
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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RABU, 06 MARET 2019 

HARI RABU ABU  

Bacaan : Yoel 2:12-18; Mzm 51:3-4. 5-6ab.12-13.14.17; 2 Kor 5:20-6-2 

Bacaan Injil : Mat 6:1-6.16-18 

 

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

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

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

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

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

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



diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. 4 Hendaklah 

sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang 

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

janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya 

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

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

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

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

Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 16 

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

Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang 

berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat 

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

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

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

yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 

 

LAKUKAN DENGAN TULUS  

“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.” (Mat. 6:6) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih,  

Hari ini adalah hari Rabu Abu. Rabu Abu adalah hari pertama masa 

prapaskah yang menandai bahwa kita memasuki masa tobat 40 hari sebelum 

paskah. Hari ini kita akan diolesi abu pada dahi kita masing-masing.  

Injil hari ini mengisahkan tentang hal berdoa dan berpuasa yang baik. Berdoa 

berarti kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan selalu mendengarkan doa-doa dari hati 

yang tulus. Sedangkan berpuasa ialah tanda pertobatan. Yesus dalam sabda-Nya 

mengingatkan kita bahwa dalam hal berdoa dan berpuasa hendaklah kita 

melakukannya dengan tulus tanpa ada paksaan dari mama papa, guru atau 



siapapun. Semoga dalam masa prapaskah ini kita semua selalu melakukan 

perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. 

Refleksi:  

Sudahkah aku berdoa dan berpuasa dengan tulus selama ini? 

 
Doa:   
Ya Bapa, bimbinglah aku agar selalu berdoa dan berpantang dengan tulus tanpa 
ada paksaan dari orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 

Aksi:  

Berdoa karena keinginan sendiri 

 

KAMIS, 07 MARET 2019 

Bacaan : Ul 30:15-20 

Bacaan Injil  : Luk 9:22-25 

 

22 Dan Yesus berkata: "Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan 

ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan 

dibangkitkan pada hari ketiga." 23 Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang 

yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari 

dan mengikut Aku. 24 Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan 

kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan 

menyelamatkannya. 25 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia 

membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? 

 

BERANI MENGIKUTI YESUS  

 

“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 anak-anak yang terkasih,  

Injil hari ini mengisahkan tentang hal mengikuti Tuhan Yesus. Tindakan 

mengikuti Tuhan Yesus itu ternyata berat! Kenapa berat? Karena kita harus berani 



menahan diri dari amarah, benci, diejek dan dihina. Misalnya saat dipukul dan diejek 

teman, kita harus berani menahan diri untuk tidak membalas. Bila ada teman yang 

mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik kita harus berani menolaknya.  

Hari ini,  Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa, apabila ingin mengikuti-Nya, 

kita harus berani menerima semua yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi 

jangan cemas sebab, Tuhan Yesus pasti akan selalu bersama kita. Semoga kita 

bisa mengikuti perintah Tuhan Yesus dalam bersikap dan bertindak di kehidupan 

sehari-hari.  

Refleksi:  

Apakah selama ini, aku berani menolak ajakan teman untuk berbuat tidak baik? 

 
Doa:   
Ya Tuhan, bimbinglah aku agar berani memberi contoh yang baik kepada teman-
teman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin  
 

Aksi:  

Berani mengajak teman berdoa 

 

 

JUMAT, 08 MARET 2019 

Bacaan : Yes 58:1-9a; Mzm 51:3-4.5-6ab.18-19 

Bacaan Injil : Mat 9:14-15 

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

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

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

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

diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. 

 

HINDARI RASA IRI HATI  

 

“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 anak-anak yang terkasih,  

Sikap iri hati pasti ada dalam diri setiap orang, bukan? Mengapa orang 

merasa iri hati dengan sesamanya? Ada berbagai alasan orang iri dengan 

sesamanya. Contohnya Ana iri hati dengan Ani karena Ani mendapat bintang 5 dari 

gurunya. Karena sikap iri hati yang dimilikinya ini, Ana pun marah dan membenci 

Ani. Apakah sikap Ana ini benar? Tentu saja tidak, apabila Ana ingin mendapat 

bintang 5, maka ia harus belajar dengan rajin. Kisah Injil hari ini juga 

memperlihatkan bagaimana para murid Yohanes bertanya kepada Yesus, mengapa 

murid-Mu tidak berpuasa? Yesus menjawab bahwa semua akan ada waktunya. 

Berpuasa hendaknya didasari oleh keinginan kita sendiri tanpa ada paksaan dari 

orang lain. Semoga sabda Tuhan menguatkan kita sehingga, kita semua tidak 

menyimpan rasa iri hati kepada sesama. 

Refleksi:  

Pernahkan aku bersikap iri hati? 

 

Doa:  

Ya Bapa, tuntunlah aku agar tidak bersikap iri hati terhadap sesama. Demi Kristus 
Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

Aksi:  

Aku akan belajar untuk tidak iri hati terhadap teman yang berprestasi  

 

SABTU, 09 MARET 2019 

Bacaan : Yes 58:9b-14; Mzm 86:1-2.3-4.5-6 

Bacaan Injil : Luk 5:27-32 

 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

bertobat." 

YESUS MENCINTAI SEMUA ORANG  

 

“Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, 
 supaya mereka bertobat." (Luk. 5:32) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih,  

Kisah Injil hari ini melukiskan betapa besar cinta Tuhan Yesus kepada 

manusia. Tuhan Yesus mencintai semua orang termasuk orang berdosa. Dalam 

sabda-Nya, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Ia datang untuk menyadarkan 

orang berdosa supaya mereka bertobat. Wah, hebat ya Tuhan Yesus? Ia rela 

mengorbankan diri-Nya untuk orang lain. Oleh karena itu, kalau kita berbuat salah, 

jangan takut, tetapi segeralah datang kepada Yesus untuk meminta ampun, dengan 

cara berdoa. Sebab, Tuhan Yesus selalu ada untuk anak-anak yang mau datang 

kepada-Nya. Semoga kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Refleksi:  

Apakah perbuatanku selama ini berkenan dihati Tuhan Yesus? 

 

Doa:  

Ya Tuhan Yesus, berkatilah aku agar selalu menyadari kabaikan-Mu dalam hidupku. 
Sebab, Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa Amin.  

Aksi:  

Aku tidak akan berbohong lagi 

 

 

MINGGU, 10 MARET 2019 

Hari Minggu Prapaskah I  



Bacaan : Ul 26:4-10; Mzm 91:1-2.10-11.12-13.14-15; Rm 10:8-13 

Bacaan Injil : Lukas 4:1-13 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

menunggu waktu yang baik. 

 

BERSIKAP TEGUH  

 

“Yesus menjawabnya, kata-Nya: "Ada firman: Jangan engkau  
mencobai Tuhan, Allahmu!" (Luk. 4:12)  

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Pernahkah kalian diminta untuk melakukan perbuatan yang tidak baik oleh 

orang yang tidak dikenal? Misalnya memukul teman, mencuri, berbohong dan 

melawan perintah mama dan papa? Injil hari ini, mengisahkan bagaimana sikap 



Yesus menghadapi godaan iblis. Yesus tetap teguh dan taat kepada Bapa-Nya 

(Allah). Ia menolak semua ajakan iblis. Yesus tidak mau mengikuti ajakan iblis. Oleh 

karena itu, semoga sikap Yesus ini bisa kita teladani di dalam kehidupan sehari hari 

dengan tidak mengikuti perkataan iblis melainkan menjalankan perintah Tuhan.  

Refleksi:  

Apakah selama ini aku sudah mengikuti perintah Yesus?  

Doa:  

Ya Tuhan, damping aku supaya tidak mudah tergoda oleh ajakan iblis yang dapat 
membuatku jauh dari-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

 

Aksi:  

Berbagi makanan dengan teman di sekolah. 

 

 

SENIN, 11 MARET 2019 
Bacaan : Im 19:1-2.11-18; Mzm 19:8.9.10.15 
Bacaan Injil : Mat 25:31-46 
 
31 "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat 

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

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

memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala 

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

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

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

oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia 

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

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

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

kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. 37 Maka 

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

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

memberi Engkau minum? 38 Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang 

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

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



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

berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

PEDULI KEPADA SEMUA ORANG  
 

“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 anak-anak yang terkasih,  

Setiap orang memiliki sikap dan karakter masing-masing. Ada yang memiliki 

sikap peduli kepada orang lain, namun juga ada yang acuh tak acuh. Kadang-

kadang orang takut bersikap peduli loh? Kenapa? Alasannya bisa bermacam-

macam. Misalnya, karena tidak kenal, takut dimanfaatin, dan sebagainya. Dalam 

kisah Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk peduli kepada semua orang tanpa 

membedakan ras, suku dan agama. Sebab, bagi Tuhan semua manusia itu sama 

sebagai makhluk ciptaan-Nya. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa 

menjalankan perintah Tuhan ini, sehingga semua orang merasakan kasih Tuhan 

dalam hidupnya.  

Refleksi:  

Pernahkah aku pilih kasih ketika mau membantu orang lain? 



Doa:  

Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar semakin peduli kepada semua orang yang 
membutuhkan bantuan. Sebab, Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang 
masa. Amin.  

Aksi:  

Meminjamkan pulpen kepada teman 

 

 

 

SELASA, 12 MARET 2019 
Bacaan : Yes 55:10-11; Mzm 34:4-5.6-7.16-17.18-19 
Bacaan : Mat 6:7-15 
 

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

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

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

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

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

datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. 11 Berikanlah 

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

kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami; 

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

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

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

kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. 15 Tetapi 

jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni 

kesalahanmu." 

 BERDOA DARI HATI  
  

“Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang  
kamu perlukan, sebelum kamu minta kepada-Nya.”(Mat. 6:8) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih,  

Sudahkah kamu berdoa hari ini? Apa yang kamu mohonkan kepada Tuhan? 

Tentu dalam berdoa, kita pasti mengharapkan berkat dari Tuhan, bukan? Nah, Injil 

hari ini mengisahkan tentang bagaimana Yesus memberi contoh kepada kita agar 



berdoa dengan sederhana tetapi sungguh berarti. Maka, Tuhan mengajarkan doa 

Bapa Kami kepada kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa dalam berdoa 

hendaknya kita tidak bertele tele, sebab Tuhan telah mengetahui apa yang kita 

butuhkan. Kita perlu berdoa dari hati. Semoga pesan Yesus ini dapat kita praktekan 

dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Refleksi:  

Sudahkah aku menghafal doa Bapa Kami? 

Doa:  

Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku supaya bisa berdoa Bapa Kami. Sebab Engkaulah 
pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. 

Aksi:  

Aku akan menghafalkan doa Bapa Kami 

 

RABU, 13 MARET 2019 
Bacaan : Yun 3:1-10; Mzm 51:3-4.12-13.18-19 
Bacaan : Luk 11:29-32 
 
29 Ketika orang banyak mengerumuni-Nya, berkatalah Yesus: "Angkatan ini adalah 

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

akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus. 30 Sebab seperti Yunus menjadi 

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

tanda untuk angkatan ini. 31 Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan 

bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab 

ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan 

sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Salomo! 32 Pada waktu 

penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka 

akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka 

mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari 

pada Yunus!" 

MENJADI BERKAT   
 

“Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah 
Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini.” (Luk. 11:30) 

 



Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih,  

Pernahkah kamu menjadi contoh untuk teman-temanmu? Misalnya kamu 

mengajarkan temanmu berdoa dan mengajaknya ke Gereja? Bagaimana 

perasaanmu, ketika mereka menerima ajakanmu? Pasti kamu merasa senang 

bukan? Nah, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus hadir ke dunia untuk 

menjadi tanda bagi umat manusia. sebagaimana Yunus menjadi penolong bagi 

orang Niniwe. Sehingga orang Niniwe terhindar dari kemarahan Allah. Meskipun, 

Yunus melakukan tindakan itu dengan berat hati. Namun, karena kemurahan Allah, 

ia melakukannya. Semoga kita juga bisa seperti orang Niniwe yang mau 

mendengarkan ajakan Tuhan untuk bertobat. Bertobat merupakan meninggalkan 

perbuatan yang buruk dan lebih banyak melakukan perbuatan baik.  

Refleksi:  

Pernahkah aku memberi contoh bagi orang lain? 

Doa:  

Ya Bapa, bimbinglah aku agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demi Kristus 
Tuhan dan pengantara kami. Amin.  

Aksi:  

Aku mau mengajak teman berdoa bersama 

 

 

KAMIS, 14 MARET 2019 
Bacaan : Est 4:10a.10c-12.14-16.23-25; Mzm 138:1-2ab.2cde-3.7c-8 
Bacaan Injil : Mat 7:7-12 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 

 

KEBAIKAN AKAN SELALU KEMBALI  
 

"Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, 
perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh  

hukum Taurat dan kitab para nabi.” (Mat. 7:12) 
 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih,  

Pernahkah kamu menginginkan supaya dihargai dan dicintai oleh orang lain? 

Bagaimana perasaanmu ketika kamu dihargai dan dicintai? Pasti merasa sangat 

senang, bukan?. Sebaliknya, ketika orang lain tidak menghargai dan mencintaimu, 

bagaimana perasanmu? Pasti sangat sedih, marah dan kecewa, bukan? Kisah Injil 

hari ini melukiskan bagaimana Yesus meminta kita supaya berbuat baik kepada 

orang lain agar kita juga memperoleh kebaikan. Apabila kita ingin dihargai, dipuji, 

dicintai maka kita juga harus belajar menghargai, memberi pujian dan mencintai 

orang lain. Semoga kita selalu melakukan perbuatan baik kepada orang lain di 

dalam kehidupan kita sehari-hari.  

Refleksi:  

Sudahkah aku berbuat baik kepada sesama? 

Doa:  

Ya Bapa, ajarilah aku untuk berbuat baik kepada orang lain. Demi Kristus Tuhan dan 
pengantara kami. Amin.  

Aksi: 

Meminjamkan mainan kepada teman. 

 

JUMAT, 15 MARET 2019 
Bacaan : Yeh 18:21-28; Mzm 130:1-2.3-4.5-7a-7bc-8 
Bacaan Injil : Mat 5:20-26 
 

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

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



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

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

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

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

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

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

mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan 

sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24 tinggalkanlah 

persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan 

saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. 25 

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

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

hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke 

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

dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. 

    

BELAJAR MEMINTA MAAF 

 

 “Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah  

berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk  

mempersembahkan persembahanmu itu.” (Mat. 5:24) 

 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih,  

Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kisah Injil hari ini 

mengungkapkan tentang damai. Semua orang pasti ingin merasakan kehidupan 

yang damai, bukan? Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah loh! Misalnya, 

ketika kita melakukan kesalahan, perasaan kita pasti gelisah, maka  kita harus minta 

maaf kepada orang yang kita sakiti. Sebaliknya, apabila ada yang menyakiti kita, kita 

belajar untuk memaafkan. Sehingga dengan melakukan hal ini, kita pasti akan 

merasakan kedamaian. Semoga kita selalu hidup bahagia dengan orang lain di 

sekitar kita.  

Refleksi:  
 



Pernahkah aku minta maaf ketika berbuat salah kepada mama dan papa? 
 
Doa:  
Ya Tuhan, bimbinglah aku agar berani minta maaf dan memaafkan orang lain. Demi 
Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.  
 
Aksi:  
Minta maaf kepada mama dan papa bila melakukan kesalahan. 
 

SABTU, 16 MARET 2019  
Bacaan : Ul 26:16-19; Mzm 119:1-2.4-5.7-8 
Bacaan Injil : Mat 5:43-48 
 

43 Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sorga adalah sempurna." 

 

MENDOAKAN MUSUH  
 

“Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah  
bagi mereka yang menganiaya kamu.” (Mat. 5:44) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih,  

Injil hari ini mengisahkan tentang perintah Yesus kepada kita agar bisa  

mencintai dan mendoakan orang yang menyakiti hati kita.  Pasti perintah ini berat 

untuk dilakukan, bukan? Masa, kita harus mencintai dan mendoakan musuh kita. 

Mereka kan sudah membuat kita sakit hati. Ada sebuah kisah, di suatu desa 

hiduplah keluarga yang sangat sederhana. Keluarga ini terdiri dari mama, papa dan 

dua orang anak. Kedua anaknya ini selalu bertengkar. Melihat hal ini mama papanya 



sangat sedih. Mamanya pun mulai berbicara dari hati ke hati dengan anaknya yang 

sulung. Mamanya meminta supaya anaknya yang sulung ini mencintai dan 

mendoakan adiknya. Setelah dinasehati berulang-ulang anak sulung ini pun 

mengabulkan permintaan mamanya dan akhirnya keluarga mereka bisa hidup 

bahagia lagi. Semoga kita semua juga bisa menyayangi keluarga kita masing-

masing. 

Refleksi:  

Bisakah aku mendoakan orang yang menyakiti hatiku? 

 

Doa:   

Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku supaya bisa mencintai dan mendoakan orang yang 

menyakitiku. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.  

 

Aksi:  

Berbagi makanan dengan teman 

 

 

 

MINGGU, 17 MARET 2019  
Bacaan : Kej 15:5-12.17-18; Mzm 27:1.7-8.8-9.13-14; Flp 3:17-4:1/3:20-4:1 
Bacaan Injil : Luk 9:28b-36 
 

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

Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. 9:29 Ketika Ia 

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

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

Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 

BELAJAR MENJALANKAN PERINTAH YESUS  

 

“Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata: "Inilah  

Anak-Ku yang Kupilih, dengarkanlah Dia." (Luk. 9:35 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Apakah selama ini kamu sudah menuruti perintah mama dan papa? Tahukah 

kamu bahwa salah satu cara kita menjalankan perintah Yesus ialah dengan 

menuruti perintah mama dan papa. Mengapa mama dan papa? Sebab, Yesus tidak 

hadir secara nyata dalam kehidupan kita.  

Oleh karena itu, kita bisa merasakan kehadiran Yesus dalam diri mama dan 

papa. Injil hari ini memberi pesan kepada kita supaya mendengarkan perintah 

Yesus. Yesus taat kepada Allah dengan hadir ke dunia, mencintai orang yang 

lemah, menyembuhkan orang sakit dan mengampuni orang berdosa. Semoga 

kitapun menjadikan Yesus sebagai teladan kita untuk selalu berbuat baik kepada 

semua orang, terutama mama dan papa. 

Refleksi:  

Apakah selama ini aku sudah menjalankan perintah Yesus? 

Doa: 

Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar menjadi anak yang berbakti kepada orangtua. 

Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. 

Aksi:  

Membantu mama membereskan tempat tidur. 

 

 



SENIN, 18 MARET  2019 
Bacaan: Dan. 9: 4b-10; Mzm. 79: 8.9.11.13 
Bacaan Injil: Luk. 6: 36-38 
 

 
36 Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." 37 
"Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah 
kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum; ampunilah dan kamu akan 
diampuni. 38 Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang 
dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam 
ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan 
kepadamu. 

 
JADILAH MURAH HATI  

 
“Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu l   

adalah murah hati."(Luk. 6: 36) 
 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 
Apa yang kamu rasakan ketika menolong atau membantu orang lain?  

Rasanya pasti senang dan bahagia. Mengapa bisa senang dan bahagia? Karena 
telah membuat orang lain keluar dari kesulitan hidup.  

Melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk 
memiliki sikap yang murah hati. Murah hati adalah sikap mau membantu kesulitan 
orang lain dan tidak menyalahkan siapa-siapa serta mau mengampuni kesalahan 
orang lain.  

Kita diajakn untuk menyampaikan kepada siapa saja untuk bermurah hati 
karena karena Tuhan lebih dulu bermurah hati kepada kita semua setiap hari. Tuhan 
memberkati. 

 
  
Refleksi:  
Apa manfaatnya sikap murah hati dalam kehidupan sehari-hari? 
 
Doa:   
Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kami ajaran tentang sikap murah hati. 
Amin. 
 
Aksi:  
Menolong teman yang kesulitan dalam belajar atau meminjamkan alat tulis kepada 
teman.  
 
 
 

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

http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Luk%206:36-38&tab=text


 
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, SUAMAI SANTA PERAWAN MARIA  
 

 "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”(Mat. 1: 23-24) 
 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Hari ini Gereja merayakan hari raya Santo Yusuf. Apakah ada yang tahu 
siapa itu Santo Yusuf? Santo Yusuf adalah ayah-Nya Tuhan Yesus. Santo Yusuf 
selalu menemani dan menjaga Bunda Maria dan bayi Yesus setiap hari. Bunda 
Maria mengandung bayi Yesus karena Roh Kudus. Roh Kudus berasal dari Allah 
sendiri. Dengan kekuatan dan pendampingan Allah Santo Yusuf selalu setia dan 
sabar akan rencana dan kehendak Allah. 

Melalui bacaan Injil hari ini, kita makin mengetahui dan mengenal sosok 
Santo Yusuf yang sudah dipilih oleh Allah untuk mendampingi Bunda Maria dan bayi 
Yesus. Sosoknya sabar, setia dan taat kepada rencana dan kehendak Allah 
sehingga Gereja sangat menghormatinya 
  Pesan iman yang kita wartakan ialah jadilah seperti Santo Yusuf yang selalu 
setia dan taat kepada rencana dan kehendak Allah.  
 
 
Refleksi:  
Anak-anak, sudahkah kita memiliki sikap-sikap sederhana dan jujur 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. Amin. 



 
Aksi:  
Berdoa kepada Santo Yusuf. 
 
 
 
RABU, 20 MARET 2019 
Bacaan : Yer 18: 18-20; Mzm 31: 5-6. 14.15-16  
Bacaan Injil : Mat. 20: 17-28 
 
Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil kedua belas murid-Nya 
tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan:  "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. 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. 
" Maka datanglah ibu anak-anak  Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, 
lalu sujud  di hadapan-Nya untuk meminta sesuatu kepada-Nya.  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."  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."  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."  
Mendengar itu marahlah  kesepuluh murid yang lain kepada kedua saudara 
itu. 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.  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;  sama seperti Anak Manusia  datang 
bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani  dan untuk memberikan nyawa-Nya 
menjadi tebusan  bagi banyak orang ." 

 
 

MAU MELAYANI SESAMA  
 

“Sama seperti Anak Manusia  datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk 
melayani  dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan   

bagi banyak orang” (Mat: 20: 28) 
 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Alangkah senangnya bila dalam hidup ini kita saling melayani. Coba 
perhatikan di rumah siapa yang membantu mempersiapkan keperluan sekolah dan 
yang lain? Bisa mama, papa, bibi dsbnya. Apakah kalian pernah juga melayani 
orangtua, bapak ibu dan teman teman yang membutuhkan pertolongan?   

Dalam bacaan Kitab Suci yang kita dengar hari ini, Tuhan Yesus 
mengajarkan sikap melayani. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia untuk 



menebus dosa dan menyelamatkan kita semua. Tuhan ingin semua murid-murid-
Nya pun memiliki sikap melayani dan bukan sebaliknya sikap dilayani dan berkuasa. 

Pesan iman yang kita wartakan ialah sikap melayani menjadi semangat hidup 
Tuhan Yesus selama di dunia untuk kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. 
Tuhan memberkati 

 
Refleksi:  
Apakah manfaatnya sikap melayani kepada sesame di sekitar hidup kita? 
 
Doa:   
Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang memiliki semangat hidup untuk 
melayani sesama. Amin. 
 
Aksi:  
Buatlah sebuah gambar atau simbol melayani sesame! 
 
 
 
KAMIS, 21 MARET 2019 
Bacaan : Yer 17: 5-10; Mzm 1: 1-2. 4.6  
Bacaan Injil : Luk. 16: 19-31 

 
Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap 
hari   ia bersukaria dalam kemewahan.  Dan ada seorang pengemis  bernama 
Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya 
itu,  dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja  orang kaya 
itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang 
miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 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. 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. 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. 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. Kata 
orang itu: Kalau demikian, aku minta kepadamu, bapa, supaya engkau menyuruh dia 
ke rumah ayahku, sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingati 
mereka  dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam 
tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian 
Musa  dan para nabi;  baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu: 
Tidak, bapa Abraham,   tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati 
kepada mereka, mereka akan bertobat. 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." 

 
 



LAZARUS 
 

“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. 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: 24-25) 

 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Baru saja kita mendengarkan kisah Lazarus dan orang kaya dari Injil Lukas.  
Kehidupan orang kaya dalam kisah itu hanya berpusat pada diri sendiri. Sedangkan 
Lazarus hatinya benar di hadapan Allah, meski ia hidup dalam kemiskinan. Nama 
Lazarus berarti “Allah adalah pertolonganku”. Lazarus tidak pernah melepaskan 
imannya kepada Allah. 

Melalui bacaan Injil hari ini, Kita diajak untuk memiliki sikap rendah hati dan 
selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan selalu menolong dalam setiap 
kesulitan dan pertolongan Tuhan selalu datang kepada kita. 

Pesan iman yang kita wartakan sebagai anak-anak Tuhan ialah sikap peduli 
kepada sesama yang berkekurangan, percaya pada kebaikan Tuhan  dan selalu 
mengandalkan Tuhan di manapun . Tuhan memberkati 

Refleksi:  

Apakah aku selalu peduli kepada sesama yang berkekurangan? 
 
Doa:   
Tuhan Yesus kami ingin mencintaiMu dengan peduli dan mencintai sesama di 
sekitar kami. Amin. 
 
 
 
Aksi:  
Mengumpulkan makanan, pakaian yang sehat dan obat-obatan untuk dibagikan 
kepada sesama yang membutuhkan 
 
 
JUMAT, 22 MARET 2019 
Hari Biasa Pekan II Prapaskah (U) 
Bacaan : Kej 37: 3-4. 12-13a. 17b-28; Mzm 105: 16-17. 18-19. 20-21  
Bacaan Injil : Mat. 21: 33-43. 45-46 

  
"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.  Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya   kepada 
penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi 
penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu: mereka memukul yang 
seorang, membunuh yang lain  dan melempari yang lain pula dengan 



batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain,  lebih banyak dari 
pada yang semula, tetapi merekapun diperlakukan sama seperti kawan-kawan 
mereka.  Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya: Anakku akan 
mereka segani. 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.  Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar 
kebun anggur itu, lalu membunuhnya.  Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, 
apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?"  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."  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.  Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan 
Allah akan diambil dari padamu  dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan 
menghasilkan buah Kerajaan itu.  Dan barangsiapa jatuh ke atas batu itu, ia akan 
hancur dan barangsiapa ditimpa batu itu, ia akan remuk ."  Ketika imam-imam kepala 
dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka 
mengerti, bahwa merekalah yang dimaksudkan-Nya.  Dan mereka berusaha untuk 
menangkap Dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu 
menganggap Dia nabi.  

 
HARTA DI SURGA 

 
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.”(Mat. 21: 42) 

 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Apakah kalian tahu bagaimana rasanya dijauhi dan tidak punya teman? Tidak 
enak bukan! Oleh karena itu kita sebaiknya menghargai teman-teman di sekeliling 
hidup kita. Sikap merendahkan bahkan sombong harus dijauhi. 

Dalam bacaan Kitab Suci hari ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah 
perumpamaan kepada orang-orang terutama untuk para ahli taurat. Kehadiran dan 
keberadaan Tuhan Yesus di dunia tidak disenangi oleh para ahli taurat karena 
mereka iri hati dan tidak suka dengan cara dan isi pengajaran Tuhan Yesus. Meski 
di tolak, Tuhan Yesus tetap memberikan pengajaran karena Tuhan Yesus telah 
menjadi batu penjuru. 

  Pesan iman yang kita wartakan sebagai anak-anak Tuhan ialah sikap percaya 
kepada Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa untuk menjadi Sang Juru selamat 
dunia 

 
Refleksi:  
Bagaimana caranya menghargai orang lain? 
 
Doa:   
Tuhan Yesus, terima kasih sudah meneguhkan iman kami untuk senantiasa percaya 
kepada-Mu. Amin. 



 
Aksi:  
Aku berusaha percaya kepada orang tuaku 
 

 
SABTU, 23 MARET 2019 
Bacaan : Mi. 7: 14-15.18-20; Mzm 103: 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 
Bacaan Injil : Luk. 15: 1-3. 11-32 

  
Para pemungut cukai  dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus 
untuk mendengarkan Dia.  Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-
ahli Taurat, katanya: "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama 
dengan mereka. "Lalu Ia mengatakan perumpamaan  ini kepada mereka Yesus 
berkata lagi: "Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. 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.  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.  Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan 
di dalam negeri itu dan iapun mulai melarat.  Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang 
majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu 
ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak 
seorangpun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, 

katanya: Betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah 
makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 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. 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.  
Kata anak itu kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap 
bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada 
hamba-hambanya: Lekaslah bawa ke mari jubah i yang terbaik, pakaikanlah itu 
kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya j  dan sepatu pada kakinya. Dan 
ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan 
bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali,  ia telah 
hilang  dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang 
sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar 
bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan 
bertanya kepadanya apa arti semuanya itu.  Jawab hamba itu: Adikmu telah kembali 
dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya 
kembali dengan sehat.  Maka marahlah  anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. 
Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 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.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.  Kata 
ayahnya kepadanya: Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala 

http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=luk%2015:%201-32
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=luk%2015:%201-32


kepunyaanku adalah kepunyaanmu.  Kita patut bersukacita dan bergembira karena 
adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. " 
 

SUKACITA DI SURGA  
 

Kata ayahnya kepadanya: “Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan 
segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.  Kita patut bersukacita dan  

bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, 
ia telah hilang dan didapat kembali." (Luk. 15: 32) 

 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Pernahkah kalian mengalami jalan tersesat atau terpisah dari orang tua? 
Bagaimana rasanya! Yang pasti sedih dan bingung untuk mencari mama dan papa 
ke mana lagi. Apalagi kalau kita mendengar ada anak yang hilang dari rumahnya? 
Semua anggota keluarga pasti sangat sedih dan mengharapkan bantuan dari mana 
saja dan yang terutama ialah dari Allah sendiri. 

Dalam bacaan Kitab Suci hari ini, kita mendengarkan kisah perumpamaan 
yang cukup panjang tentang kembalinya anak yang hilang. Kisah ini cukup terkenal 
karena isinya sangat bagus dan penuh dengan arti dalam kehidupan ini. Anak yang 
hilang itu akhirnya kembali karena mengakui segala kesalahannya. Bapanya sangat 
gembira dan mengampuni semua kesalahannya dan menyambutnya dengan penuh 
sukacita. 

  Hari ini Allah mengajak kita untuk bertobat dan kembali kepada-Nya. Jika 
telah bersalah datanglah kepada Allah dan mohon ampun. Karena ketika seorang 
yang bersalah itu bertobat maka ada sukacita besar di surga. 

 
Refleksi:  

Apakah aku mau bertobat dan mengakui kesalahanku kepada Allah? 
 
Doa:   
Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengingatkan kami agar bertobat dan mengakui 
kesalahan kepada-Mu. Semoga dengan bertobatnya kami, ada sukacita di 
surga.Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi:  
Aku berani mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada teman dan orang tua. 
 

 
MINGGU, 24 MARET 2019 
Bacaan : Kel 3: 1-8a, 13-15; 1 Kor 10: 1-6. 10-12 
Bacaan Injil : Luk. 13: 1- 9 

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



bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu kedelapan 
belas orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya dari 
pada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?  Tidak! kata-Ku 
kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat,  kamu semua akan binasa atas cara 
demikian." 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. 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!  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!" 
 

SELALU ADA KESEMPATAN 
 

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 anak-anak yang terkasih, 

Pernahkah kalian diam-diaman sama kakak atau adik? Pasti kalian pernah 
mengalaminya. Hal itu disebabkan oleh karena tidak  ada satu pun yang mau minta 
maaf. Tidak ada yang mau mengakui salah. Sikap diam-diaman adalah suatu sikap 
yang tidak baik dan membuat kita tidak tenang.  

Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan kisah perumpamaan tentang 
pohon ara. Dalam perumpamaan ini, Tuhan mau memberi kesempatan terus 
menerus  kepada setiap orang untuk bertobat dan kembali kepada-Nya. Kita diajak 
untuk berani mengakui kesalahan karena Tuhan sudah memberi kesempatan 
kepada kita.  

Hari ini, Yesus mengajak kita untuk memberi kesempatan kepada teman atau 
orang lain untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan. Karena Tuhan sudah 
memberi kesempatan juga kepada kita.  

 
Refleksi:  
Mengapa aku harus cepat meminta maaf? 
 
Doa:   
Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk tumbuh dan 
berkembang menjadi anak yang baik. Bantulah kami agar kami tetap semangat 
dalam belajar dan memperbaiki diri kami. Kami puji luhurkan nama-Mu kini dan 
sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi:  
Menggunakan setiap waktu untuk berbuat baik agar menghasilkan sesuatu yang 
baik.  
 

 



SENIN, 25 MARET 2019 
HARI RAYA KABAR SUKACITA (P) 
Bacaan : Yes 7: 10=14; 8: 10; Mzm 40: 7-8a.8b-9.10.11; Ibr 10: 4-10 
Bacaan Injil : Luk. 1: 26-38 

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

HARI RAYA KABAR SUKACITA  
 

"Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu 
itu ." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. (Luk. 1: 37-38) 

 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Apa yang akan kamu rasakan ketika pulang sekolah mendapatkan hadiah 
dari mama dan papa? Pastinya kamu akan merasa senang, bukan? Wajahmu pasti 
akan berseri-seri dan tentu saja berterima kasih kepada mama dan papa.   

Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan  hari ini, pun mengisahkan Ibu Maria 
mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat Gabriel. Kabar ini membuat 
Maria sangat taat, setia dan percaya kepada rencana dan kehendak Allah untuk 
melahirkan Tuhan Yesus di dunia. Roh Kudus senantiasi menjaga dan melindungi 
Ibu Maria.  

Hari ini kita diajak untuk mengikuti teladan Ibu Maria yang selalu pasrah dan 
percaya kepada Allah. Dengan mengatakan “Sesungguhnya aku ini adalah hamba 
Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu ." 

 
Refleksi:  
Apakah aku setia meneladani Bunda Maria? 
 



Doa:   
Tuhan bantulah kami agar memiliki kepercayaan seperti Bunda Maria yang rela 
menerima tugas berat yang telah Engkau berikan. Amin. 
 
Aksi:  
Aku akan rajin berdoa Salam Maria. 
 

 
SELASA, 26 MARET 2019 
Hari Minggu Pekan III PRAPASKAH (U) 
Bacaan: Dan. 3: 25.34-43; Mzm 25: 4bc-5ab.6-7bc.8-9 
Bacaan Injil: Mat. 18: 21-35  
 
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.  Sebab hal Kerajaan Sorga 
seumpama   seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan  dengan hamba-
hambanya.  Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah 
kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu 
tidak mampu melunaskan   hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual  
beserta anak isterinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya.  Maka 
sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku 
akan kulunaskan.  Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, 
sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 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!  Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya: Sabarlah 
dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan 
kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya.  Melihat itu 
kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi 
kepada tuan mereka.  Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata 
kepadanya: Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena 
engkau memohonkannya kepadaku.  Bukankah engkaupun harus mengasihani 
kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?  Maka marahlah tuannya itu dan 
menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh 
hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap 
kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap 
hatimu.  " 
 

MENGAMPUNI TERUS-MENERUS  
 

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: 21-35) 
 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 



Kalian pasti pernah bertengkar dengan kakak atau adik atau teman. 
Bagaimana  rasanya? Tidak enak bukan. Apa yang harus kita buat? Ya harus cepat 
minta maaf dan baikan kembali. Kalau tidak cepat minta maaf nanti tidak bisa 
bermain kembali dengan mereka. Sikap minta maaf dan mau mengampuni akan 
membuat kita punya banyak teman dan sahabat. 

Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, Tuhan Yesus memberikan 
sebuah perumpamaan sikap mengampuni yang harus dilakukan terus menerus. 
Sama seperti Allah yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih dan pengampunan 
untuk kita semua.  Allah ingin kita semua anak-anak-Nya memiliki sikap 
mengampuni. 

  Pesan Injil hari ini mengajak kita untuk dengan mudah memberi 
pengampunan kepada sesama karena Allah selalu mengampuni dosa kita.    

 
Refleksi:  
Mengapa Allah memiliki sikap mengampuni yang tak ada batasnya? 
 
Doa:   
Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kami pengajaran tentang sikap 
mengampuni kepada sesama kami. Amin. 
 
 
Aksi:  
Buatlah sebuah doa singkat mau mengampuni kakak atau adik di rumah. 
 

 
 
RABU, 27 MARET 2019 
Bacaan: Ul 4: 1.5-9 Mzm 147: 12-13.15-16.19-20 
Bacaan Injil: Mat. 5: 17-19  
 
"Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat 
atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk 
menggenapinya 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. 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 
Surga . 

 
YESUS MENGGENAPI KITAB TAURAT  

 
"Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat 

atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya,  
melainkan untuk menggenapinya.” (Luk. 12: 5a) 

 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 



Seperti apakah Kitab Suci itu? Dan apa manfaatnya kita membaca Kitab Suci 
itu? Kita Suci adalah buku yang berisi tentang sabda Tuhan. Buku tersebut adalah 
pedoman hidup kita.  

Dalam bacaan Injil hari ini, kita diajarkan untuk selalu mempercayai bahwa 
Tuhan Yesus adalah sabda yang telah menjadi manusia yang telah diberitakan oleh 
para nabi. Tuhan Yesus telah berkata untuk menggenapi kitab para nabi. Sabda 
Tuhan Yesus itu ditulis dalam Kitab Suci.  

Pesan iman yang kita wartakan ialah Tuhan Yesus menjadi kabar gembira 
buat kita semua bahwa Allah dekat dan menjadi sahabat kita. 

 
Refleksi:  
Apakah kita sudah rajin membaca Kitab Suci? 
 
Doa:   
Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang kami baca setiap 
hari. 
 
Aksi:  
Membaca Alkitab setiap hari sebelum tidur 
 

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

14 Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang 
membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka 
heranlah orang banyak. 15 Tetapi ada di antara mereka yang berkata: "Ia mengusir 
setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan."  

16 Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepada-Nya, untuk 
mencobai Dia. 17 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata: "Setiap 
kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang 
terpecah-pecah, pasti runtuh. 18 Jikalau Iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan 
dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, 
bahwa Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. 19 Jadi jika Aku mengusir 
setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu 
mengusirnya?  

Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. 20 Tetapi jika Aku 
mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah 
datang kepadamu. 21 Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata 
menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. 22 Tetapi jika seorang 
yang lebih kuat dari padanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan 
merampas perlengkapan senjata, yang diandalkannya, dan akan membagi-bagikan 
rampasannya. 23 Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak 
mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan." 
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BERSATU DENGAN YESUS  
“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 dikasihi Tuhan,  
Siapa yang tau sapu lidi? Gunanya untuk apa ya? Kamu pernah 

menggunakannya? Sapu lidi terbuat dari apa? Sudah pernah menghitung 
jumlahnya? Lidi jika hanya satu tidak dapat digunakan untuk menyapu dan 
membersihkan sampah. Mudah patah dan tidak ada gunanya. 

Hari ini dalam Injil kita mendengar tentang Yesus menyembuhkan orang bisu. 
Beberapa orang mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang bisu dengan 
Beelzebul, penghulu setan. Padahal Yesus menyembuhkan orang bisu dengan 
kekuasaan dari Allah. 

Tuhan Yesus mengajak kita untuk selalu bersatu dengan-Nya. Karena jika 
kita bersatu dengan Yesus maka kita akan dilindungi dan dijauhkan dari setan.  
 
Refleksi: 
Apakah kita selalu percaya kepada kekuatan Yesus? 
 
Doa: 
Tuhan, terima kasih atas rahmat persatuan dan cinta dari orangtua yang kami 
terima. Teguhkanlah keluarga kami, agar mama-papa saling setia dan menyayangi. 
Buatlah persahabatan dan teman-temanku semakin baik. Tidak sombong dan mau 
terima siapa saja. Amin 
Aksi: 

Berusaha untuk selalu dekat dengan Yesus lewat doa dan baca Kitab Suci 

 
 
JUMAT, 29 MARET 2019 
Bacaan : Hos 14: 2-10 Mzm 81: 6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17 
Bacaan Injil : Mrk. 12: 28b-34  
 
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?"  Jawab 

Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, 

Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu , dengan segenap hatimu dan dengan 

segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap 

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

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

ini."  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.  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.  " 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 ALLAH DAN SESAMA  

 
Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata 
kepadanya: "Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah!  " Dan seorangpun  

tidakberani lagi menanyakan  sesuatu kepada Yesus. (Mrk. 12: 34) 
 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Jika kita membantu sesama yang berkekurangan, misalnya membantu 
pengobatan, memberikan makanan, buku dan baju serta pakaian berarti kita 
mengamalkan iman kita.  

Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan ajaran untuk mengasihi 
Allah dan mengasihi Allah tidak bisa dipisahkan juga dengan mengasihi sesama. 
Mengasihi sesama setiap hari dan setiap ada kesemapatan akan membawa kita 
kepada Kerajaan Allah. 

Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk membantu tetangga, dan teman-
teman yang berkekurangan. Karena dengan membantu mereka Kerajaan Allah akan 
datang.  

Refleksi:  
Apakah aku mampu dan mau mengasihi Allah dan sesama? 
 
Doa:   
Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk semakin mengasihiMu dan sesama. Amin. 
 
Aksi:  
Buatlah rencana bersama teman-temanmu untuk membantu orang yang 
berkekurangan. 
 

 

SABTU, 30 MARET 2019  
Bacaan : Hos. 6:1-6; Mzm. 51:3-4,18-19,20-21ab 
Bacaan Injil  : Luk. 18:9-14 
 
 
9 Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang 
rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini: 10 "Ada dua orang 
pergi ke Bait Allah untuk berdoa; yang seorang adalah Farisi dan yang lain 
pemungut cukai. 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; 12 aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan 
sepersepuluh dari segala penghasilanku. 13 Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-
jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan 
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berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 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. 
 

KESOMBONGAN ADALAH KEKALAHAN 
 

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.(Lukas 18:14) 

 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Pernahkah kalian mendengar cerita tentang kura-kura yang berlomba lari 
dengan kelinci?. Ternyata kelinci yang dapat berlari cepat kalah oleh kura-kura yang 
hanya dapat berjalan dengan lamban. Kesombongan membawa kelinci pada 
kekalahan.  

Seperti pemungut cukai, ia berdiri menengadah ke langit dan berseru saat 
berdoa. Sikap doa tersebut adalah wujud kesombongan pemungut cukai. Allah tidak 
memerlukan doa yang sombong, karena Allah sudah tahu apa yang ada dalam hati 
kita. Kita bisa menceritakan apa pun kepada Allah tanpa ragu. 
 
Refleksi: 
Apakah kamu pernah bercerita pada Allah yang ada di dalam hatimu?  
 
Doa: 
Allah yang Maha Baik, penuhilah diriku dengan kerendahan hati. Amin. 
 
Aksi 
Ayo siapkan 1 cerita untuk Allah hari ini. 
 
 
 
 
MINGGU/ 31 MARET 2019 
Hari Minggu Prapaskah IV 
Bacaan : Yos. 5:9a,10-12; Mzm. 34:2-3,4-5,6-7; 2Kor. 5:17-21 
Bacaan Injil : Luk 15:1-3.11-32 
 
1 Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus 
untuk mendengarkan Dia. 2 Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-
ahli Taurat, katanya: "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama 
dengan mereka." 3 Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: 11 Yesus 
berkata lagi: "Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. 12 Kata yang bungsu 
kepada ayahnya: Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi 
hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13 
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke 
negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-
foya. 14 Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam 
negeri itu dan ia pun mulai melarat. 15 Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang 
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majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16 
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi 
tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17 Lalu ia menyadari 
keadaannya, katanya: Betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-
limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18 Aku akan bangkit dan pergi 
kepada bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga 
dan terhadap bapa, 19 aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa; jadikanlah aku 
sebagai salah seorang upahan bapa. 20 Maka bangkitlah ia dan pergi kepada 
bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya 
oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan 
mencium dia. 21 Kata anak itu kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga 
dan terhadap bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. 22 Tetapi ayah itu 
berkata kepada hamba-hambanya: Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik, 
pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada 
kakinya. 23 Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita 
makan dan bersukacita. 24 Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, 
ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. 25 Tetapi 
anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia 
mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. 26 Lalu ia memanggil salah 
seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. :27 Jawab hamba 
itu: Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, 
karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. 28 Maka marahlah anak sulung itu 
dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 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. 30 
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa 
bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu 
tambun itu untuk dia. 31 Kata ayahnya kepadanya: Anakku, engkau selalu bersama-
sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32 Kita patut 
bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia 
telah hilang dan didapat kembali." 
 

MINTA MAAF TANDA TOBAT 
 

 “Kata anak itu kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap 
bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa.”(Luk 15:21) 

 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Anak bungsu dalam bacaan tadi pergi meninggalkan rumah dan 
menghamburkan harta ayahnya sampai tak tersisa. Perbuatan meninggalkan rumah 
dan menggunakan uang dengan boros sampai habis merupakan sikap yang tidak 
baik. Si bungsu telah melukai hati ayahnya. Tetapi saat sadar bahwa ia bersalah dan 
mau meminta maaf, maka sang ayah tanpa ragu memberi maaf dan menyambut 
kepulangan anak bungsunya. 

Permintaan maaf si bungsu adalah wujud sikap tobat. Di masa APP ini kita 
diajak untuk mewujudkan sikap tobat kita. Sudahkah kamu menggunakan kata 
“maaf” saat bersalah?. It is a magic word! 
 
 



Refleksi: 
Saat kamu berbuat salah, sudahkan meminta maaf ? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah aku anak yang berani meminta maaf saat 
berbuat salah, terhadap siapapun. Kami puji kami memuliakan nama-Mu kini dan 
sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi  
Ayo katakan maaf dan akui kesalahanmu pada orang tua. 
 
 
 
SENIN, 1 APRIL 2019  
Bacaan : Yes. 65:17-21; Mzm. 30:2,4,5-6,11-12a,13b 
Bacaan Injil : Yoh. 4:43-54. 
 
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 mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan-Nya 
di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiripun turut ke pesta itu. 46 Maka 
Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana 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: "Jika 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 MEMBAWA SELAMAT 
 

“Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata 
kepadanya: "Anakmu hidup." Lalu iapun percaya, ia dan  

seluruh keluarganya.” (Yoh. 4:53) 
 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Anak yang sakit dalam Injil tadi dapat sembuh karena ayahnya yang percaya 
kepada Yesus. Saat kita percaya, maka apa pun yang kita minta akan dikabulkan 
oleh Tuhan Yesus. Rasa percaya akan memberikan kita selamat dan kebaikan dari 
Tuhan. Jangan pernah ragu dan takut, melainkan percayalah kepada Tuhan Yesus 
sang Juru Selamat kita! 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes65:17-21;
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Refleksi: 
Apakah kamu pernah merasakan takut? Apakah kamu sudah percaya kepada 
Tuhan? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus yang penyayang, ajarilah aku untuk dapat semakin percaya kepadaMu 
dengan tidak pernah merasa ragu dan takut untuk berbuat baik.  
 
Aksi: 
Ayo menyanyi bersama „Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan!”  
 

Dalam nama Yesus 
dalam nama Yesus 
ada kemenangan 
 
Dalam nama Yesus 
dalam nama Yesus 
iblis dikalahkan 
 
Dalam nama 
Tuhan Yesus 
siapa dapat 
melawan 
 
Dalam nama 
Tuhan Yesus 
ada kemenangan



SELASA, 2 APRIL 2019  
Bacaan  : Yeh. 47:1-9,12; Mzm. 46:2-3,5-6,8-9 
Bacaan Injil : Yoh. 5:1-16 
 
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, apa pun 
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 menceriterakan 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. 

 
JERA ATAU KAPOK 

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

"Engkau telah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, upaya padamu  
jangan terjadi yang lebih buruk." (Yoh. 5:14) 

 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Hari ini Yesus mengingatkan orang sakit yang disembuhkan oleh Yesus agar 
tidak berbuat dosa lagi. Karena ia telah sembuh. Orang yang baik adalah orang 
yang mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya kembali. Demikianlah arti sikap 
jera. Yesus juga menghendaki kita untuk selalu jera berbuat dosa, supaya tidak 
terjadi hal yang buruk pada kita. Ingatlah, selalu jera!  

Kita diajak untuk memiliki sikap jera untuk mengakui kesalahan dan berjanji 
untuk tidak berbuat kesalahan lagi.  
 
Refleksi: 
Salah dan dosa apa yang saja yang pernah kamu lakukan berkali-kali? 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yeh47:1-9;Yeh47:12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm46:2-3;Mzm46:5-6;Mzm46:8-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh5:1-16;


Dosa: 
Ya Yesus pelindungku, jagalah aku dari semua hal buruk. Ajarilah aku untuk jera 
dan tidak mengulangi dosa yang sama. Amin. 
 
Aksi: 
Ayo tuliskan perbuatan salah yang paling sering kamu lakukan dan pajang untuk 
mengingatkanmu agar  jera. 
 
 
 
RABU, 3 APRIL 2019 
Hari Biasa, Pekan Prapaskah IV 
Mulai Novena Kerahiman Ilahi 
Bacaan : Yes. 49:8-15; Mzm. 145:8-9,13cd-14,17-18 
Bacaan Injil : Yoh. 5:17-30. 
 
17 Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Bapa-Ku 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 tidak Ia 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 dari pada 
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-Nya untuk 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. 
 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes49:8-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm145:8-9;Mzm145:13-14;Mzm145:17-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh5:17-30;


JALAN SERTA YESUS 
 

“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.”(Yoh. 5:30) 
 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Tuhan Yesus adalah Anak Allah. Ia superhero yang bisa membuat banyak 
mukjizat, memiliki hati yang baik, tidak pernah berbuat dosa dan selalu mengikuti 
kehendak Allah. Demikianlah Yesus menjadi anak yang berkenan di hadapan Allah. 

Ayo kita juga menjadi anak-anak Allah yang selalu melaksanakan kehendak-
Nya. Mari ikut Yesus, Jalan Serta Yesus! 
 

 
Refleksi: 
Bagaimana caramu mengikuti Yesus? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus yang baik, aku ingin menjadi anak Allah seperti-Mu. Ajarilah aku untuk 
selalu menjalankan kehendak Allah dengan berbuat baik. Amin. 
 
Aksi: 
Ayo berbuat baik, membantu guru merapihkan kelas. 
 
 
 
 
KAMIS, 4 APRIL 2019 
PF S. Isodorus, Uskup dan Pujangga Gereja 
Bacaan : Kel. 32:7-14; Mzm. 106:19-20,21-22,23 
Bacaan Injil : Yoh. 5:31-47 
 
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 mengatakan hal ini, supaya kamu 
diselamatkan. 35 Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu 
hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. 36 Tetapi Aku mempunyai suatu 
kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan 
yang diserahkan Bapa kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya. Pekerjaan itu 
juga yang Kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, 
bahwa Bapa yang mengutus Aku. 37 Bapa yang mengutus Aku, Dialah yang 
bersaksi tentang Aku. Kamu tidak pernah mendengar suara-Nya, rupa-Nya pun 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 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kel32:7-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm106:19-20;Mzm106:21-22;Mzm106:23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh5:31-47;


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?" 
 

YESUS UTUSAN BAPA  
 

“Bapa yang mengutus Aku, Dialah yang bersaksi tentang Aku.” 
 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Lihatlah salib yang digantung! Itu adalah salib Yesus yang menyelamatkan 
manusia. Yesus datang ke dunia karena manusia banyak berbuat dosa. Yesus rela 
menahan sakit, dicambuk, disiksa, dan dipermalukan sampai wafat di salib demi 
keselamatan kita.  

Yesus mengorbankan diri-Nya karena sangat menyayangi manusia. Demikian 
juga Allah Bapa memberikan Yesus, anak satu-satunya, karena sangat menyayangi 
manusia. Kita semua angat berharga dan disayangi oleh Yesus dan Tuhan Allah. 
Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri 
sendiri.  
 
Refleksi: 
Apakah kamu menyayangi dirimu sendiri seperti Allah menyayangimu? Apa yang 
kamu lakukan? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus 
Yesus Putra-Mu  untuk menyalamatkan kami. Ajarilah kami untuk juga menyayangi 
diri kami sendiri dan orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. 
 
Aksi: 
Makanlah sayur dan buah setiap hari. 
 
 
 
 
JUMAT, 5 APRIL 2019 
Bacaan  :  Keb. 2:1a,12-22; Mzm. 34:17-18,19-20,21,23 
Bacaan Injil : Yoh. 7:1-2,10,25-30 
  
1 Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Ia tidak mau tetap tinggal di 
Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh-Nya. 2 
Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. 10 
Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, Ia pun pergi juga ke 
situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. 25 Beberapa orang Yerusalem berkata: 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Keb2:1;Keb2:12-22;
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"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 dari mana asal-Nya, tetapi bilamana Kristus datang, tidak ada seorang pun 
yang tahu dari mana asal-Nya." 28 Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru: 
"Memang Aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asal-Ku; namun Aku datang 
bukan atas kehendak-Ku sendiri, tetapi Aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak 
kamu kenal. 29 Aku kenal Dia, sebab Aku datang dari Dia dan Dialah yang 
mengutus Aku." 30 Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun 
yang menyentuh Dia, sebab saat-Nya belum tiba 
 
 

JESUS IS MY SUPERHERO 
  

“Aku kenal Dia, sebab Aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus Aku." 
 Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang  

menyentuh Dia, sebab saat-Nya belum tiba.”(Yoh. 7:29-30) 
 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Banyak  orang Yahudi yang tidak menyukai Yesus dan hendak membunuh-
Nya. Tetapi semua usaha jahat itu gagal karena Allah selalu melindungi Yesus. 
Orang jahat itu selalu ada, tetapi kita tidak perlu takut jika minta Tuhan Yesus 
menjaga kita. Ingatlah untuk: tidak berbicara dengan orang yang tidak dikenal dan 
tidak mau disentuh orang lain di bibir, dada, kelamin dan pinggul. Berdoalah selalu 
dan minta Yesus yang menjagamu. 

 
Refleksi: 
Apakah pernah meminta perlindungan kepada Tuhan Yesus? 
 
Doa: 
Yesus yang kuat, lindungilah aku, orang tua, guru dan teman-teman dari 
marabahaya dan segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.  
 
Aksi: 
Bantulah teman yang sedang kesusahan. 
 
 
 
 
 
SABTU, 6 April 2019 
Bacaan : Yer. 11:18-20; Mzm. 7:2-3,9bc-10,11-12 
Bacaan Injil : Yoh. 7:40-53. 
 
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 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yer11:18-20;
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timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Dia. 44 Beberapa orang di 
antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani 
menyentuh-Nya. 45 Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala 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 
 

BIJAKSANA 
 

"Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang, sebelum ia 
didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang  

telah dibuat-Nya?"(Yoh. 7:51) 
 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

 Saat ada teman yang menangis karena terjatuh atau merasa sakit, kadang 
kita suka menyalahkan teman yang lain. Itu disebut sikap “menghakimi” dan 
merupakan perbuatan yang salah.  

Dalam bacaan tadi, kita diajarkan untuk tidak menghukum seseorang 
sebelum mendengar dan mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sikap tersebut 
merupakan sebuah sikap yang bijaksana. Sikap bijaksana mengarahkan kita untuk 
selalu mau memaafkan seperti Yesus yang Maha Pemaaf jika kita mau bertobat. 
 
Refleksi: 
Apakah kita sering mengadukan teman ke guru dengan menyalahkannya? 
 
Doa 
Ya Yesus Tuhanku, ajarilah aku untuk mau mendengar dan selalu mau memaafkan. 
Ajarilah aku untuk menjadi bijaksana seperti-Mu. Amin. 
 
Aksi 
Ayo ajak teman yang berkelahi untuk slaing meminta maaf dan baikan. 
 
 
 
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 
 
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 
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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, Ia pun 
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: "Aku pun tidak menghukum 
engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." 
 
 

AKSI TOBAT 
 

"Akupun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat  
dosa lagi mulai dari sekarang."(Yoh. 8:11) 

 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Kita sudah pernah belajar untuk bersikap jera pada perbuatan salah dan 
dosa. Jera berarti tidak mengulangi salah dan dosa yang sama. itu adalah bukti dari 
pertobatan melalui diri sendiri.  

Namun demikian, sikap pertobatan juga dapat dibuktikan melalui orang lain 
terutama mereka yang lemah, miskin dan berkekurangan. Bagaima caranya? 
Dengan berbagi melalui Aksi Puasa Pembangunan!  
 
Refleksi: 
Apakah kita sudah pernah memperhatikan orang yang lemah, miskin dan 
berkekurangan? Apa yang kamu lakukan? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus, bantulah kami berbuat baik untuk semua orang yang lemah, miskin 
dan berkekurangan tanpa membedakan satu sama lain. Amin.  
 
Aksi: 
Ajaklah keluarga di rumah untuk menabung dan menyumbangkannya kepada orang 
lemah, miskin dan berkekurangan di sekitarmu. 
 
 
 
Senin, 8 April 2019  
Bacaan : Kis. 4:32-35; Mzm. 118:2-4,16ab-18,22-24; 1Yoh. 5:1-6 
Bacaan Injil : Yoh. 20:19-31. 
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19 Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid 
Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut 
kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-
tengah mereka dan berkata: "Damai sejahtera bagi kamu!" 20 Dan sesudah berkata 
demikian, Ia menunjukkan tangan-Nya dan lambung-Nya kepada mereka. Murid-
murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. 21 Maka kata Yesus sekali lagi: 
"Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga 
sekarang Aku mengutus kamu." 22 Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi 
mereka dan berkata: "Terimalah Roh Kudus. 23 Jikalau kamu mengampuni dosa 
orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, 
dosanya tetap ada." 24 Tetapi Tomas, seorang dari kedua belas murid itu, yang 
disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka, ketika Yesus datang ke situ. 25 
Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya: "Kami telah melihat Tuhan!" Tetapi 
Tomas berkata kepada mereka: "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya 
dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan 
tanganku ke dalam lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 26 Delapan 
hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Tomas 
bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan 
Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: "Damai sejahtera bagi kamu!" 27 
Kemudian Ia berkata kepada Tomas: "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan-Ku, 
ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung-Ku dan jangan engkau tidak 
percaya lagi, melainkan percayalah."  28 Tomas menjawab Dia: "Ya Tuhanku dan 
Allahku!" 29 Kata Yesus kepadanya: "Karena engkau telah melihat Aku, maka 
engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." 30 
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-murid-
Nya, yang tidak tercatat dalam kitab ini, 31 tetapi semua yang tercantum di sini telah 
dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya 
kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya 
 

TANDA SALIB YESUS  
 

"28 Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka 
yang tidak melihat, namunpercaya." (Yoh. 20:28) 

 
Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Setiap orang Katolik pasti pernah membuat tanda salib. Tanda salib yang kita 
buat mengingatkan kita akan salib Yesus yang menyelamatkan kita. Sekalipun kita 
tidak melihat Yesus secara langsung di sekitar kita, tetapi salib Yesus menjadi bukti 
akan kasih sayang Yesus kepada kita.  

Oleh karena itu kita yang adalah murid diajak bertindak sesuai ajaran Tuhan 
Yesus. Ajaran kasih, yaitu mau memaafkan, mau menolong, mau berbagi dan 
bermain dengan semua teman. Ayo mulailah dan mengakhiri doa dengan membuat 
tanda salib! Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus, Amin. 
 
Refleksi: 
Apakah kita sudah membuat tanda salib dengan baik dan benar? 
Doa: 
Ya Yesus yang Maha Kasih, aku mau menjadi orang yang penuh kasih seperti-Mu. 
Bantulah aku untuk mau memaafkan, menolong, berbagi. dan mau bermain dengan 
semua teman tanpa membedakan. Amin. 



 
Aksi 
Bantulah guru membagikan buku dan crayon kepada teman-teman. 
 
 
 
SELASA, 9 APRIL 2019  
Bacaan  : Bil. 21:4-9; Mzm. 102:2-3,16-18,19-21 
Bacaan Injil : Yoh. 8:21-30. 
 
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." 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?" 23 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Kamu berasal dari bawah, Aku dari 
atas; kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini.  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." 25 Maka kata mereka 
kepada-Nya: "Siapakah Engkau?" Jawab Yesus kepada mereka: "Apakah gunanya 
lagi Aku berbicara dengan kamu? 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."  27 Mereka tidak 
mengerti, bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. 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. 29 Dan Ia, yang telah 
mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku 
senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada-Nya." 30 Setelah Yesus mengatakan 
semuanya itu, banyak orang percaya kepada-Nya. 
 

AKU ANAK BERANI  
 

“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 anak-anak yang terkasih, 

Tuhan Yesus juga sangat berani. Tuhan Yesus pernah mengalahkan iblis 
yang menggoda-Nya di padang gurun, Tuhan Yesus pernah bersaksi dihadapan 
banyak ahli Taurat yang sangat pintar, bahkan menyembuhkan orang di hari Sabat 
sekali pun terlarang.  

Tuhan Yesus tidak pernah takut karena Ia hanya melakukan perbuatan baik 
sesuai dengan kehendak Allah.  
 Hari ini Yesus mengajak kita untuk menjadi anak yang berani karena 
membela yang benar dan berbuat baik.  
 
Refleksi: 
Apakah aku sudah menjadi anak yang berani membela kebenaran? 
 
Doa: 
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Ya Yesus yang selalu berani, kadang aku merasa takut karena berbuat salah. 
Ajarilah aku untuk selalu berbuat yang benar agar dapat menjadi berani seperti-Mu. 
Amin. 
 
Aksi: 
Aku berani mengatakan yang benar dan apa adanya. 
 
 
 
RABU, 10 APRIL 2019  
Bacaan  : Dan. 3:14-20,24-25,28; MT Dan. 3:52,53,54,55,56 
Bacaan Injil : Yoh. 8:31-42. 
 
31Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: “Jikalau 
kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku 32dan kamu akan 
mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.” 
33Jawab mereka: “Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi 
hamba siapapun. Bagaimana Engkau dapat berkata: Kamu akan merdeka?”34Kata 
Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang 
berbuat dosa, adalah hamba dosa. 35 Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam 
rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36Jadi apabila Anak itu 
memerdekakan kamu, kamupun benar-benar merdeka.”37″Aku tahu, bahwa kamu 
adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh Aku karena 
firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. 38 Apa yang Kulihat pada Bapa, 
itulah yang Kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu 
dengar dari bapamu. 39Jawab 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. 40 Tetapi yang kamu 
kerjakan ialah berusaha membunuh Aku; Aku, seorang yang mengatakan kebenaran 
kepadamu, yaitu kebenaran yang Kudengar dari Allah; pekerjaan yang demikian 
tidak dikerjakan oleh Abraham. 41 Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri.” 
Jawab mereka: “Kami tidak dilahirkan dari zinah. Bapa kami satu, yaitu Allah. ” 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. ” 
 
 

Cinta Kasih 
 

“Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: “Jikalau 
kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan 

mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.”(Yoh. 8:31) 
 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Yesus memiliki 12 murid yang selalu mengikuti-Nya. Menjadi murid Yesus 
caranya sangat mudah, yaitu dengan selalu melaksanakan ajaran Yesus. Ajaran 
Yesus adalah cinta kasih.  
 Cara melaksanakan cinta kasih adalah dengan perbuatan baik. Mulai dari 
yang paling sederhana yaitu dengan tersenyum dan menyapa semua orang. 
Ingatlah untuk menggunakan kata kunci ini: MAAF – TOLONG – TERIMA KASIH. 
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Dengan kata kunci ini  maka akan  membuka cinta kasih dari hatimu maupun orang 
lain. 
 
Refleksi: 
Apakah aku sudah mengucapkan MAAF-TOLONG-TERIMA KASIH setiap hari 
kepada teman-teman, guru, dan orang tuaku? 
 
Doa: 
Ya Yesus yang penuh cinta kasih, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu dengan 
membiasakan diri mengucapkan MAAF-TOLONG-TERIMA KASIH. Amin. 
 
Aksi: 
Warnailah kata MAAF-TOLONG-TERIMAKASIH yang diberikan Guru lalu tempel di 
pintu kelasmu dan lihat setiap hari. 
 
 

KAMIS, 11 APRIL 2019 

Bacaan : Kej. 17:3-9; Mzm. 105:4-5,6-7,8-9 

Bacaan Injil : Yoh. 8:51-59. 

 

51 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak 

akan mengalami maut sampai selama-lamanya." 52 Kata orang-orang Yahudi 

kepada-Nya: "Sekarang kami tahu, bahwa Engkau kerasukan setan. Sebab 

Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun Engkau berkata: 

Barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-

lamanya. 53 Adakah Engkau lebih besar dari pada bapa kita Abraham, yang telah 

mati! Nabi-nabi pun telah mati; dengan siapakah Engkau samakan diri-Mu?" :54 

Jawab Yesus: "Jikalau Aku memuliakan diri-Ku sendiri, maka kemuliaan-Ku itu 

sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan Aku, tentang siapa kamu 

berkata: Dia adalah Allah kami, 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. 56 Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia telah 

melihatnya dan ia bersukacita." 57 Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada-Nya: 

"Umur-Mu belum sampai lima puluh tahun dan Engkau telah melihat Abraham?" 58 

Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum 

Abraham jadi, Aku telah ada." 59 Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia; 

tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan Bait Allah. 

 

MENDENGAR NASIHAT   

 

“Aku berkata kepadamu: “Sesungguhnya barangsiapa menuruti firman-Ku, Ia tidak 

akan mengalami maut sampai selama-lamanya.”(Yoh 8:51) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 
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Apakah kalian selalu menaati nasihat orangtua? Tahukah kalian tujuannya 

menaati nasihat orangtua? Orangtua kita memberi nasihat karena mereka ingin kita 

tidak melakukan kesalahan. Orangtua ingin melihat anaknya melakukan perbuatan 

yang baik dan tidak merugikan dirinya sendiri.  

Seperti injil pada hari ini, Yesus berjanji bila kita menuruti firman-Nya, kita 

tidak akan mengalami maut. Begitu pula bila kita menaati nasihat orangtua, kita tidak 

akan mengalami kerugian, dan bila kita menuruti firman Allah, kita akan selamat. 

 

Refleksi:  
Apakah akau sudah mengikuti nasihat orang tua? 
 
Doa:  
Tuhan Yesus baik, kami beterimakasih kepada-Mu karena boleh menjadi bagian 
murid-murid-Mu untuk terus menerus mewartakan kebaikan Allah dan menuruti 
firman-Mu. Amin.  
 
Aksi:  
Tuliskan niat-niat apa saja yang untuk menuruti Firman Tuhan Yesus! 

 

 

 

JUMAT, 12 APRIL 2019 

Bacaan : Yer. 20:10-13; Mzm. 18:2-3a,3bc-4,5-6,7 

Bacaan Injil : Yoh. 10:31-42 

 

31 Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. 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?" 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." 34 Kata Yesus kepada mereka: "Tidakkah ada 

tertulis dalam kitab Taurat kamu: Aku telah berfirman: Kamu adalah allah? 35 

Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut allah -- sedang Kitab 

Suci tidak dapat dibatalkan --,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? 37 Jikalau Aku tidak 

melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Ku, 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." 39 Sekali lagi mereka mencoba 

menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. 40 Kemudian Yesus pergi lagi 
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ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. 

41 Dan banyak orang datang kepada-Nya dan berkata: "Yohanes memang tidak 

membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang 

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

 

 

DIPERCAYA 

 

“37 Jikalau Aku tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku,  

janganlah percaya kepada-Ku.”(Yoh 10:37) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Dalam bacaan pada hari ini, Yesus membuktikan bahwa Ia dapat dipercaya 

karena Ia telah melakukan perbuatan yang diminta oleh Allah Bapa. Percaya pada 

orang lain memang diperlukan, namun kita perlu membuktikan bahwa memang dia 

dapat dipercaya.  

Begitu pula dengan kita, bila ingin dipercaya maka kita perlu 

membuktikannya. Contohnya, kita ingin dipilih oleh guru untuk mengikuti perlombaan 

renang, maka kita berusaha belajar renang dengan rajin, dan menunjukkan 

kemampuan terbaik kita kepada guru. Supaya guru dapat percaya bahwa kita 

memang pantas mengikuti perlombaan. 

 

Refleksi:  
Apakah aku sudah menunjukkan sikap yang baik membuat orang percaya 
kepadaku? 
 
Doa:  
Allah Bapa yang maha baik, terimakasih karena Engkau selalu menganugerahkan 
kepada kami rahmat kesehatan. Bantulah kami supaya kami semua selalu berbuat 
baik terhadap semua orang yang kami jumpai. Amin.  
 
Aksi:  
Daftarlah perbuatan baik dan kemampuan yang kamu miliki dengan jujur! 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABTU, 13 APRIL 2019 

Bacaan :Yeh. 37:21-28; MT Yer. 31:10,11-12ab,13 

Bacaan Injil : Yoh. 11:45-56 

 

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

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

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

yang telah dibuat Yesus itu. 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. 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." 49 Tetapi seorang di 

antara mereka, yaitu Kayafas, Imam Besar pada tahun itu, berkata kepada mereka: 

"Kamu tidak tahu apa-apa, 50 dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, 

jika satu orang mati untuk bangsa kita dari pada seluruh bangsa kita ini binasa." 51 

Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai Imam Besar pada 

tahun itu ia bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, 52 dan bukan 

untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-

anak Allah yang tercerai-berai. 53 Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk 

membunuh Dia. 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. 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. 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? 

 

MENJADI PEMBAWA DAMAI  

 

“Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai Imam Besar pada 

tahun itu ia bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk 

bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan  

anak-anak Allah yang tercerai-berai.”(Yoh 11:51-52) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Kehadiran Yesus di dunia memang untuk menyelamatkan kita. Yesus 

mempunyai tugas untuk mendamaikan yang bermusuhan, menghibur yang sedih, 

dan menyatukan kita sebagai anak-anak Allah. Kita yang telah dipersatukan oleh 

Yesus dengan iman mempunyai tugas juga untuk menjadi pendamai dan pembawa 

sukacita.  

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yeh37:21-28;
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Kita dapat melakukannya dengan cara yang mudah. Bila ada teman yang 

sedang sedih, kita mendekatinya dan menghiburnya hingga sedihnya hilang. Bila 

kita melihat ada teman yang sedang bertengkar, kita dapat mengingatkan teman kita 

untuk tidak bertengkar lagi dan berbaikan. 

 

Refleksi:  
Apakah kita mau untuk menjadi pembawa damai bagi teman-teman atau orang lain? 
 
Doa:  
Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami untuk terus menerus untuk menjadi murid-Mu 
yang tak henti-hentinya berbuat baik terhadap sesama. Amin  
 
Aksi:  
Buatlah sebuah puisi tentang perjuangan Tuhan Yesus mewartakan keselamatan 

bagi kita. 

 

 

MINGGU, 14 APRIL 2019 

Hari Minggu Palma 

Mengenangkan Sengsara Tuhan 

Bacaan : Luk 19:28-40, Yes. 50:4-7; Flp. 2:6-11 

Bacaan Injil : Luk. 22:14-23:56 (Luk. 23:1-49). 

 

19 Katanya kepada orang itu: Dan engkau, kuasailah lima kota. 20 Dan hamba yang 

ketiga datang dan berkata: Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam 

sapu tangan. 21 Sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang 

keras; tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh dan tuan menuai apa yang 

tidak tuan tabur. 22 Katanya kepada orang itu: Hai hamba yang jahat, aku akan 

menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku 

adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan 

menuai apa yang tidak aku tabur. 23 Jika demikian, mengapa uangku itu tidak 

kauberikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat 

mengambilnya serta dengan bunganya. 24 Lalu katanya kepada orang-orang yang 

berdiri di situ: Ambillah mina yang satu itu dari padanya dan berikanlah kepada 

orang yang mempunyai sepuluh mina itu. 25 Kata mereka kepadanya: Tuan, ia 

sudah mempunyai sepuluh mina. 26 Jawabnya: Aku berkata kepadamu: Setiap 

orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, 

dari padanya akan diambil, juga apa yang ada padanya. 27 Akan tetapi semua 

seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke mari dan 

bunuhlah mereka di depan mataku." 28 Dan setelah mengatakan semuanya itu 

Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanan-Nya ke Yerusalem. 29 

Ketika Ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk19:28-40;
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Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang murid-Nya 30 dengan pesan: "Pergilah ke 

kampung yang di depanmu itu: Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan 

mendapati seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. 

Lepaskanlah keledai itu dan bawalah ke mari. 31 Dan jika ada orang bertanya 

kepadamu: Mengapa kamu melepaskannya? jawablah begini: Tuhan 

memerlukannya." 32 Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati 

segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. 33 Ketika mereka melepaskan 

keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu: "Mengapa kamu 

melepaskan keledai itu?" 34 Kata mereka: "Tuhan memerlukannya." 35 Mereka 

membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan 

menolong Yesus naik ke atasnya. 36 Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu 

mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. 37 Ketika Ia dekat Yerusalem, di 

tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Dia 

bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang 

telah mereka lihat. 38 Kata mereka: "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja 

dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang 

mahatinggi!" 39 Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata 

kepada Yesus: "Guru, tegorlah murid-murid-Mu itu." 40 Jawab-Nya: "Aku berkata 

kepadamu: Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. 

 

HARI MINGGU PALMA  

 

Kata mereka: “Diberkatilah Dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai 

sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang mahatinggi!”(Luk 19:38) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Apakah kalian dapat membayangkan ketika Yesus memasuki kota Yerusalem 

lalu orang-orang menyambutnya sebagai raja? Ada yang melemparkan jubahnya 

untuk memberi alas di jalan yang akan dilewati Yesus. Ada yang bersorak-sorak 

memuliakan Yesus.  

Yesus adalah anak Allah yang disebut anak raja, namun Yesus mengajarkan 

sikap rendah hati walaupun Ia dikenal banyak orang. Terkadang kita masih sering 

melakukan kesombongan bila kita berhasil melakukan sesuatu yang baik dan dipuji 

oleh orang lain. 

 

Refleksi:  
Apakah kita sudah menyambut Yesus sebagai raja dalam hidup kita? 
 
 
 
 



Doa:  
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menjadi 
raja  yang baik bagi kami. Bantulah kami agar dapat menjadi umat-Mu yang setia. 
Amin.  
 
Aksi:  
Buatlah sebuah gambar Salib dari karton yang merupakan lambang kesetiaan 

Tuhan Yesus kepada Bapa-Nya! 

 

 

 

Senin, 15 April 2019 

Hari Senin dalam Pekan Suci 

Bacaan : Yes. 42:1-7; Mzm. 27:1,2,3,13-14 

Bacaan Injil : Yoh. 12:1-11. 

 

1 Enam hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang 

dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 2 Di situ diadakan perjamuan untuk Dia 

dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah 

Lazarus. 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. 4 Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-

murid Yesus, yang akan segera menyerahkan Dia, berkata: 5 "Mengapa minyak 

narwastu ini tidak dijual tiga ratus dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang 

miskin?" 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. 7 Maka kata Yesus: "Biarkanlah dia 

melakukan hal ini mengingat hari penguburan-Ku. 8 Karena orang-orang miskin 

selalu ada pada kamu, tetapi Aku tidak akan selalu ada pada kamu." 9 Sejumlah 

besar orang Yahudi mendengar, bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang 

bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus, yang telah 

dibangkitkan-Nya dari antara orang mati. 10 Lalu imam-imam kepala bermupakat 

untuk membunuh Lazarus juga, 11 sebab karena dia banyak orang Yahudi 

meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. 

 

KEMULIAAN ALLAH  

 

“Sejumlah besar orang Yahudi mendengar, bahwa Yesus ada di sana dan mereka 

datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus, yang 

telah dibangkitkan-Nya dari antara orang mati.”(Yoh 12:9) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes42:1-7;
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Sudahkah kita mendengar kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan Yesus? 

Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta yang mengalami sakit dan akhirnya 

meninggal. Yesus mendengar kabar, dan Ia datang ke kubur Lazarus. Yesus 

membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal untuk menunjukkan kemuliaan 

Allah. Supaya orang-orang percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Putera Allah. 

Orang-orang banyak yang mendengar berita itu ingin datang melihat Yesus dan 

Lazarus.  

Pada saat ini, kita dapat melihat kemuliaan Allah dari alam semesta dan 

seluruh makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. 

 

Refleksi:  
Apakah kita sudah dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan lewat alam ciptaan-Nya? 
 
Doa:  
Tuhan yang Maha baik, kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau selalu 
mengajarkan kepada kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu.  
 
Aksi:  
Membuat doa pujian kepada Allah yang telah menciptakandirimu. 

 

 

 

SELASA, 16 APRIL 2019 

HARI SELASA DALAM PEKAN SUCI 

Bacaan  : Yes. 49:1-6; Mzm. 71:1-2,3-4a,5-6ab,15,17 

Bacaan Injil : Yoh. 13:21-33,36-38 

 

21 Setelah Yesus berkata demikian Ia sangat terharu, lalu bersaksi: "Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." 22 

Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa 

yang dimaksudkan-Nya. 23 Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang 

dikasihi-Nya, bersandar dekat kepada-Nya, di sebelah kanan-Nya. 24 Kepada murid 

itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata: "Tanyalah siapa yang dimaksudkan-

Nya!" 25 Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada-Nya: 

"Tuhan, siapakah itu?" 26 Jawab Yesus: "Dialah itu, yang kepadanya Aku akan 

memberikan roti, sesudah Aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian Ia 

mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon 

Iskariot.  36 Simon Petrus berkata kepada Yesus: "Tuhan, ke manakah Engkau 

pergi?" Jawab Yesus: "Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti Aku 

sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti Aku." 37 Kata Petrus kepada-Nya: 

"Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan 
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memberikan nyawaku bagi-Mu!" 38 Jawab Yesus: "Nyawamu akan kauberikan bagi-

Ku? Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Sebelum ayam berkokok, engkau telah 

menyangkal Aku tiga kali. :27 Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan 

Iblis. Maka Yesus berkata kepadanya: "Apa yang hendak kauperbuat, perbuatlah 

dengan segera." 28 Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk 

makan itu mengerti, apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. 29 Karena 

Yudas memegang kas ada yang menyangka, bahwa Yesus menyuruh dia membeli 

apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. 

30 Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. 31 

Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus: "Sekarang Anak Manusia  permuliakan dan 

Allah dipermuliakan di dalam Dia. 32 Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah 

akan mempermuliakan Dia juga di dalam diri-Nya, dan akan mempermuliakan Dia 

dengan segera. 33 Hai anak-anak-Ku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama 

kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-

orang Yahudi: Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang, demikian pula Aku 

mengatakannya sekarang juga kepada kamu. 36 Simon Petrus berkata kepada 

Yesus: "Tuhan, ke manakah Engkau pergi?" Jawab Yesus: "Ke tempat Aku pergi, 

engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti 

Aku." 37 Kata Petrus kepada-Nya: "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti 

Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagi-Mu!" 38 Jawab Yesus: 

"Nyawamu akan kauberikan bagi-Ku? Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: 

Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku tiga kali. 

 

JANJI UNTUK BERSAMA  

 

“Simon Petrus berkata kepada Yesus: “Tuhan, ke manakah Engkau pergi?” Jawab 

Yesus: “Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang,  

tetapi kelak engkau akan mengikuti Aku.” (Yoh 13:36) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Sebagai seorang anak, pasti kamu pernah menanyakan tujuan kepergian 

orang tua. Bahkan ada yang ingin ikut dengan orang tuanya. Terkadang orang tua 

memperbolehkan kita untuk ikut bersama mereka, namun di suatu kesempatan 

orang tua tidak memperbolehkan kita untuk ikut bersama mereka. Banyak sekali 

reaksi yang akan kamu lakukan ketika tidak diperbolehkan ikut dengan orangtua. 

Menangis, merengek, marah atau bahkan ngambek.  

Tetapi orangtua mempunyai alasan yang kuat untuk melarang kamu ikut 

bersamanya. Bila kita tidak diperbolehkan ikut, pasti orangtua kita berjanji untuk 

kembali bertemu dengan kita.  



Bacaan hari ini memperlihatkan bahwa murid-murid Yesus sungguh dekat 

dengan Yesus. Terlihat dari keingintahuan Simon Petrus yang menanyakan tentang 

tujuan kepergian Yesus. Yesus tidak langsung memperbolehkan Petrus untuk ikut 

bersamaNya, namun Yesus berjanji, Petrus akan mengikutinya di kemudian hari.  

 

Refleksi:  
Apakah kita selalu mau berjuang untuk mengikuti Yesus seperti Petrus? 
 
Doa:  
Allah yang Mahabaik, ajarilah kami untuk selalu setia kepada-Mu dalam suka dan 
duka seperti para murid-Mu. Amin  
 
Aksi:  
Aku berusaha untuk setia kepada Yesus lewat doa dan perbuatan kasih. 

 

 

RABU, 17 APRIL 2019 

Hari Rabu Dalam Pekan Suci 

Bacaan : Yes. 50:4-9a; Mzm. 69:8-10,21bcd-22,31,33-34 

Bacaan Injil : Mat. 26:14-25. 

 

14 Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu, yang bernama Yudas 

Iskariot, kepada imam-imam kepala. 15 Ia berkata: "Apa yang hendak kamu berikan 

kepadaku, supaya aku menyerahkan Dia kepada kamu?" Mereka membayar tiga 

puluh uang perak kepadanya. 16 Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang 

baik untuk menyerahkan Yesus. 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?" 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." 19 Lalu murid-murid-Nya melakukan seperti yang 

ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. 20 Setelah hari 

malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu. 21 Dan 

ketika mereka sedang makan, Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 

seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." 22 Dan dengan hati yang sangat 

sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepada-Nya: "Bukan aku, ya 

Tuhan?" 23 Ia menjawab: "Dia yang bersama-sama dengan Aku mencelupkan 

tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku. 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." 25 Yudas, yang hendak menyerahkan 

Dia itu menjawab, katanya: "Bukan aku, ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya: "Engkau 
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telah mengatakannya." 

 

BERPAMITAN  

 

“Lalu murid-murid-Nya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka 

dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan  

bersama-sama dengan kedua belas murid itu.”(Mat 26:19-20) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Apakah kamu selalu berpamitan kepada teman setelah bermain dari 

rumahnya? Atau berpamitan dengan orang tua ketika mau main ke rumah teman?  

Pada bacaan hari ini, Yesus mengajak murid-muridNya untuk makan 

bersama sebelum Yesus meninggalkan mereka. Yesus akan pergi kemana? Yesus 

akan menderita dan wafat di kayu salib. Yesus mengajak murid-muridNya makan 

bersama sebagai tanda berpamitan dengan mereka.  

Tujuan kita berpamitan dengan teman setelah dari rumahnya adalah untuk 

memberitahu bahwa kita sudah tidak lagi bersama di rumahnya. Begitu pula Yesus 

dan murid-muridNya, Yesus berpamitan dengan tujuan agar murid-murid Yesus tahu 

bahwa Yesus akan pergi dan tidak lagi bersama mereka secara fisik. 

 
Refleksi:  
Apakah aku selalu berpamitan kepada orang tua ketika keluar rumah?  
 
Doa:  
Allah Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kepada-Mu karena melalui Yesus 
Putera-Mu kami Engkau diselamatkan. Maka, kami mohon kepada-Mu ya Bapa 
ajarilah kami untuk berani mengakui iman kami kepada-Mu. Amin  
 
Aksi:  
Minta izin kepada orang tua atau gurumu jika mau keluar rumah dan dari ruang 

kelas. 

 

 

 

KAMIS, 18 APRIL 2019 

HARI KAMIS DALAM PEKAN SUCI, Sore : KAMIS PUTIH 
Bacaan : Kel. 12:1-8,11-14; Mzm. 116:12-13,15-16bc,17-18; 1Kor. 11:23-26 

Bacaan Injil : Yoh. 13:1-15 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kel12:1-8;Kel12:11-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm116:12-13;Mzm116:15-16;Mzm116:17-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor11:23-26;


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. 2 Mereka sedang makan bersama, dan Iblis telah 

membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati 

Dia. 3 Yesus tahu, bahwa Bapa-Nya telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya 

dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. 4 Lalu bangunlah Yesus 

dan menanggalkan jubah-Nya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan 

mengikatkannya pada pinggang-Nya, 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. 6 Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. 

Kata Petrus kepada-Nya: "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" 7 Jawab 

Yesus kepadanya: "Apa yang Kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau 

akan mengertinya kelak." 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." 9 Kata Simon Petrus kepada-

Nya: "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku!" 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." 11 Sebab Ia tahu, siapa yang akan menyerahkan Dia. 

Karena itu Ia berkata: "Tidak semua kamu bersih." 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 Kamu 

menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru 

dan Tuhan. 14 Jadi jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan 

Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu; 15 sebab Aku telah 

memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti 

yang telah Kuperbuat kepadamu. 

 

KAMIS SUCI  

 

“Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubah-Nya. Ia mengambil sehelai kain 

lenan dan mengikatkannya pada pinggang-Nya, kemudian Ia menuangkan air ke 

dalam sebuah basi, dan mulai membasih kaki murid-murid-Nya lalu menyekanya 

dengan kain yang terikat pada pinggang-Nya itu.”(Yoh 13:4-5) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Yesus memberi contoh kepada kita sikap melayani sesama. Yesus yang 

disebut anak Raja, mau mencuci kaki murid-muridNya yang dianggap kotor. Dengan 

mencuci kaki murid-muridNya, Yesus ingin mengajarkan kita untuk mau melayani 

orang lain, terutama mereka yang tersingkir dan papa.  



Seringkali kita tidak mau melayani orang lain yang kesusahan karena melihat 

mereka itu kotor. Atau mungkin kita melihat mereka itu seram, tetapi sebenarnya 

Yesus hadir dalam diri mereka yang tersingkir dan papa. Maka kita harus melayani 

saudara-saudara kita yang tersingkir dan papa. 

 

Refleksi: 

Apakah aku sudah meneladani Yesus melayani orang tua, kakak, adik, dan guru-

guruku? 

 

Doa: 

Tuhan Yesus ajarilah aku supaya dapat melayani sesamaku dengan tulus. Demi 

Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

 

Aksi: 

Aku akan siap menolong jika diminta tolong oleh orang tuaku. 

 

 

JUMAT, 19 APRIL 2019 

Hari Jumat Agung 

Bacaan : Yes. 52:13-53:12; Ibr. 4:14-16; 5:7-9 

Bacaan Injil : Yoh. 18:1-19:42. 

 

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. 2 

Yudas, yang mengkhianati Yesus, tahu juga tempat itu, karena Yesus sering 

berkumpul di situ dengan murid-murid-Nya.  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. 4 

Maka Yesus, yang tahu semua yang akan menimpa diri-Nya, maju ke depan dan 

berkata kepada mereka: "Siapakah yang kamu cari?" 5 Jawab mereka: "Yesus dari 

Nazaret." Kata-Nya kepada mereka: "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia 

berdiri juga di situ bersama-sama mereka. 6 Ketika Ia berkata kepada mereka: 

"Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. 7 Maka Ia bertanya pula: 

"Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka: "Yesus dari Nazaret." 8 Jawab Yesus: 

"Telah Kukatakan kepadamu, Akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah 

mereka ini pergi." 9 Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah 

dikatakan-Nya: "Dari mereka yang Engkau serahkan kepada-Ku, tidak seorang pun 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes52:13-99;Yes53:1-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr4:14-16;Ibr5:7-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh18:1-99;Yoh19:1-42;


yang Kubiarkan binasa." 10 Lalu Simon Petrus, yang membawa pedang, 

menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba Imam Besar dan 

memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkhus. 11 Kata Yesus kepada 

Petrus: "Sarungkan pedangmu itu; bukankah Aku harus minum cawan yang 

diberikan Bapa kepada-Ku?" 12 Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan 

penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan 

membelenggu Dia. 13 Lalu mereka membawa-Nya mula-mula kepada Hanas, 

karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi Imam Besar; 14 

dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi: "Adalah lebih 

berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa." 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, 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. 17 

Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus: "Bukankah engkau juga 

murid orang itu?" Jawab Petrus: "Bukan!" 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. 19 Maka mulailah Imam Besar menanyai Yesus tentang murid-

murid-Nya dan tentang ajaran-Nya. 

 

JUMAT AGUNG 

“Jawab mereka: "Yesus dari Nazaret." Kata-Nya kepada mereka: "Akulah Dia." 
Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka.  

Ketika Ia berkata kepada mereka: "Akulah Dia," mundurlah  
mereka dan jatuh ke tanah.”(Yoh. 18:5-6) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Bacaan Injil hari ini hari ini mengisahkan proses penangkapan Tuhan oleh 
para prajurit yang diikuti oleh orang-orang yang tidak senang akan pekerjaan dan 
ajaran Tuhan yang menyelamatkan orang banyak. Mereka menangkap Tuhan Yesus 
karena tidak mau banyak orang mengikuti dan melakukan segala ajaran-ajaran-Nya.  

Tuhan Yesus tidak melawan karena Dia ingin menyelesaikan tugas dari Allah 
Bapa-Nya yang di surga yakni menyelamatkan umat manusia dari dosa. 

 

Refleksi:  
Bagaimana kita membalas cinta kasih Tuhan?  
 
Doa:  
Ya Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu karena kebaikan dan kemurahan 
hati-Mu. Bantulah kami untuk selalu menyerahkan diri kami kepada-Mu dalam setiap 
situasi suka dan duka. Amin  
 
Aksi:  



Buatlah sebuah gambar Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan dibantu pleh 
bapak/ibu guru!  
 
 

 

SABTU, 20 APRIL 2019 

Hari Sabtu Suci 

Bacaan : Kej. 1:1-2:2 (Kej. 1:1,26-31a); Mzm. 104:1-2a,5-6,10,12,13-14,24,35c 

atau Mzm. 33:4-5,6-7,12-13,20,22; Kej. 22:1-18 (Kej. 22:1-2,9a,10-13,15-18); Mzm. 

16:5,8,9-10,11; Kel. 14:15-15:1; MT Kel. 15:1-2,3-4,5-6,17-18; Yes. 54:5-14; Mzm. 

30:2,4,5-6,11,12a,13b; Yes. 55:1-11; MT Yes. 12:2-3,4bcd,5-6; Bar. 3:9-15,32-4:4; Mzm. 

19:8,9,10,11; Yeh. 36:16-17a,18-28; Mzm. 42:3,5bcd; 43:3,4  

Bacaan Injil : Luk. 24:1-12. 

 

 

SABTU SUCI 

 

“Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan-Nya kepada kamu, 

ketika masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan  

ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan  

bangkit pada hari yang ketiga.”(Luk 24:6-7) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Yesus telah menderita hingga wafat. Ia telah menyelesaikan tugasnya 

sebagai anak Allah yang setia. Yesus yang setia pada Allah, dibangkitkan pada hari 

ketiga, agar orang-orang tahu kemuliaan Allah bagi kita umat-Nya.  

Wafat dan kebangkitan Yesus menandakan bahwa dosa dan kesalahan kita 

telah dihapuskan oleh Allah. Sebagai anak-anak Allah, dosa dan kesalahan yang 

telah dihapuskan sebaiknya tidak kita ulangi lagi. 

 

Refleksi:  
Apakah akau percaya akan kebangkitan Yesus yang menebus dosa manusia? 
 
Doa:  
Ya Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur kepada-Mu karena telah mengutus Yesus 
untuk menjadi penebus kami. Bantulah kami agar kami pun semakin giat 
mewartakan kebangkitan Yesus Putera-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara 
kami. Amin. 
 
 
Aksi:  
Membuat ucapan Paskah yang kreatif.  

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kej1:1-99;Kej2:1-2;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kej1:1;Kej1:26-31;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm104:1-2;Mzm104:5-6;Mzm104:10;Mzm104:12;Mzm104:13-14;Mzm104:24;Mzm104:35;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm33:4-5;Mzm33:6-7;Mzm33:12-13;Mzm33:20;Mzm33:22;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kej22:1-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kej22:1-2;Kej22:9;Kej22:10-13;Kej22:15-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm16:5;Mzm16:8;Mzm16:9-10;Mzm16:11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm16:5;Mzm16:8;Mzm16:9-10;Mzm16:11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm16:5;Mzm16:8;Mzm16:9-10;Mzm16:11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kel14:15-99;Kel15:1-1;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kel15:1-2;Kel15:3-4;Kel15:5-6;Kel15:17-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes54:5-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm30:2;Mzm30:4;Mzm30:5-6;Mzm30:11;Mzm30:12;Mzm30:13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm30:2;Mzm30:4;Mzm30:5-6;Mzm30:11;Mzm30:12;Mzm30:13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm30:2;Mzm30:4;Mzm30:5-6;Mzm30:11;Mzm30:12;Mzm30:13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes55:1-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes12:2-3;Yes12:4;Yes12:5-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Bar3:9-15;Bar3:32-99;Bar4:1-4;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm19:8;Mzm19:9;Mzm19:10;Mzm19:11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm19:8;Mzm19:9;Mzm19:10;Mzm19:11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm19:8;Mzm19:9;Mzm19:10;Mzm19:11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yeh36:16-17;Yeh36:18-28;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm42:3;Mzm42:5;Mzm43:3;Mzm43:4;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk24:1-12;


 

 

 

MINGGU, 21 APRIL 2019 

Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan 

Bacaan  : Kis. 10:34a,37-43; Kol. 3:1-4 atau 1Kor. 5:6b-8 

Bacaan Injil : Yoh. 20:1-9 

 

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. 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." 3 Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain 

itu ke kubur. 4 Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari 

lebih cepat dari pada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. 5 Ia menjenguk 

ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak masuk ke 

dalam. 6 Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam 

kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, 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. 8 Maka masuklah juga murid yang lain, yang 

lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. 9 Sebab selama itu 

mereka belum mengerti isi Kitab Suci yang mengatakan, bahwa Ia harus bangkit dari 

antara orang mati. 

 

HARI RAYA PASKAH 

 

“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.  

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. 20:1-2) 

 

Bapak/ibu dan anak-anak yang terkasih, 

Bacaan pada hari ini kita mendengar bacaan Maria Magdalena yang bersedih 

karena Tuhan telah hilang dan di ambil orang. Setelah menyampaikan kabar itu 

kepada para murid, pada akhirnya mereka mengetahui dan mengerti bahwa Yesus 

telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian.  

Peristiwa ini membuat para murid mengerti akan apa yang dulu telah 

dijanjikan oleh Yesus kepada mereka semua. 

 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis10:34;Kis10:37-43;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kol3:1-4;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor5:6-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh20:1-9;


Refleksi:  
Apakah kita juga berani bangkit bila kita jatuh dalam dosa?  
 
Doa:  
Tuhan Yesus yang baik, aku bersyukur kepada-Mu, atas hari Raya Paskah yang 
boleh kami rasakan pada hari ini. Semoga kami senantiasa selalu berpengharapan 
kepada-Mu dan bersukacita karena keselamatan yang Engkau berikan kepada kami 
semua. Amin  
 
Aksi:  
Buatlah doa pujian dan syukur atas kebangkitan Tuhan! 

 

 

**********KOMKAT KAJ********** 

**********MENGUCAPKAN********** 

****SELAMAT PESTA PASKAH 2019***** 

 


