkali iman 

kita juga sama seperti iman orang banyak yang selalu menolak akan kehadiran Yesus di 

dalam diri kita. Kita lebih percaya pada hal-hal yang bersifat materi belaka. Padahal yang 

bersifat materi itu hanya sementara. Kepercayaan kepada Allah akan mendatangkan 

rahmat berlimpah. Ketika kita sakit dan tidak berdaya kita bisa disembuhkan oleh Tuhan 

melalui tangan para medis. Keteguhan iman kita kepada Tuhan akan mendatangkan 

mukjizat yang besar bagi diri kita. Allah tidak pernah tidur. Ia selalu ada di sekitar kita 

sepanjang hidup kita. Meskipun kita tidak setia, Allah tetap setia pada kita umat-Nya. 

 

REFLEKSI  

Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau percaya pada hal-hal yang 

sifatnya duniawi? 

 

DOA 



Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Begitu besar kesetiaan-MU kepada kami 

meskipun kami terkadang kurang setia kepada-MU. Kami mohon, curahkanlah rahmat 

kesetiaan ke dalam diri kami , sehingga kami mampu mewartakan rahmat kasih itu 

kepada sesama yang ada di sekitar kami. Demi kristus Tuhan dan juru selamat kami. 

Amin 

 

AKSI 

Belajarlah untuk tetap setia setiap waktu pada Allah. 

 

 

 

RABU, 10 APRIL 2019 
PEKAN PRAPASKAH V 
DAN. 3:14-2024-25.28. MZM: DAN 3:52-53.54.55.56;R:52B. YOH. 8:31-42 
 

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 siapapun. 

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 j  kamu, kamupun benar-benar 

merdeka ." Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah 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 
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oleh Abraham. 8:41 Kamu mengerjakan pekerjaan  bapamu sendiri." Jawab mereka: 

"Kami tidak dilahirkan dari zinah. Bapa 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.  

 

KASIH MENGALAHKAN NAFSU JAHAT 

 

"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.”(Yoh. 8:42) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus.  

Pengakuan akan keberhasilan orang lain akan membawa dampak positif bagi 

orang tersebut. Sebaliknya penolakan akan keberhasilan orang lain akan memberikan 

dampak negatif bagi orang tersebut. Kita akan mengakui keberhasilan orang lain 

manakala kita memiliki sikap rendah hati.  

Bacaan injil yang kita dengar pada hari ini, menggambarkan sikap orang yang 

tidak mau mengakui keberhasilan orang lain. Orang-orang Farisi dan Ahli-ahli Taurat 

berdialog dengan Yesus tentang siapa diri Yesus dan darimana datangnya Yesus. 

Orang-orang Farisi dan Ahli-ahli Taurat tidak mengakui Yesus sebagai keturunan 

Abraham dan berasal dari Allah. Orang-orang Farisi dan Ahli-ahli Taurat merasa dirinya 

berasal dari keturunan Abraham dan anak Allah. Namun perbuatan dan tindakan Orang-

orang Farisi dan Ahli-ahli Taurat tidak menunjukan bahwa mereka adalah anak-anak 

Allah. Orang-orang Farisi dan Ahli-ahli Taurat justru ingin membunuh Yesus.  Orang-

orang Farisi dan Ahli-ahli Taurat ingin menyingkirkan Yesus yang sungguh-sungguh 

berasal dari Allah. Yesus menantang Orang-orang Farisi dan Ahli-ahli Taurat dengan 

suatu pernyataan: "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.” Namun karena ketegaran hati mereka, 

mereka tidak mampu untuk mengakui Yesus sebagai anak Allah. 
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  Dalam kehidupan harian, terkadang kita tidak mengakui keberadaan orang lain 

yang memiliki segudang kelebihan dibandingkan dengan kita. Kita dengan mudah 

menghakimi orang lain dengan mengatakan bahwa orang tersebut tidak punya 

kemampuan. Orang itu cacat fisiknya. Hal ini terjadi karena kita tidak memiliki kasih. 

Sebab, kasih bisa mengalahkan nafsu jahat. Kasih bisa menghancurkan kesombongan 

dan kedengkian yang melekat di dalam diri kita. Kasih juga memampukan kita menerima 

kelebihan dan kekurangan orang lain. 

 

 

REFLEKSI 

Apakah kita mau tetap bertahan dengan sikap egois atau cinta diri? Atau kita mau 

merubah diri kita menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan? 

 

DOA 

Allah yang penuh kasih kami bersyukur dan berterimakasih karena Engkau memberikan 

rasa talenta kepada kami. Kami mohon mampukanlah kami untuk membagi kasih yang 

engkau berikan kepada sesama kami. Jauhkanlah kami dari sikap egois, rasa sombong 

dan penuh dengki. Semoga kami semakin hari semakin menjadi pribadi yang membawa 

kasih kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin  

 

AKSI 

Saya akan selalu menghargai kelebihan orang lain. 

  

 

KAMIS, 11 APRIL 2019 

PEKAN PRAPASKAH V 

KEJ. 17: 3-9. MZM 105: 4-5.6-7.8-9;R:8A. YOH. 8: 51-59 

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 
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tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. 8:53 Adakah Engkau lebih besar 

dari pada bapa kita Abraham,  yang telah mati! Nabi-nabipun telah mati; dengan siapakah 

Engkau samakan diri-Mu?" 8:54 Jawab Yesus: "Jikalau Aku memuliakan diri-Ku 

sendiri,  maka kemuliaan-Ku itu sedikitpun 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. 

 

MENGENAL ORANG LAIN BERARTI MENYATU DENGAN DIRINYA 

"Jikalau Aku memuliakan diri-Ku sendiri,  maka kemuliaan-Ku itu sedikitpun tidak ada 

artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan Aku,  tentang siapa kamu berkata: Dia adalah 

Allah kami, 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 (Yoh. 8:54-55) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus.  

        Orang yang menyatakan dirinya mengenal orang lain berarti orang tersebut dekat 

dengannya. Kedekatannya bisa dibuktikan melalui pengenalan akan identitas diri dan 

sifat-sifat yang bersangkutan, dari sifat yang baik sampai sifat yang kurang baik. Ketika 

seseorang mengenal orang lain, itu berarti dia menyatukan dirinya dengan pribadi yang 

bersangkutan.  

Pengenalan Yesus terhadap Allah melebihi pengenalan manusia terhadap Allah. 

Kedekatan Yesus dengan Allah dibuktikan dengan panggilan Allah sebagai Bapa-Nya. 

Hal ini ditunjukkan dengan jelas lewat pernyataan: "Jikalau Aku memuliakan diri-Ku 

sendiri,  maka kemuliaan-Ku itu sedikitpun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang 

memuliakan Aku,  tentang siapa kamu berkata: Dia adalah Allah kami, 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”. Yesus menunjukan bahwa ia memang  berasal dari Allah. Ia 

mengenal siapa Allah dan menuruti Firman-Nya. Ia rela mati di kayu salib demi menebus 

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=8&verse=53
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=8&verse=54
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=8&verse=55
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=8&verse=56
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=8&verse=57
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=8&verse=58
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=8&verse=59


dosa manusia. Ia menderita bukan karena kehendak diri-Nya tetapi karena kehendak 

Bapa-Nya.  

Bagi kita, pengenalan akan Allah berarti kita mempraktekkan sifat-sifat Allah dalam 

hidup harian kita. Menolong teman yang kesusahan, putus asa dalam hidup, penuh 

dengan penderitaan. Mengenal orang lain secara benar hanya bisa dilakukan dengan 

berbicara dari hati ke hati dengan pribadi yang bersangkutan. Hal ini bisa dilakukan kalau 

kita memiliki komunikasi yang baik dengan pribadi yang bersangkutan. Komunikasi 

dianggap baik kalau berjalan dua arah. Tuntutannya adalah keterbukaan, saling percaya 

dan jujur. Kalau tidak ada sikap seperti ini, kita akan kesulitan untuk mengenal orang lain. 

Rasa curiga terhadap orang lain harus dihindarkan. Dengan demikian kita mengenal 

orang lain secara baik, sekaligus mengakui keberadaannya 

 

REFLEKSI  

Bagaimana dengan kita, sudahkah kita berteman dengan orang lain dengan penuh tulus, 

jujur dan percaya? Atau kita menggunakan topeng kepura-puraan dalam pergaulan? 

 

DOA 

Allah yang Maha mengenal dan mengetahui, Engkau mengajari kami untuk selalu 

mengenal diri-Mu secara penuh sehingga kami mampu menerapkannya dalam kehidupan 

harian secara benar. Bantulah kami agar mampu mengenal dengan baik sesama kami 

tanpa ada rasa curiga. Jauhkanlah kami dari rasa benci sehingga kami bisa mengenal 

orang lain dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Saya akan selalu beruhasa memahami orang lain! 

 

 

 

JUMAT, 12 APRIL 2019 

PEKAN PRAPASKAH V 

YER. 20: 10-13. MZM 18: 2-3A.3BC-4.5-6.7;R:7. YOH 10: 31-42 



 

Bacaan Injil Yohanes  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 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 tandapun,  tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes 

tentang orang ini adalah benar. " 10:42 Dan banyak orang di situ percaya kepada-Nya.   

 

 

MEMBANGUN SIKAP PERCAYA DI DALAM DIRI 

 

"Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu; 

pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" 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 manusia saja,  

menyamakan diri-Mu dengan Allah. " (Yoh. 10:32-33) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus.  

Iman atau kepercayaan merupakan jawaban manusia atas undangan Allah. 

Seseorang dikatakan beriman kalau orang tersebut sungguh-sungguh mempraktikkan 
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sifat-sifat Allah di dalam hidupnya. Bukan perkara mudah untuk percaya kepada 

seseorang, kita butuh suatu proses. Seringkali ketika kita bertemu dengan  seseorang, 

belum tentu kita langsung percaya kepada orang yang bersangkutan. Kita butuh waktu. 

Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah kita masih ragu dengan pribadi yang 

bersangkutan. Kecuali itu, kita juga masih curiga dengan orang tersebut.  

Hari ini Yesus menyapa kita, untuk yakin dan percaya penuh pada kekuasaan 

Allah. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat sangat sulit untuk menerima Yesus. 

Mereka tidak mudah percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Mereka 

mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa sama seperti mereka. Meskipun 

Yesus telah membuktikan perkataan-Nya lewat tindakan-tindakan nyata yang 

dilakukannya. "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan 

kepadamu; pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari 

Aku?" 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 manusia saja, menyamakan diri-Mu dengan Allah. "  Orang-

orang Farisi dan para ahli Taurat belum mengenal Yesus secara mendalam. Mereka 

hanya mengenal kulit luarnya saja. Hal itu menimbulkan gambaran yang keliru atau tidak 

benar. 

Mengenal orang lain kalau hanya sebatas identitas belaka tentu menimbulkan 

penilaian yang keliru tentang sesorang. Bertemu dengan seseorang yang pernah 

dipenjara karena membunuh orang lain tentu menimbulkan penilaian yang keliru tentang 

orang itu. Kita membatasi pergaulan dengannya karena identitas dirinya. Pada hal yang 

bersangkutan sudah bertobat dan tidak akan melakukan hal yang sama lagi.  

REFLEKSI  

Apakah kita sudah mengenal sesama kita dengan lebih baik? Apakah kita juga sudah 

mengenal Yesus sang juru selamat kita dengan baik? 

 

DOA 

Allah yang Maha Pemurah sadarkanlah kami untuk senantiasa memahami kebaikan yang 

dimiliki oleh sesama kami. Sucikanlah pikiran kami dari prasangka-prasangka buruk 

terhadap sesama, supaya kami benar-benar menerima sesama kami dengan baik. 

Bukalah hati kami untuk Yesus Putera-MU dengan baik, sehingga seluruh ajarannya bisa 

kami pahami dan laksanakan dalam kehdupan nyata setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan 

pengantara kami. Amin. 

 

AKSI 



Mari belajar mengenal sesama kita dengan lebih mendalam! 

 

 

 

SABTU 13 APRIL 2019 

PEKAN PRAPASKAH V 

YEH 37: 21-28. MZM 31: 1011-12AB.13; R: 10D. YOH. 11: 45-56 

 

Bacaan Injil Yohanes  11: 45-56 

11:45 Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria  dan yang 

menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat  Yesus, percaya kepada-Nya.  11:46 Tetapi 

ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceriterakan kepada mereka, apa yang 

telah dibuat Yesus itu. 11:47 Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi  memanggil 

Mahkamah Agama  untuk berkumpul  dan mereka berkata: "Apakah yang harus kita buat? 

Sebab orang itu membuat banyak mujizat.  11:48 Apabila kita biarkan Dia, maka semua 

orang akan percaya kepada-Nya dan orang-orang Roma akan datang dan akan 

merampas tempat suci kita serta bangsa kita." 11:49 Tetapi seorang di antara mereka, 

yaitu Kayafas,  Imam Besar pada tahun itu,  berkata kepada mereka: "Kamu tidak tahu 

apa-apa, 11:50 dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang mati 

untuk bangsa kita dari pada seluruh bangsa kita ini binasa. " 11:51 Hal itu dikatakannya 

bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai Imam Besar pada tahun itu ia bernubuat, bahwa 

Yesus akan mati untuk bangsa itu, 11:52 dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga 

untuk mengumpulkan dan mempersatukan  anak-anak Allah yang tercerai-berai. 11:53 

Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia.  11:54 Karena itu Yesus tidak 

tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi,  Ia berangkat dari situ ke daerah 

dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Ia tinggal 

bersama-sama murid-murid-Nya. 11:55 Pada waktu itu hari raya Paskah  orang Yahudi 

sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan 

diri  sebelum Paskah itu. 11:56 Mereka mencari Yesus  dan sambil berdiri di dalam Bait 

Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain: "Bagaimana pendapatmu? Akan datang 

jugakah Ia ke pesta?"  
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KECEMBURUAN MENDATANGKAN KEJAHATAN 

 

"Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu 

orang mati untuk bangsa kita dari pada seluruh bangsa kita ini binasa. " (Yoh. 8:49b-50) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus.  

Cemburu, iri hati, dengki merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Sifat-

sifat ini seringkali menggagalkan persahabatan kita dengan orang lain. Kita jatuh dalam 

situasi permusuhan dan tidak jarang mengarah kepada tindakan kejahatan. Eksistensi 

kita merasa terancam kalau ada orang lain yang memiliki kelebihan. Dia kita dianggap 

menjadi saingan kita. Kalau ini yang terjadi maka segala macam cara bisa kita lakukan 

untuk menghancurkan orang yang bersangkutan. 

Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa eksistensinya terancam oleh 

kehadiran Yesus ingin melakukan hal-hal yang jahat terhadap Yesus. Mereka ingin 

membunuh Yesus karena banyak orang yang sebelumnya menjadi pengikut mereka 

sekarang menjadi pengikut Yesus. Kekurangan pengikut tentu mengancam keberadaan 

diri mereka sebagai kaum terpandang pada zaman itu. Satu-satunya jalan keluar yang 

mereka pilih adalah membunuh Yesus. Dengan demikian mereka menganggap persoalan 

selesai. Mereka sadar bahwa Yesus telah melakukan banyak perbuatan baik dan 

mukjizat. Namun mereka sepakat untuk membunuh Yesus. "Kamu tidak tahu apa-apa, 

dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang mati untuk bangsa 

kita dari pada seluruh bangsa kita ini binasa. "  Mereka menganggap Yesus sebagai 

pembawa kebinasaan. Hati dan batin mereka telah ditutupi niat-niat jahat. Rasa cemburu 

yang luar biasa membuat mereka tidak sanggup menerima kebaikan yang dibuat Yesus. 

Hati dan batin yang sudah tertutup oleh rasa cemburu dan benci terhadap 

seseorang menutup segala kebaikan yang telah dilakukannya. Apalagi berbicara tentang 

eksistensi dibidang politik, ekonomi, dan sosial. Persaingan di antara kita memperoleh 

nilai ujian, kekasih, teman baru barangkali berujung pada niat-niat jahat. Kita ingin 

menghancurkan orang lain yang dianggap menjadi saingan kita. Kalau itu yang ada di 

dalam pikiran kita maka kita bukan lagi sebagai pengikut Kristus. Kita yang sudah 

dibaptis tentunya diharapkan untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan ajaran Yesus.  

Menghargai dan mengakui kemampuan orang lain hendaknya menjadi nilai hidup yang 

harus kita miliki. Rasa cemburu, iri hati, benci harus dibuang jauh-jauh dari hidup kita 

 

REFELEKSI  



 Apakah kita pernah  dan sedang merencanakan niat-niat jahat terhadap teman kita?  

 

DOA 

Allah yang Maha Pengampun. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena kami 

boleh memiliki teman-teman yang baik terhadap kami. Mereka memiliki kelebihan dan 

keunggulan yang tidak kami miliki. Namun kami terkadang kurang mengakui kelebihan 

dan keunggulan mereka. kami seringkali menganggap sesama sebagai saingan. Kami 

mohon, bukalah mata hati kami untuk sanggup menerima kelebihan sesama kami untuk 

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

 

AKSI 

Saya akan berusaha menerima kelebihan dan keunggulan orang lain! 

 

 

MINGGU 14 APRIL 2019 

MINGGU PALMA 

YES 50: 4-7. MZM 22: 8-9.17-18A.19-20.23-24;R:2A. FLP 2: 6-11. LUK. 22: 14-23:56 

 

Bacaan Injil Lukas 22: 14-23:56 

22:14 Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan  bersama-sama dengan rasul-rasul-

Nya.  22:15 Kata-Nya kepada mereka: "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-

sama dengan kamu, sebelum Aku menderita.  22:16 Sebab Aku berkata kepadamu: Aku 

tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam Kerajaan Allah. " 

22:17 Kemudian Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata: "Ambillah 

ini dan bagikanlah di antara kamu. 22:18  Sebab Aku berkata kepada kamu: mulai dari 

sekarang ini Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur  sampai Kerajaan Allah telah 

datang." 22:19 Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya  dan 

memberikannya kepada mereka, kata-Nya: "Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; 

perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." 22:20 Demikian juga dibuat-Nya dengan 

cawan sesudah makan; Ia berkata: "Cawan ini adalah perjanjian baru  oleh darah-Ku , 

yang ditumpahkan bagi kamu . 22:21 Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan Aku, 

ada bersama dengan Aku di meja ini.  22:22 Sebab Anak Manusia  memang akan pergi 

seperti yang telah ditetapkan,  akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Ia diserahkan!" 
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22:23 Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat 

demikian.  

PERAYAAN MINGGU PALMA 

 

"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada  

bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus . "  (Lukas 23:43) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus.  

Sengsara, wafat dan bangkit merupakan tiga peristiwa yang tak terpisahkan satu 

sama lain. Ketiganya memiliki hubungan satu dengan yang lain. Ketika Yesus memasukki 

kota Yerusalem, Ia dieluh-eluhkan oleh orang banyak. Mereka menyebut Yesus sebagai 

Raja Daud. Dengan daun palma di tangan, mereka menyerukan hosana, hosana, Putera 

Daud. Harapan mereka begitu besar. 

Yesus menjadi Raja Mereka. Orang banyak yang pernah disembuhkan, diberi 

makan, dibangkitkan mengeluh-eluhkan Yesus. Harapan mereka begitu besar kepada 

Yesus. Pada Saat yang sama sekelompok orang yang ingin memerdekakan diri dari 

penjajahan bangsa Romawi berharap mereka dimerdekakan dari penjajahan banga 

asing. Namun harapan itu tinggal harapan. Yesus memilih untuk membangun Kerajaan 

Allah. Yesus ingin, orang-orang yang masuk dalam kelompok-Nya adalah orang-orang 

yang taat pada Allah, antara kata dan perbuatan sejalan. Yesus tidak suka dengan 

kemunafikan. Yesus ingin kejujujuran, kebenaran dan keadilan. Yesus melawan semua 

formalisme agama yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ia berani tampil 

melawan segala hal yang berlawanan dengan kehendak.  

Atas tindakan-Nya yang radikal tersebut, Ia harus menanggung resiko mati di kayu 

salib. Ia rela mengambil jalan yang dihindari banyak orang. Ia berani bersikap berlawanan 

dengan pola yang biasa di dalam masyarakat. Keberanian untuk mengambil jalan yang 

berbeda demi memperbaiki masyarakat yang rusak bukanlah perkara gampang. 

Setiap pribadi harus memiliki keberanian dan siap mengabil resiko yang akan 

dihadapi sebagai akibat dari tindakan kita. Bagi kita yang adalah pengikut Kristus, jalan 

itu harus kita pilih. Yesus telah memberi jalan dan contoh kepada kita. 

 

REFLEKSI  

Beranikah kita menegur teman yang pada saat ujian mencontek? Beranikah kita mengur 

teman yang membuang sampah di sembarang, menggunakan kata-kata kotor dan jorok 

dalam berkomunikasi dengan sesama?  

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=22&verse=23


 

DOA 

Allah yang Berbelas kasih, tambahkanlah iman kami, agar kami terhindar dari sikap 

kemunafikan yang senatiasa menggerogoti diri kami . Berikanlah kami rahmat keberanian 

untuk memperbaiki hal-hal yang salah yang dilakukan oleh sesama kami , sehingga 

kerajaan Allah terwujud di muka bumi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Berani menegur sesama yang berbuat hal-hal tidak benar. 

 

 

 

 

SENIN 15 APRIL 2019 

PEKAN SUCI 

YES. 42: 1-7. MZM 27: 1,2,3, 13-14. YOH. 12: 1-11 

 

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 
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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.  

 

PENGORBANAN YANG MENDATANGKAN RAHMAT 

 

"Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan-Ku.  Karena  

orang-orang miskin selalu ada pada kamu,  tetapi Aku tidak akan 

selalu ada pada kamu." (Yoh. 12: 7-8) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus.  

Demi suatu tujuan yang baik dibutuhkan pengorbanan yang besar. Pengorbanan 

itu akan bermakna apabila dilakukan dengan tulus tanpa memperhitungkan untung dan 

rugi. Orang yang melakukan perbuatan baik dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu 

dari yang dilakukan sangat tidak bermakna bagi orang yang menerimanya.  

Maria Magdalena melakukan perbuatan yang baik dengan cara meminyaki kaki 

Yesus dengan minyak Narwastu yang harganya sangat mahal. Maria Magdalena 

melakukan itu dengan penuh ketulusan. Ia tidak mempertimbangkan untung dan rugi dari 

perbuatannya. Atas perbuatannya yang tulus dan jujur tersebut, Maria Magdalena 

mendapat pengampunan atas dosa-dosanya. Namun Yudas Iskariot yang selalu 

memikirkan suatu perbuatan baik dengan nilai uang menganggap yang dilakukan oleh 

Maria Magdalena adalah suatu pemborosan. Atas apa yang dinilai oleh Yudas Iskariot 

Yesus mengatakan:"Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan-

Ku.  Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu,  tetapi Aku tidak akan selalu ada 

pada kamu."  Yesus menegur Yudas Iskariot karena selalu memikirkan tentang uang atau 

harta. Ia menggunakan orang miskin untuk membernakan setiap perbuatan dan 

tindakannya. Imannya akan Yesus sangat dangkal. 

Mengorbakan harta dan kekayaan demi suatu tujuan yang mulia sangat 

diharapkan oleh Yesus. Segala perbuatan baik yang kita lakukan akan mendapatkan 

rahmat berlimpah dari Tuhan. Bantuan yang kita berikan bagi orang lain meskipun kecil 

sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Dengan membantu orang lain maka 

kita ikut meringankan beban yang dialaminya. Mari kita belajar dari pribadi Maria 

Magdalena yang mengorbankan hartanya demi rahmat berlimpah bagi Tuhan 
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REFLEKSI 

Apakah kita sudah mengorbankan diri (waktu, tenaga, biaya) dalam membantu sesama 

yang berkekurangan?   

. 

DOA 

Ya Bapa yang maha baik curahkanlah roh-Mu ke dalam diri kami, supaya kami berani 

melakukan sebuah pengorbanan tanpa memikirkan untung dan rugi dari perbuatan yang 

kami lakukan dalam sebuah pengorbanan. Semoga mulai sekarang kami menjadi orang 

yang berani berkorban bagi orang-orang di sekeliling kami. Demi Kristus Tuhan dan 

pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Lakukanlah perbuatan baik untuk meringankan beban orang lain. 

 

 

 

SELASA, 16 APRIL 2019 

PEKAN SUCI 

YES. 50: 4-9A. MZM. 69: 8-10.21BCD-22.31.33.34; R:14CB. MAT.  26: 14-25. 

 

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." 
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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." 

 

KESETIAAN PADA KOMITMEN UNTUK MENGIKUTI YESUS 

 

"Dia yang bersama-sama dengan Aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, 

dialah yang akan menyerahkan Aku.  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: 23-24) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. 

Hidup dalam sebuah komunitas dengan berbagai macam karakter tentu 

memerlukan pemahaman satu sama lain. Kalau tidak saling memahami maka akan 

menimbul permasalahan satu sama lain. Tidak jarang juga akan muncul sikap iri hati 

terhadap satu dengan yang lain karena hal yang sepele. Yesus dan para muridnya hidup 

dalam sebuah komunitas.  

Para murid Yesus berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. 

Mereka datang dengan motivasi yang berbeda-beda.Di satu sisi mereka patut dipuji 

karena mereka dengan mudah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. 

Namun di sisi lain, mereka dengan mudah tergoda oleh tawaran-tawaran duniawi. Merek 

belum secara total mengikuti Yesus. Yudas Iskariot salah satu contoh murid Yesus yang 

belum mampu membuat komitmen yang utuh untuk mengikuti Yesus. Ia menjual Yesus 

dengan mudah kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesuspun tahu apa yang 

menjadi rencana Yesus. "Dia yang bersama-sama dengan Aku mencelupkan tangannya 

ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku.  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 
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dilahirkan." Yesus secara tegas menyampaikan hal ini ketika makan paskah bersama 

dengan keduabelas murid-Nya. Motivasi Yudas Iskariot untuk mendapatkan uang, 

mendorongnya untuk menjual Yesus. Kesetiaanya pada Yesus Sang Guru menjadi 

luntur. Harta duniawi yang di kejarnya bukan harta surgawi. 

Menjadi pengikut Kristus berarti hidup menyatu dengan Kristus. Hal ini dibuktikan 

dengan meninggalkan segala-galanya. Dalam kehidupan harian kita, sering terjadi 

kelekatan pada harta kekayaan duniawi membuat kita menduakan hal-hal surgawi. Kita 

lebih asik dengan Handphone, gadget kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Oleh karena 

itu, mari kita belajar untuk setia kepada-Nya. Membangun komitmen yang kuat untuk 

setia pada Yesus sebagai bukti keberimanan kita kepada-Nya 

 

REFLEKSI  

Apakah kita mengikut Yesus tanpa memperhitungkan untung dan rugi? 

 

DOA 

Allah yang berbelas kasih. Engkau senantiasa menganugerahkan kepada kami 

kelembutan hati untuk mencintai-MU tanpa batas. Namun dalam praksis hidup nyata, 

kami seringkali mengikuti keinginan kami sendiri bukan keinginan-MU. Kami masih 

tergoda dengan hal-hal duniawi yang seringkalai mengaburkan imanku kepada-MU. Aku 

mohon tambahkanlah imanku kepada-MU agar aku memiliki komitmen yang utuh untuk 

mencintai Putera-MU Yesus Kristus. Demi Kristus pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Belajarlah dari Pribadi Yesus yang setia pada Bapa-Nya samapai mati di Kayu Salib! 

 

 

KAMIS 18  APRIL 2019 

KAMIS PUTIH 

KEL. 12: 1-8.11-14. MZM 116:12-13.15-16BC.17-18; 1KOR 11: 23-26. YOH. 13:1-15 

 

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 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 kamupun wajib saling membasuh 

kakimu ;  13:15 sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, 

 

PERAYAAN KAMIS PUTIH 

 

"Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku!"  (Yoh. 13:9) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus.  

Menjadi pemimpin berarti menjadi pelayanan maka dibutuhkan sikap rendah hati. 

Kerendahan hati itu ditunjukan dengan menanggalkan status atau kedudukan sosial 

dalam masyarakat dan melayani orang banyak. Selama kita menggunakan jabatan 

sebagai alat kekuasaan, kita akan merasa berat hati untuk melayani orang lain.   

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=1
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=2
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=3
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=4
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=5
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=6
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=7
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=8
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=9
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=10
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=11
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=12
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=13
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=14
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=13&verse=15


Tindakan menanggalkan juba dan mencuci serta mengeringkan kaki murid yang 

basah mau mengatakan bahwa “jika seseorang tidak bisa menanggalkan keterikatan 

pada status dan jabatannya yang membuatnya menjadi sombong dan angkuh maka ia 

tidak mungkin dapat melayani dengan tuntas, dengan cinta yang sempurna”. Yesus yang 

membasuh kaki para murid menggambarkan bahwa Yesus meninggalkan kebesarannya 

sebagai anak Allah. Ia merendahkan diri-Nya untuk melayani orang lain. Yesus 

menunjukkan kepada para pemimpin bahwa menjadi pemimpin berarti mau menjadi 

pelayan bagi banyak orang. Peristiwa pembasuhan kaki para murid menunjukkan bahwa 

Yesus membongkar kebiasaan lama, dimana pemimpin selalau mau dilayani.  

Melayani orang lain tentu butuh pengorbanan yang besar. Waktu, tenaga, biaya, 

harga diri, status sosial dalam masyarakat harus dikorbankan. Hari ini Tuhan Yesus 

mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan diri. Ia menanggalkan kebesarannya 

demi membersihkan diri manusia dari dosa dan kesalahan kita. Kesombongan dan 

keangkuhan merupakan penghalang besar dalam melayani sesama. Sebagai pengikut 

Kristus kita diajak untuk senantiasa melayani sesama tanpa menunjukan siapa diri kita.  

Menolong teman yang kesusahan dan kekurangan merupakan salah satu bentuk 

kerelaan kita untuk mengorbankan diri kita 

 

REFLEKSI  

Sudahkah kita membantu orang lain dengan penuh pengorbanan? 

 

DOA 

Allah Yang Berbelaskasih. Engkau telah mengutus Putera-MU Yesus Kristus ke dunia 

untuk menebus dosa-dosa manusia. Kami mohon, ajarilah kami untuk mampu bersikap 

rendah dalam melayani sesama. Jauhkanlah kami dari sikap sombong dan angkuh, 

semoga Engkau selalu setia menjaga hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara 

kami. Amin.  

 

AKSI 

Berkorbanlah demi orang yang membutuhkan. 

 

 

 



JUMAT 19  APRIL 2019 

JUMAT AGUNG 

YES. 52:13-53:12. MZM 31:2.6.12-13.15-16.17.25; IBR 4:14-16;5:7-9. YOH. 18:1-9:42 

 

Bacaan Injil Yohanes 18:1-9:42 

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, v  tidak seorangpun 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 1  w  yang diberikan 

Bapa kepada-Ku?" 18:12 Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga 

x  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. Juga Petrus 

berdiri berdiang bersama-sama dengan mereka. 18:19 Maka mulailah Imam Besar 

menanyai Yesus tentang murid-murid-Nya dan tentang ajaran-Nya. 18:20 Jawab Yesus 

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=1
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=2
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=3
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=4
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=5
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=6
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=7
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=8
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=9
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=yohanes%2018:1-19:42
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=10
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=11
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=yohanes%2018:1-19:42#n1
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=yohanes%2018:1-19:42
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=12
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=yohanes%2018:1-19:42
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=13
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=14
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=15
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=16
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=17
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=18
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=19
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=18&verse=20


kepadanya: "Aku berbicara terus terang kepada dunia: Aku selalu mengajar di rumah-

rumah ibadat  dan di Bait Allah,  tempat semua orang Yahudi berkumpul; Aku tidak 

pernah berbicara sembunyi-sembunyi. h  18:21 Mengapakah engkau menanyai Aku? 

Tanyailah mereka, yang telah mendengar apa yang Kukatakan kepada mereka; sungguh, 

mereka tahu apa yang telah Kukatakan." 18:22 Ketika Ia mengatakan hal itu, seorang 

penjaga  yang berdiri di situ, menampar muka-Nya  sambil berkata: "Begitukah jawab-Mu 

kepada Imam Besar?" 18:23 Jawab Yesus kepadanya: "Jikalau kata-Ku itu salah, 

tunjukkanlah salahnya, tetapi jikalau kata-Ku itu benar, mengapakah engkau menampar 

Aku? " 18:24 Maka Hanas mengirim Dia terbelenggu kepada Kayafas, Imam Besar itu. 

18:25 Simon Petrus masih berdiri berdiang. m  Kata orang-orang di situ kepadanya: 

"Bukankah engkau juga seorang murid-Nya?" 18:26 Ia menyangkalnya, katanya: 

"Bukan. " Kata seorang hamba Imam Besar, seorang keluarga dari hamba yang 

telinganya dipotong  Petrus: "Bukankah engkau kulihat di taman itu p  bersama-sama 

dengan Dia?" 18:27 Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah 

ayam.  18:28 Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan.  Ketika 

itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu,  supaya jangan 

menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah.  18:29 Sebab itu Pilatus keluar 

mendapatkan mereka dan berkata: "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" 18:30 

Jawab mereka kepadanya: "Jikalau Ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan-

Nya kepadamu!" 18:31 Kata Pilatus kepada mereka: "Ambillah Dia dan hakimilah Dia 

menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu: "Kami tidak diperbolehkan 

membunuh seseorang." 18:32 Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus, yang 

dikatakan-Nya untuk menyatakan bagaimana caranya Ia akan mati.  18:33 Maka 

kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya 

kepada-Nya: "Engkau inikah raja orang Yahudi? " 18:34 Jawab Yesus: "Apakah engkau 

katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya 

kepadamu tentang Aku?" 18:35 Kata Pilatus: "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsa-Mu 

sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan Engkau kepadaku; apakah yang 

telah Engkau perbuat?" 18:36 Jawab Yesus: "Kerajaan-Ku  bukan dari dunia ini ; jika 

Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan 

diserahkan kepada orang Yahudi,  akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini. " 18:37 Maka 

kata Pilatus kepada-Nya: "Jadi Engkau adalah raja?" Jawab Yesus: "Engkau 

mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang 

ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran ; setiap orang 

yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku. " 18:38 Kata Pilatus kepada-Nya: 

"Apakah kebenaran itu?"  Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi 

mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka: "Aku tidak mendapati 

kesalahan apapun pada-Nya.  18:39 Tetapi pada kamu ada kebiasaan, bahwa pada 

Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu, supaya aku membebaskan 

raja orang Yahudi bagimu?" 18:40 Mereka berteriak pula: "Jangan Dia, melainkan 

Barabas!" Barabas adalah seorang penyamun.  19:1 Lalu Pilatus mengambil Yesus dan 

menyuruh orang menyesah  Dia . 19:2 Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri 
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dan menaruhnya di atas kepala-Nya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu, 19:3 dan 

sambil maju ke depan mereka berkata: "Salam, hai raja orang Yahudi! " Lalu mereka 

menampar muka-Nya.  19:4 Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka: "Lihatlah, aku 

membawa Dia ke luar  kepada kamu, supaya kamu tahu, bahwa aku tidak mendapati 

kesalahan apapun pada-Nya . " 19:5 Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan 

berjubah  ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka: "Lihatlah manusia itu!" 19:6 Ketika 

imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka: "Salibkan 

Dia, salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka: "Ambil Dia dan salibkan Dia; k  sebab aku 

tidak mendapati kesalahan apapun pada-Nya. " 19:7 Jawab orang-orang Yahudi itu 

kepadanya: "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu Ia harus mati, m  sebab Ia 

menganggap diri-Nya sebagai Anak Allah. " 19:8 Ketika Pilatus mendengar perkataan itu 

bertambah takutlah ia, 19:9 lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan  dan berkata 

kepada Yesus: "Dari manakah asal-Mu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab  kepadanya. 

19:10 Maka kata Pilatus kepada-Nya: "Tidakkah Engkau mau bicara dengan aku? 

Tidakkah Engkau tahu, bahwa aku berkuasa untuk membebaskan Engkau, dan berkuasa 

juga untuk menyalibkan Engkau?" 19:11 Yesus menjawab: "Engkau tidak mempunyai 

kuasa apapun terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari 

atas .  Sebab itu: dia, yang menyerahkan Aku kepadamu,  lebih besar dosanya." 19:12 

Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak: 

"Jikalau engkau membebaskan Dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang 

menganggap dirinya sebagai raja,  ia melawan Kaisar." 19:13 Ketika Pilatus mendengar 

perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus ke luar, dan ia duduk di kursi pengadilan,  di 

tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani  Gabata. 19:14 Hari itu ialah hari 

persiapan  Paskah, kira-kira jam dua belas .  Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu: 

"Inilah rajamu! " 19:15 Maka berteriaklah mereka: "Enyahkan Dia! Enyahkan Dia! 

Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka: "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab 

imam-imam kepala: "Kami tidak mempunyai raja selain dari pada Kaisar!" 19:16 Akhirnya 

Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan (19-16b) Mereka menerima 

Yesus. 19:17 Sambil memikul salib-Nya  Ia pergi ke luar ke tempat yang bernama Tempat 

Tengkorak,  dalam bahasa Ibrani:  Golgota. 19:18 Dan di situ Ia disalibkan mereka  dan 

bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain,  sebelah-menyebelah, Yesus 

di tengah-tengah. 19:19 Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib 

itu, bunyinya: "Yesus, orang Nazaret,  Raja orang Yahudi. " 19:20 Banyak orang Yahudi 

yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat 

kota  dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. 

19:21 Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus: "Jangan engkau 

menulis: Raja orang Yahudi, tetapi bahwa Ia mengatakan: Aku adalah Raja orang 

Yahudi. " 19:22 Jawab Pilatus: "Apa yang kutulis, tetap tertulis." 19:23 Sesudah prajurit-

prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian-Nya lalu membaginya 

menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian--dan jubah-Nya juga mereka 

ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. 19:24 Karena 

itu mereka berkata seorang kepada yang lain: "Janganlah kita membaginya menjadi 
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beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang 

mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah  yang ada tertulis dalam Kitab 

Suci: "Mereka membagi-bagi pakaian-Ku di antara mereka dan mereka membuang undi 

atas jubah-Ku. i " Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. 19:25 Dan dekat salib j  Yesus 

berdiri ibu-Nya  dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria Magdalena.  19:26 

Ketika Yesus melihat ibu-Nya  dan murid yang dikasihi-Nya  di sampingnya, berkatalah Ia 

kepada ibu-Nya: "Ibu, inilah, anakmu !" 19:27 Kemudian kata-Nya kepada murid-murid-

Nya: "Inilah ibumu!" Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya.  

19:28 Sesudah itu, karena Yesus tahu, bahwa segala sesuatu telah selesai,  berkatalah 

Ia--supaya genaplah  yang ada tertulis dalam Kitab Suci--:"Aku haus!" 19:29 Di situ ada 

suatu bekas penuh anggur asam 
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=yohanes%2018:1-

19:42 - n15 .  Maka mereka mencucukkan bunga karang, yang telah dicelupkan dalam 

anggur asam, pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 19:30 

Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia: "Sudah selesai . " Lalu Ia 

menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan nyawa-Nya. 19:31 Karena hari itu hari 

persiapan  dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada 

kayu salib --sebab Sabat itu adalah hari yang besar--maka datanglah orang-orang Yahudi 

kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan 

mayat-mayatnya diturunkan. 19:32 Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki 

orang yang pertama dan kaki orang yang lain  yang disalibkan bersama-sama dengan 

Yesus; 19:33 tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah 

mati, mereka tidak mematahkan kaki-Nya, 19:34 tetapi seorang dari antara prajurit itu 

menikam  lambung-Nya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air.  19:35 

Dan orang yang melihat hal itu  sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya 

benar,  dan ia tahu, bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. 19:36 

Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah  yang tertulis dalam Kitab Suci: "Tidak ada tulang-

Nya yang akan dipatahkan. " 19:37 Dan ada pula nas yang mengatakan: "Mereka akan 

memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. " 19:38 Sesudah itu Yusuf dari 

Arimatea--ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang 

Yahudi --meminta kepada Pilatus, supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. 

Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. 

19:39 Juga Nikodemus  datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam 

kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira lima 

puluh kati beratnya. 19:40 Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain 

lenan  dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat  orang Yahudi bila 

menguburkan mayat. 19:41 Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman dan 

dalam taman itu ada suatu kubur baru  yang di dalamnya belum pernah dimakamkan 

seseorang. 19:42 Karena hari itu hari persiapan  orang Yahudi, sedang kubur itu tidak 

jauh letaknya,  maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ.  
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PERAYAAN JUMAT AGUNG: PENGAMPUNAN DAN CINTA SEJATI 

 

Ketika Yesus melihat ibu-Nya  dan murid yang dikasihi-Nya  di sampingnya, berkatalah Ia 

kepada ibu-Nya: "Ibu, inilah, anakmu !" 19:27 Kemudian kata-Nya kepada  

murid-murid-Nya: "Inilah ibumu!" Dan sejak saat itu murid itu  

menerima dia di dalam rumahnya. (Yoh 19:26-27) 

 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus.  

Pengampunan merupakan spiritualitas Yesus. Pengampunan itu terjadi terlebih 

dahulu sebelum terjadi proses penebusan, meskipun ditempuh melalui penderitaaan di 

kayu salib. Orang banyak berteriak salibkanalah dia, salibkanlah dia, tetapi Yesus 

berteriak ampunilah mereka. Ironisnya di Kayu Salib Yesus tidak benci, tidak marah 

terhadap orang-orang yang menyalibkan-Nya. 

 Tanggapan Yesus sangat radikal, mendoakan mereka yang menyakiti-Nya. Yesus 

tidak membalas kekerasan dengan kekerasan atau kejahatan dengan kejahatan, tetapi 

Yesus membalasnya dengan kasih. Kasih menghapus semua kebencian. Kasih 

melumpuhkan niat balas dendam. Inilah spiritualitas hidup Yesus yang mau ditularkan 

kepada para pengikut-Nya. Yesus tidak sakit hati dengan para murid yang meninggalkan-

Nya. Ia menerima semua tindakan kekejian dan kebengisan para tentara romawi dengan 

sukacita. Ia menyerah seluruh karya dan hidup-Nya kepada Tuhan.  

Penderitaan yang dialami oleh Yesus sebagai konsekwensi dari perjuangan dan 

ajaran-Nya. Yesus sejak awal sudah tahu resiko dari perjuangannya. Namun Yesus tidak 

lari dari tantangan dan kesulitan-Nya. Ia berani menghadapi-Nya, meskipun nyawa 

menjadi taruhannya. Bagi kita pengikut-Nya, kita diajak untuk memiliki sikap yang sama.  

Berani mengambil resiko adalah ciri utama pengikut Kristus. Para orang kudus dan 

martir dalam Gereja berani mengorbanankan hidupnya demi membela imannya. Kita 

harus berani merubah sesuatu yang tidak benar. Melihat teman yang mencontek, kita 

harus berani menegurnya 

 

REFLEKSI  

Apakah kita berani menegur teman kita bila dia berbuat kesalahan?  

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=19&verse=27


 

DOA 

Tuhan Yesus Kristus, begitu besar cinta-Mu kepada umat manusia, sehingga Engkau 

relah mati di Kayu Salib. Engkau rela dicemoh, dihujat, dicaci-maki karena pengajaran-

Mu tentang Kerajaan Allah. Kami mohon ajarilah kami untuk senantiasa berani 

menghadapi setiap tantangan hidup setiap hari. Kami sadar bahwa kami masih egois, 

mementingkan kenikmatan hidup, takut kehilangan teman dekat, sehingga kami tidak 

berani berbuat sesuatu untuk kebaikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Berani menghadapi resiko dari suatu pilihan hidup! 

 

 

 

SABTU 20  APRIL 2019 

PERAYAAN SABTU SUCI 

KEL 14; 15-15:1. MZM:KEL. 15:1-2.3-4.5-6.17-18; LUK. 24:1-12 

 

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 u  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 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-
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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. 

 

PERAYAAN SABTU SUCI 

 

"Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia 

telah bangkit . Ingatlah apa yang dikatakan-Nya kepada kamu, ketika  

Ia masih di Galilea,... (Lukas 24:5-6) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. 

Paskah itu perayaan Tuhan yang disiksa, disalib, dibunuh dan bangkit kembali. 

Tetapi kebangkitan-Nya tidak kita lihat. Maka, untuk merayakan Paskah dibutuhkan sikap 

beriman, tidak menuntut bukti. Jika ada orang yang baru akan beriman kalau sembuh dari 

sakit, kalau dapat pacar, kalau dapat kerja, kalau dapat rejeki, maka orang tersebut 

beriman dengan syarat. Thomas contohnya: dengan sinis menolak berita kebangkitan, 

sebelum mencucukkan jarinya ke dalam luka Yesus.  

Iman yang dituntut oleh Yesus adalah iman tingkat tinggi. Iman yang tanpa ada 

syarat, tanpa menuntut bukti riil. Kebangkitan-Nya merupakan deklarasi  Allah bahwa 

Yesuslah Anak Allah yang berkuasa dan Suci. Kebangkitan-Nya sangat menentukan 

kehidupan manusia karena seluruh proses penebusan-Nya selalu dikaitkan dengan  

kebangkitan-Nya mulai dari pembenaran, kelahiran kembali, penyucian hingga 

pemulihan.  

Yesus tidak ada lagi di dalam kubur, Ia telah bangkit. "Mengapa kamu mencari Dia 

yang hidup, di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit . Ingatlah apa yang 

dikatakan-Nya kepada kamu, ketika Ia masih di Galilea”. Pernyataan malaikat tersebut 

menegaskan bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Yesus menepati perkataan-

Nya. 

Kebangkitan Yesus dari alam maut menyadarkan kita bahwa di masa yang akan 

datang kita juga ikut dibangkitkan bersama dengan DIA. Untuk bisa bersatu dengan 

Yesus tentu butuh perjuangan. Ada banyak tantangan yang harus dilewati. Ada banyak 

kesengsaraan dan penderitaan yang akan kita hadapi. Dicaci maki, dicemohh, dihujat 

merupakan bagian terkecil dari penderitaan yang kita hadapi. Namun itulah salib yang 

harus kita panggul kalau mau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Namun terkadang kita 
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jatuh dalam sikap kemunafikan, kesombongan, keangkuhan, dan masih banyak lagi. Oleh 

karena itu, di malam paskah ini kita diharapkan ikut bangkit bersama dengan Kristus. 

Bangkit dari kegagalan hidup kita menuju kehidupan baru yang lebih cerah. 

 

REFLEKSI  

Apakah kita mampu bangkit bersama Kristus dari keterpurukan prestasi hidup kita 

sebagai siswa di sekolah? 

 

DOA 

Segala Puji syukur bagi-Mu, ya Putera Allah, karena Engkau telah mengangkat diri kami 

untuk berada bersama-Mu sepanjang masa. Kami mohon bangkitkanlah diri kami dari 

kesombongan diri untuk berubah menuju cinta kasih dan kebaikan. Ajarilah kami, agar 

mampu berkorban demi sesama.  Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Berusaha bangkit dari keterpurukan, dan tidak gampang menyerah 

 

 

MINGGU 21  APRIL 2019 

MINGGU PASKAH 

KIS.10:34A.37-43. MZMR 118:1-2.16AB-17.22-23;R;24. KOL 3:1-4. YOH. 20:1-9 

 

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 
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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 

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. " (Yoh. 20:2) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus.  

Paskah merupakan perayaan yang sangat penting bagi umat Kristen. Umat Kristen 

percaya bahwa, Yesus setelah menderita sampai wafat di kayu salib, akan dibangkitkan 

pada hari ketiga. Kebangkitan-Nya dari alam maut menunjukkan kepada umat-Nya 

bahwa diri-Nya sungguh Putera Allah. Bagi umat Kristiani, perayaan ini mau 

mengenangkan peristiwa yang paling sakral dalam kehidupan Yesus. Peristiwa paskah 

merupakan pembuktian janji Tuhan kepada umat manusia. Tuhan memberikan 

pengharapan kepada manusia. Akan kehidupan kekal melalui misteri kebangkitan Putera-

Nya. Tentunya janji pengharapan akan kehidupan kekal, seharusnya diikuti dengan rasa 

sukacita yang mendalam.  

Pengharapan tersebut menjadi senjata untuk memperkokoh iman Kristiani. 

Bermula dari Maria Magdalena yang pergi ke kubur untuk memberi rempah-rempah, 

namun yang dijumpainya adalah kubur sudah terbuka. Harapan yang hampir pudar, 

perlahan-lahan timbul setelah melihat batu yang sudah terguling. Lewat Peristiwa paskah 

Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa ada pengharapan baru di dalam Dia. 

Syaratnya adalah tanggapan kita untuk mau dituntun keluar dari kegelapan hidup menuju 

terang-Nya yang ajaib. Melalui pertobatan yang kita buat selama masa prapaskah dapat 

membantu kita mengalami kerahiman-Nya.  

Kebangkitan Yesus akan sia-sia, apabila kita tidak mau mengubah cara hidup kita 

dari cara hidup lama menjadi cara hidup yang baru. Dosa kita telah dikubur bersama 

kematian Yesus. Maka dengan kebangkitan kita perlu bangkit dengan manjadikan diri kita 

agen-agen kebaikan. 
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REFLEKSI  

Apakah kita juga memiliki harapan yang sama untuk bangkit mewartakan cinta dan 

kebaikan kepada semua orang setiap waktu? 

 

DOA 

Allah yang penuh cinta, Kebangkitan Putera-Mu Yesus Kristus dari alam maut 

menunjukkan bahwa Ia sungguh-sungguh Anak Allah. KebangkitanNya membawa 

sukacita dan harapan baru bagi kami sebagai umat manusia. Kami mohon, bantulah kami 

dalam mengarungi hidup ini, agar apapun tantangan yang kami hadapi, tetap memiliki 

harapan akan bangkit bersama Yesus suatu saat nanti. Demi Kristus Pengantara kami. 

Amin. 

 

AKSI 

Saya akan manjadi pembawa kabar sukacita kepada semua orang! 
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