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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Tema Bulan Kitab Suci Nasional 2019 khususnya untuk Keuskupan Agung 

Jakarta adalah : “Belajar Berhikmat Dari Tokoh Kitab Suci.” Tema ini tentu saja 

merupakan penjabaran dari sila Pancasila, yakni Sila Keempat, „Kerakyatan Yang 

Dipimpin Oleh Hikmat/Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan‟ yang 

menjadi pusat refleksi dan gerakan umat di Keuskupan Agung Jakarta pada tahun 2019 

ini. Dengan mengangkat tema “Belajar Berhikmat Dari Tokoh Kitab Suci,” umat Katolik 

di Keuskupan Agung Jakarta diajak untuk memahami, mendalami dan menghayati 

sabda Allah sesuai dengan teladang tokoh-tokoh besar dan inspiratif dari Kitab Suci 

khususnya Raja Salomo, Rasul Petrus, Nabi Yoel dan Bileam. 

Menjadi pribadi yang berhikmat seperti tokoh-tokoh dalam Kitab Suci tentu 

sebuah proses yang panjang. Tidak ada orang yang memperoleh hikmat secara secara 

instan, cepat, dalam waktu yang sekejab. Semuanya harus dilalui dengan tahapan-

tahapan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dan tahun demi tahun. 

Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta berusaha untuk membantu kita 

semua, para guru, siswa-siswi dan semua komunitas pendidikan yang ada di wilayah 

Keuskupan Agung Jakarta dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai tingkat Sekolah 

Menengah Atas/Kejuruan melalui renungan-renungan harian. Tujuannya adalah agar 

kita semua belajar terus-menerus untuk menjadi pribadi yang berhikmat. Dengan 

demikian akan lahir, Salomo-Salomo baru, Petrus-Petrus yang baru, Yoel-Yoel yang 

baru dan Bileam-Bileam yang baru. Sebab semakin banyak orang-orang yang 

berhikmat, maka akan semakin banyak tindakan atau aktivitas yang berhikmat. Aktivitas 

atau tindakan yang berhikmat tidak saja bermanfaat untuk diri sendiri tetapi juga untuk 

orang lain di sekitar kita bahkan bisa berdampak global. 

Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para penulis renungan: 

St. Hendro Budiyanto, Ancella Lioktriani Rante, Markus Masan Bali, Bambang Putut, 

Deslita Br. Tarigan, Pankrasius Niksan, Irene Caronima, Antonius Sinaga, Katrin 

Sudaryani, Yulianti Hadinda dan Florensia Sitinjak. Semoga BKSN 2019 ini kita semua 

semakin bergairah dan penuh sukacita, bersama Sabda-Sabda Tuhan yang telah 

diterjemahkan dalam bentuk renungan harian menjadi sesuatu yang menggerakkan dan 

memotivasi kita menuju terbentuknya pribadi-pribadi yang berhikmat seperti Raja 

Salomo, rasul Petrus, Nabi Yoel dan Bileam. 

 

 

 

 

 

Tuhan Yesus memberkati, 

Rm. V. Rudy Hartono, Pr 

Ketua Komisi Kateketik KAJ 
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Minggu, 1 September 2019 
Hari Minggu Biasa XXII Kitan Suci Nasional 
Bacaan: Sir. 3:17-18,20,28-29; Ibr. 12:18-19,22-24a; Luk. 14:1,7-14. 
 

1 Pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari 

orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Dia dengan 

saksama. 7 Karena Yesus melihat, bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-

tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: 8 "Kalau 

seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat 

kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat 

dari padamu, 9 supaya orang itu, yang mengundang engkau dan dia, jangan datang 

dan berkata kepadamu: Berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu 

harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. 10 Tetapi, apabila engkau diundang, 

pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan 

berkata kepadamu: Sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau 

akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. 11 Sebab barangsiapa 

meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan 

ditinggikan." 12 Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia: "Apabila 

engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau 

mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu 

atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan 

mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. 13 Tetapi 

apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang 

cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. 14 Dan engkau akan berbahagia, 

karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab 

engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." 

 

BELAJAR RENDAH HATI 
 

“11 Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa 
merendahkan diri, ia akan ditinggikan."  (Lukas 14:11) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Setiap orang memiliki kebutuhan untuk diperhatikan dan dicintai. Namun, 
kadang-kadang orang-orang berusaha untuk mencari perhatian yang sangat 
berlebihan. Hal itu disebabkan karena ia merasa dirinya paling berjasa, paling baik, dan 
sebagainya. Orang-orang yang sering merasa diri paling hebat tentu memiliki 
kesombongan tersendiri.  

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Sir3:17-18;Sir3:20;Sir3:28-29;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr12:18-19;Ibr12:22-24;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk14:1;Luk14:7-14;


 Orang-orang yang merasa diri paling hebat dan paling baik, menurut Yesus 
seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini harus belajar untuk rendah hati. Karena 
Yesus sendiri berkata, “Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan 
barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.” Yesus sendiri telah menunjukkan 
diri-Nya sebagai seorang hamba atau pelayan. Hal itu dapat kita baca dari kisah Yesus 
membasuh kaki para murid-Nya sebelum Perjamuan Malam Terakhir.  
 Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar dari sikap Yesus yang tidak 
mau menyombongkan diri-Nya meskipun Ia memiliki kuasa yang mahadasyat. Ketika ia 
menyembuhkan orang sakit, ia meminta orang untuk tidak menceritakan apa yang 
dilakukan-Nya. Yesus sungguh-sungguh rendah hati.  
 
Refleksi: 
1. Apakah aku merasa diri paling hebat dan paling jago dalam semua hal? 
2. Apakah aku orang yang rendah hati?  

 
Doa: 
Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu meneladani Engkau yang rendah hati dalam 
kehidupan kami setiap hari. NamaMu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.   
 
Aksi: 
Aku berusaha untuk mengakui kekuranganku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senin, 2 September 2019 
Bacaan: 1Tes. 4:13-17a; Luk. 4:16-30 
 
16 Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan-Nya pada hari 

Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. 17 Kepada-

Nya diberikan kitab nabi Yesaya dan setelah dibuka-Nya, Ia menemukan nas, di mana 

ada tertulis:18 "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 

menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku 19 

untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi 

orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk 

memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." 20 Kemudian Ia menutup kitab itu, 

memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk; dan mata semua orang dalam 

rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya. 21 Lalu Ia memulai mengajar mereka, kata-Nya: 

"Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." 22 Dan semua orang itu 

membenarkan Dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkan-Nya, 

lalu kata mereka: "Bukankah Ia ini anak Yusuf?" 23 Maka berkatalah Ia kepada mereka: 

"Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepada-Ku: Hai tabib, sembuhkanlah diri-

Mu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asal-Mu ini, segala yang kami dengar yang 

telah terjadi di Kapernaum!"24 Dan kata-Nya lagi: "Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. 25 Dan Aku berkata 

kepadamu, dan kata-Ku ini benar: Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda 

di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan dan ketika bahaya 

kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. 26 Tetapi Elia diutus bukan kepada 

salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di 

tanah Sidon. 27 Dan pada zaman nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada 

seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain dari pada Naaman, orang Siria itu." 28 

Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. 29 Mereka 

bangun, lalu menghalau Yesus ke luar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, 

tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. 30 Tetapi Ia berjalan 

lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. 

 

YESUS DATANG MEMBEBASKAN ORANG YANG TERTINDAS 

 “Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampikan kabar 
baik kepada orang miskin; dan ia telah mengutus aku, untuk memberikan pembebasan 
kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang buta,untuk membesaskan 

orang-orang yang tertindas,untuk memberikan tahun rahmat Tuhan  
telah datang.” (Luk 4 : 18-19) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Ada seorang pasien buta datang kepada seorang dokter. Pasien itu pun  

bercerita kepada dokter tentang sakit yang dialaminya. Pasien itu menyampaikan 

keinginannya untuk disembuhkan dari kebutaannya. “Dok, aku sungguh sadar bahwa 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Tes4:13-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk4:16-30;


untuk menjaga anggota tubuh itu sangat penting. Sebelum aku buta, aku bisa berkerja 

dengan baik dan melayani pelanggan saya dengan baik. Tetapi hanya karena hal yang 

sepele saja dan kelalaian dalam kerja, mata saya terkena percikan api, selanjutnya 

saya menjadi buta. Sejak saat itu aku rindu sekali  melihat indahnya dunia dan rindu 

untuk bekerja dengan mata yang sehat.”  

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kerinduan pasien yang tidak melihat sangat 

beralasan. Ia berharap dapat melihat kembali. Dokter pun berharap pasiennya dapat 

melihat kembali. Dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan bahwa Ia datang ke dunia 

untuk membebaskan orang-orang yang ditawan, menyembuhkan orang-orang yang 

sakit dan menyembuhkan orang yang buta. Yesus mau membahagiakan semua yang 

datang kepada-Nya. Pasien yang buta seperti dalam cerita di atas pun pasti akan 

disembuhkan jika ia datang kepada Yessu.  

Kita pun sebenarnya hampir sama dengan pasien yang buta tadi. Kadang-

kadang kita tidak bersyukur atas anggota tubuh dan apa yang kita peroleh dalam 

kehidupan kita. Keadaan seperti ini membuat kita jauh dari Yesus. Namun, kita tidak 

perlu takut karena Yesus pasti akan membebaskan kita dan menyembuhkan segala 

sakit dan penyakit kita. Tetapi dengan satu syarat, kita mesti percaya kepada-Nya dan 

belajar rendah hati. 

Refleksi:  

1. Apakah aku sudah bersyukur atas kehidupanku setiap hari? 

2. Apakah aku selalu berharap pada Yesus sebagai pembebasku? 

Doa: 

Bapa yang Mahabaik, Engkau telah mengutus Yesus putera-Mu untuk menebus dosa-

dosa kami.  Ia pun datang membebaskan orang yang berbeban berat dan sakit. 

Bukalah mata hati kami agar kami pun memiliki rasa syukur atas karya penebusan 

Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 

Aksi: 

Aku akan berusaha untuk selalu percaya kepada Tuhan.  

 

 

 

 

 

 

 



Selasa, 3 September 2019 
Peringatan Wajib St. Gregorius Agung 
Bacaan: 1Tes. 5:1-6,9-11; Mzm. 27:1,4,13-14; Luk. 4:31-37    
 
31 Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ 
pada hari-hari Sabat. 32 Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab perkataan-
Nya penuh kuasa. 33 Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan 
ia berteriak dengan suara keras: 34 "Hai Engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusan-Mu 
dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa Engkau: 
Yang Kudus dari Allah." 35 Tetapi Yesus menghardiknya, kata-Nya: "Diam, keluarlah 
dari padanya!" Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang 
banyak, lalu keluar dari padanya dan sama sekali tidak menyakitinya. 36 Dan semua 
orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya: "Alangkah hebatnya 
perkataan ini! Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada 
roh-roh jahat dan mereka pun keluar." 37 Dan tersebarlah berita tentang Dia ke mana-
mana di daerah itu 
 

BELAJAR DARI PAUS GREGORIUS AGUNG 

“Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain katanya:”Alangkah 
hebatnya perkataan ini! Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah 

kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar.”(Lukas,4:36). 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Hari ini Gereja merayakan peringatan wajib Santo Gregorius. Santo Gregorius 
lahir pada tahun 540 di Roma dari keluarga bangsawan kristiani yang saleh. Ayahnya 
Gordianus seorang anggota Majelis Tinggi Roma dan ibunya Santa Silvia dari Roma. 

Ia mendapatkan pendidikan dari guru-guru terbaik di kota Roma. Ia adalah 
seorang pelajar yang sangat cerdas dan berprestasi. Bahkan dalam usia yang masih 
amat muda ia telah diangkat menjadi Prefektur (Walikota) kota Roma. Sepertinya ia 
akan mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang politisi Romawi yang handal. Namun 
rupanya, Tuhan memiliki rencana lain untuk Gregorius. 

Ketika ayahnya meninggal, ia memutuskan untuk menjalani hidup religius. Ia 
melepaskan jabatannya sebagai walikota Roma. Ia merehab rumahnya yang besar 
untuk menjadi sebuah biara Benediktin. Kekudusan Gregorius membuat Paus Pelagius 
kemudian mengangkatnya menjadi salah satu dari tujuh diakon untuk kota Roma.  

Setelah Paus Pelagius wafat, Gregorius dipilih menjadi Paus. Gregorius 
berusaha menolaknya tetapi semua orang menginginkannya. Umat menaruh harapan 
besar kepadanya.  Dan pilihan umat di Roma memang tidak salah. Selama empatbelas 
tahun kemudian, Gregorius mampu memimpin Gereja dengan gemilang. Walau 
kesehatannya tidak selalu prima; namun Gregorius merupakan salah seorang paus 
terbesar dalam sejarah Gereja.  Ia menulis banyak buku dan juga merupakan seorang 
pengkhotbah yang ulung. Ia menggubah, mengumpulkan dan membukukan lagu-lagu 
liturgi hingga sampai saat ini nyanyian liturgi tersebut masih tetap diasosiasikan dengan 
dirinya (Lagu-lagu Gregorian). 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Tes5:1-6;1Tes5:9-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Tes4:13-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Tes4:13-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Tes4:13-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Tes4:13-17;


Ia mencurahkan perhatiannya kepada segenap umat manusia. Malah sesungguhnya, ia 
menganggap dirinya sebagai pelayan bagi semua orang.  Ia adalah paus pertama yang 
menggelari dirinya sebagai “hamba dari para hamba Allah” (Servus Servorum Dei).  

Dalam bacaan hari ini kita mendengar besarnya kewibawaan Yesus. Ia berkuasa 

untuk mengusir setan-setan. Para murud-Nya diberi kuasa untuk mengusir setan dalam 

nama Yesus. Bagi Yesus kemerdekaan manusia lebih penting dari pada memiliki harta 

yang banyak. Kita butuh harta tetapi cara mendapatkannya perlu diperhatikan.  

Kisah Santo Gregorius Agung juga telah menunjukkan kuasa Yesus yang luar 

biasa. Paus Gregorius pada awalnya tidak mau dipilih menjadi Paus tetapi karena 

kewibawaannya, akhirnya mau menerima tanggung jawab untuk memimpin Gereja 

Katolik. Tentu saja kewibawaan Paus ini tidak terlepas dari kuasa Yesus itu sendiri.  

Refleksi:  

1. Apakah aku sungguh-sungguh percaya akan kuasa Yesus? 

2. Apakah aku dapat meneladani Santo Gregorius Agung? 

Doa: 

Bapa yang Mahabaik, Engkau telah memilih Santo Gregorius Agung untuk menjadi 

pemimpin Gereja Katolik. Ia telah menunjukkan kuasa Yesus yang sungguh luar biasa 

dalam memimpin Gereja. Bantulah kami agar kami pun dapat meneladani Santo 

Gregorius Agung yang selalu mewartakan kasih-Mu yang suci. Demi Kristus Tuhan dan 

pengantara kami. Amin 

 

Aksi: 

Aku belajar berdoa dengan baik kepada Tuhan setiap hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rabu, 4 September 2019 
Bacaan:  Kol. 1:1-8; Mzm. 52:10,11; Luk. 4:38-44. 
 
38 Kemudian Ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu 
mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. 
39 Maka Ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu 
pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. 40 Ketika 
matahari terbenam, semua orang membawa kepada-Nya orang-orang sakitnya, yang 
menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangan-Nya atas mereka 
masing-masing dan menyembuhkan mereka. 41 Dari banyak orang keluar juga setan-
setan sambil berteriak: "Engkau adalah Anak Allah." Lalu Ia dengan keras melarang 
mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia 
adalah Mesias. 42 Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang 
sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukan-Nya dan berusaha menahan 
Dia supaya jangan meninggalkan mereka. 43 Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Juga 
di kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku 
diutus." 44 Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea 
 

KASIH SETIA ALLAH  
 

“Juga di kota-kota lain Aku harus mewartakan Injil Allah sebab untuk 
 itulah Aku diutus.”(Lukas 4:38-44) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Kalian pasti pernah membaca kisah tentang Para Martir Jepang yang meninggal 
pada tahun 1597 di Nagasaki. Mereka dikanonisasi pada tahun 1862 oleh Paus Pius IX. 
Pada tahun 1867, Paus Pius IX juga memberikan gelar yang berbahagia kepada para 
Martir Jepang sebanyak 205. Mereka wafat dalam nama Kristus antara tahun 1598-
1632. Para Martir ini pada awalnya mereka datang untuk mewartakan Sabda Tuhan 
yang sudah dirintis oleh Santo Fransiskus Xaverius pada tahun 1549. 

Mengapa para Marti Jepang mau wafat untuk Yesus? Karena mereka 
mewartakan Sabda Tuhan kepada orang-orang Jepang. Para martir ini pada awalnya 
sebagai misionaris yang bekerja di Jepang. Para imam Jepang, biarawan-biarawati 
serta umat hidup dalam iman dengan penuh sukacita. Namun, karena ada hasutan dari 
pedagang Spanyol yang mengatakan bahwa para misionaris adalah penghianat bangsa 
Jepang, maka penguasa Jepang yang bernama Hideyoshi memerintahkan orang-
orangnya untuk menangkap para imam, biarawan-biarawati untuk disiksa dan 
disalibkan.  

Salah seorang imam yang bernama Paulus Miki ketika sedang disalib berkotbah 
dengan gagah dan berani untuk memberi semangat kepada umat kristiani agar tetap 
setia kepada Yesus. Ia mewartakan kasih setia Allah yang dibawa oleh Yesus.  

 Dalam bacaan Injil hari ini Lukas 4:38-44, Yesus memberikan pengajaran 
tentang Kerajaan Allah dengan penuh kuasa, murni tak bercacat untuk keselamatan 
manusia. Yesus mewartakan Kerajaan Allah dan kasih Allah yang tetap menyertai 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Tes4:13-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Tes4:13-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Tes4:13-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm52:10;Mzm52:11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk4:38-44;


manusia. Yesus tidak hanya mewartakan kabar gembira dan Kerajaan Allah tidak 
hanya di Nazareth tetapi juga di kota-kota lain. Yesus mewartakan kabar gembira 
dengan tulus hati kepada semua orang tanpa membedakan-bedakan suku, agama, ras, 
dan status serta kedudukan seseorang. Ia tidak membedakan antara orang kaya dan 
orang miskin.  
 Karya pelayanan para misionaris dan para martir Jepang telah menunjukkan 
kasih setia Allah yang luar biasa kepada semua orang. Mereka menerima penderitaan 
dengan tetap setia kepada Kristus. Kita mungkin tidak seperti para misionaris dan martir 
Jepang tetapi kita bisa mewartakan kasih Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kita yang 
sederhan kepada orang-orang yang lemah, miskin, kecil dan tersingkir. Kita pun boleh 
menolong mereka sekecil apa pun yang kita lakukan, mungkin sangat berarti bagi 
teman-teman, orang tua, dan orang yang menderita di sekitar kita.  
 
Refleksi: 
1. Apakah aku sudah pernah menolong teman-teman yang berkesusahan di sekolah? 
2. Apakah aku menyadari akan karya pewartaan Yesus kepada orang-orang miskin 

dan tersingkir? 
 

Doa: 

Allah yang Mahabaik ajarilah kami untuk berani mewartakan Kerajaan Allah dan 
berkomunikasi secara pribadi dengan-Mu, Sang Sumber kehidupan. Bantulah kami 
untuk berani mewartakan Kerajaan Allah dengan membantu sesama kami seperti 
Bunda Teresa dengan tulus dan penuh kasih sayang. Allah, Engkaulah kekuatan hidup 
kami, kini dan sepanjang masa. Amin 
 

Aksi: 

Aku berusaha untuk membagikan makananku kepada teman yang membutuhkan 

sebagai bentuk pewartaanku kepada sesama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamis, 5 September 2019 
Santa Teresa dari Kalkuta 
Bacaan:   Kol. 1:9-14; Mzm. 98:2-3ab,3cd-4,5-6; Luk. 5:1-11. 
 
1 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak 
mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. 2 Ia melihat dua perahu di tepi 
pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. 3 Ia naik ke 
dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya 
menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Ia duduk dan mengajar orang 
banyak dari atas perahu. 4 Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon: 
"Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." 5 
Simon menjawab: "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak 
menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala 
juga." 6 Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, 
sehingga jala mereka mulai koyak. 7 Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-
temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu 
datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga 
hampir tenggelam. 8 Ketika Simon Petrus melihat hal itu ia pun tersungkur di depan 
Yesus dan berkata: "Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku ini seorang berdosa." 9 
Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena 
banyaknya ikan yang mereka tangkap; 10 demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-
anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon: "Jangan takut, 
mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." 11 Dan sesudah mereka 
menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu 
mengikut Yesus. 
 

KARYA KESELAMATAN ALLAH 
 

“Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah  jalamu untuk menangkap ikan” 
“Tuhan tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa”(Lukas 5:4) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Hari ini Gereja memperingati Santa atau Bunda Teresa dari Calcuta, India. 
Bunda Teresa membantu orang-orang yang lemah, kecil, menderita dan tersisihkan dari 
masyarakat. Orang-orang yang yang dilayani oleh Bunda Teresa merasakan kehadiran 
Allah yang menyelamatkan. Dalam melayani, Bunda Teresa tidak merasa jijik kepada 
orang yang dilayani akibat penyakit tertentu. Ia pun tidak memandang status atau 
kedudukan, agama, jabatan, orang-orang yang ia bantu. Orang-orang yang dilayani 
mendapatkan kesembuhan karena ketulusan dan kasih sayang dari Bunda Teresa.  

Sama halnya dalam bacaan Injil Lukas 5:1-11 yang kita dengar hari ini. Simon 
dan teman-temannya sedang mencari ikan sepanjang malam. Tetapi mereka tidak 
mendapatkan apa-apa. Mereka sudah putus asa. Ketika Yesus  menyuruh Simon 
menebarkan jala, Simon pun melakukannya.  Ia taat pada perintah Yesus. Mereka pun 
mendapatkan sangat banyak ikan. Simon pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, 
“Tuhan tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa.” Yesus pun berkata “Sekarang 
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engkau akan menjala manusia.” Dan mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan 
mengikuti Yesus. 

Bunda Teresa dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala bagi manusia sama 
seperti Yesus memanggil para murid-Nya. Pada awalnya, Bunda Teresa hidup dalam 
biara dengan berbagai keteraturan dan kenyamanan. Tetapi Yesus memanggilnya 
untuk bertolak lebih ke dalam untuk mengerti dan melaksanakan panggilan Tuhan 
dengan melayani orang-orang yang miskin dan kecil di Calkuta. Sebagai seorang anak 
kita diajak untuk menyampaikan karya keselamatan Allah kepada sesama kita dengan 
meneladani para murid dan Bunda Teresa.  
 

Refleksi: 
1. Apakah aku sudah taat perintah Yesus? 
2. Apakah mudah putus asa dalam belajarku? 
3. Apakah aku senantiasa bersyukur kepada Allah atas berkat yang melimpah yang 

aku terima? 
 
Doa:  
Allah Bapa yang Mahakuasa, Engkau telah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk 
mewartakan karya keselamatan-Mu. Yesus juga telah memilih para murid untuk 
membantu-Nya. Kami pun telah dipilin menjadi murid-murid-Nya lewat Sakramen 
Pembaptisan. Bantulah kami agar kami semakin menjadi murid yang setia. Demi 
Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 

Aku selalu semangat dalam belajar dan mengerjakan tugasku di sekolah karena Tuhan 

selalu menyertaiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jumat, 6 September 2019 

Bacaan: Kol. 1:15-20; Mzm. 100:2,3,4,5; Luk. 5:33-39 

 
33 Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus: "Murid-murid Yohanes sering 
berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid-
Mu makan dan minum." 34 Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat mempelai 
laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? 35 Tetapi akan 
datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka 
akan berpuasa." 36 Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka: "Tidak 
seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya 
pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu 
tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. 37 Demikian juga 
tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, 
karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur 
itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. 38 Tetapi anggur yang baru harus 
disimpan dalam kantong yang baru pula. 39 Dan tidak seorang pun yang telah minum 
anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata: Anggur yang tua itu 
baik." 
 

MAKNA PUASA 
“Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa, selagi mempelai itu bersama mereka? 

Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka; pada waktu 
 itulah mereka akan berpuasa.”(Lukas 5:34-35) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Setiap tahun orang Katolik juga berpantang dan berpuasa. Pada waktu 
berpantang dan berpuasa kita diajak untuk mehanan diri dari segala macam godaan. 
Namun, apa yang terjadi jika kita diundang oleh kerabat yang sedang mengadakan 
pesta di rumahnya? Tentu saja kita i menolaknya karena mereka adalah tetangga baik 
kita. Untuk menghormati tuan pesta yang telah menyediakan makanan, kita pasti akan 
menyantap makanan yang telah disediakan itu. Apakah kita melanggar hukum aturan? 
 Dalam Injil Lukas 5:33-39, murid-murid tidak perlu berpuasa saat mereka sedang 
bersama Yesus. Para murid Yesus sedang belajar banyak hal dari Yesus untuk lebih 
rendah hati dan tidak sombong serta tidak suka pamer. Yesus sendiri memberi teladan 
kepada para murid ni orang lain tanpa pamrih. Hal itu ditunjukkan oleh Yesus dengan 
menerima hukuman mati, menderita sengsara dan wafat di kayu salib. 
 Dari kisah di atas kita diajarkan untuk mau menyerahkan diri kepada Allah. Kita 
belajar untuk lebih rendah hati dan tidak boleh sombong. Kita berusaha hidup sesuai 
dengan apa yang diharapkan oleh Yesus yaitu memuji Tuhan dengan sukacita lewat 
sikap dan perbuatan kita. 
 
Refleksi: 
1. Apakah aku suka dipuji oleh orang lain?  
2. Apakah aku sudah rendah hati di sekolah? 
Doa: 
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Allah Bapa yang mahakasih, kami memuji dan memuliakan nama-Mu karena kasih-Mu 
selalu menyertai kami. KasihMu pula yang selalu memperbaharui diri kami. Demi 
Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku berusaha menolong orang lain tanpa pamer. 
 

 

 

 

 

 

Sabtu, 7 September 2019 
Bacaan: Kol. 1:21-23; Mzm. 54:3-4,6,8; Luk. 6:1-5. 
 
1 Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-murid-Nya 

memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan 

tangannya. 2 Tetapi beberapa orang Farisi berkata: "Mengapa kamu berbuat sesuatu 

yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" 3 Lalu Yesus menjawab mereka: "Tidakkah 

kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud, ketika ia dan mereka yang mengikutinya 

lapar, 4 bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu 

memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak 

boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" 5 Kata Yesus lagi kepada mereka: "Anak 

Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." 

AKULAH JALAN KEBENARAN DAN HIDUP 
 

“Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat”(Lukas 6:5) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Manusia adalah makhluk sosial artinya dalam hidupnya manusia membutuhkan 
orang lain. Hidup bersama orang lain menyebabkan kita tumbuh dan berkembang 
dengan baik. Dalam hidup bersama itu, kita membutuhkan peraturan agar hidup 
manusia lebih tertib. Itulah fungsi dari peraturan yang dibuat. Namun, kadang-kadang 
kita mentaati peraturan dengan kaku. Apa yang dikatakan peraturan itu harus kita ikuti 
begitu saja. Padahal peraturan itu bertentangan dengan hati nurani kita.  

Hal itu seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dalam Injil Lukas 6:1-5. Orang 
Farisi mempertanyakan apa yang dilakukan oleh para murid Yesus. “Mengapa kalian 
melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat?” Maka Yesus menjawab, 
“Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud, ketika ia dan para pengikutnya lapar? 
Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan 
diberikan kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh 
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para imam.” Di sini Yesus menegaskan pentingnya kebersamaan dengan Allah dalam 
menghayati makna hari Sabat. Hari Sabat memang penting dan Yesus menghormati 
hari Sabata tersebut. Namun, Yesus menolak jika hari Sabat dijadikan sebagai alasan 
untuk tidak memperdulikan kebutuhan manusia. Cara berpikir yang lebih mementingkan 
aturan daripada manusia itulah yang Yesus lawan.  

Yesus mengajarkan kepada kita agar melaksanakan aturan yang telah dibuat 
perlu memperhatikan kebutuhan manusia. Kita perlu menggunakan aturan sebagai 
bentuk penghayatan dan mensyukuri kehadiran Allah serta keselamatan dan 
pembebasanmanusia, bukan malah membelenggu manusia. 
 
Refleksi: 
1. Apakah aku sudah melaksanakan peraturan di sekolah dengan baik? 
2. Apakah menuruti nasihat dari orang tuaku? 

 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, bantulah kami agar dapat melaksanakan nasihat-nasihat-
Mu yang kami baca dalam kitab suci. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.  
 

Aksi: 

Aku berusaha untuk datang ke sekolah lebih awal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minggu, 8 September 2019 
Hari Minggu Biasa XXIII 
Bacaan: Keb. 9:13-18; Mzm. 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Flm. 9b-10,12-17; Luk. 14:25-
33. 
 

25 Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan-

Nya. Sambil berpaling Ia berkata kepada mereka: 26 “Jikalau seorang datang kepada-

Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-

saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi 

murid-Ku. 27 Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat 

menjadi murid-Ku. 28 Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan 

sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup 

uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? 29 Supaya jikalau ia sudah meletakkan 

dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang 

melihatnya, mengejek dia, 30 sambil berkata: Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak 

sanggup menyelesaikannya. 31 Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang 

melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 

sepuluh ribu orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan dua 

puluh ribu orang? 32 Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih 

jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. 33 Demikian pulalah tiap-tiap orang 

di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi 

murid-Ku. 

 
MENGIKUTI YESUS DENGAN SEPENUH HATI 

 
“Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari 

segala miliknya, tidak dapat menjadi murid-Ku.”(Lukas 14:33) 

 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Setiap orang yang mau menjadi Katolik perlu mempersiapkan dirinya. Ia harus 
menjalani sebuah masa yaitu masa katekumenat. Selama menjalani masa 
katekumenat, ia berusaha untuk belajar mengenal tentang ajaran-ajaran Katolik dengan 
baik. Tetapi lebih daripada itu, ia harus berusaha untuk lebih dekat mengenal Yesus 
Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Mengenal Kristus lebih dekat, membutuhkan 
pengorbanan yang luar biasa. Kita diminta untuk meninggalkan segala kebiasaan-
kebiasaan lama yang buruk. Kita diharapkan mengikuti Yesus lebih dekat. 
 Hari ini dalam Injil Lukas 14:25-33 menjelaskan bahwa untuk menjadi murid 
Yesus perlu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh setengah-
setengah mengikuti Yesus. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk  dan 
menjadi manusia baru. Karena kita mendapatkan sesuatu yang lebih penting lagi yaitu 
mengikuti Yesus yang menjadi juruselamat kita. Menjadi murid Yesus juga berarti selalu 
siap sedia melaksanakan segala perintah dan ajaranNya.  
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 Kita diminta untuk menjadi seorang murid Yesus yang setia. Murid yang setia 
berarti siap sedia melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus.  
 
Refleksi: 
1. Apakah aku sudah selalu menyiapkan diri untuk melaksanakan tugas-tugasku?  

2. Apakah aku selalu mengikuti nasihat-nasihat dari orangtua?  

3. Apakah aku sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila?  
 
Doa: 
Allah Bapa yang mahakasih, bantulah aku selalu mempersiapkan diri untuk 

melaksanakan tugas-tugasku dengan baik sebagai murid Yesus Putera-Mu yang setia. 

Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

Aksi: 

Aku akan rajin berdoa setiap hari sebagai salah satu cara mengikuti Yesus. 

 

 

 

 

 

 

Senin, 9 September 2019 

Bacaan: Kol. 1:24 - 2:3; Mzm. 62:6-7,9; Luk. 6:6-11. 

 

6 Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada 
seorang yang mati tangan kanannya. 7 Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi 
mengamat-amati Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya 
mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. 8 Tetapi Ia mengetahui pikiran 
mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu: "Bangunlah dan berdirilah 
di tengah!" Maka bangunlah orang itu dan berdiri. 9 Lalu Yesus berkata kepada mereka: 
"Aku bertanya kepada kamu: Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat 
baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" 10 
Sesudah itu Ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang 
sakit itu: "Ulurkanlah tanganmu!" Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah 
tangannya. 11 Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang 
akan mereka lakukan terhadap Yesus 
 

SUKA MENYALAHKAN ORANG LAIN 
 

“Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau Ia 

menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan  
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untuk mempersalahkan Dia.”(Lukas 6:7) 

 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Dona adalah seorang anak sekolah yang masih duduk di bangku SD kelas 5. 
Ada kebiasaan yang kurang baik yang dilakukan oleh Dona. Ia selalu mengawasi 
teman-temannya dan melaporkan kesalahan teman-temannya itu kepada guru. Ia pun 
suka menyalahkan orang lain. Sikap Dona ini menyebabkan banyak temannya tidak 
suka bergaul dan bermain bersamanya.  
 Sikap yang suka menyalahkan orang lain juga dapat kita dengar hari ini dari Injil 
Lukas 6:6-11. Dalam Injil itu dikisahkan tentang orang Farisi mengamati Yesus pada 
hari Sabat. Mereka berusaha menyalahkan Yesus karena menyembuhkan orang sakit 
pada hari Sabat. Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus tidak mempedulikan pikiran 
mereka yang suka mencari kesalahan orang lain. Yesus lebih memikirkan usaha untuk 
membuat orang lain bahagia yaitu menyembuhkan orang sakit tangannya.  
 Sikap yang suka menyalahkan orang lain adalah sikap yang tidak disukai oleh 
Yesus. Sikap seperti ini membuat kita tidak pernah melihat kebaikan yang ada dalam 
diri orang lain. Marilah kita meneladani Yesus yang tidak suka menyalahkan orang lain 
tetapi rela mengampuni orang yang berdosa.  
  
Pertanyaan refleksi: 
1. Apakah aku mudah menyalahkan orang lain? 
2. Apakah sudah memberi pujian kepada teman? 

 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahakasih, bantulah aku agar dapat menjadi anak yang tidak mudah 
menyalahkan orang lain. Karena sikap seperti itu akan menjauhkan aku dari Engkau. 
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Buatlah sebuah kalimat pujian untuk teman yang paling kamu benci! 
 
 
 
 
 
  
Selasa, 10 September 2019 
Bacaan: Kol. 2:6-15; Mzm. 145:1-2,8-9,10-11; Luk. 6:12-19 
 
12 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia 
berdoa kepada Allah. 13 Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, 
lalu memilih dari antara mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul: 14 Simon 
yang juga diberi-Nya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan 
Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, 15 Matius dan Tomas, Yakobus anak Alfeus, dan 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kol2:6-15;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm145:1-2;Mzm145:8-9;Mzm145:10-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk6:12-19;


Simon yang disebut orang Zelot, 16 Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang 
kemudian menjadi pengkhianat. 17 Lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada 
suatu tempat yang datar: di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-murid-Nya dan 
banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah 
pantai Tirus dan Sidon. 18 Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk 
disembuhkan dari penyakit mereka; juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat 
beroleh kesembuhan. 19 Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena 
ada kuasa yang keluar dari pada-Nya dan semua orang itu disembuhkan-Nya. 
 
 

YESUS TAMPIL PENUH KUASA 
 

“Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit 
mereka; juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat  

beroleh kesembuhan.”(Lukas 6:18) 
 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Kita sering mendengarkan cerita atau menonton film spiderman, ironman dan 
yang lainnya. Tokoh-tokoh dalam cerita itu menunjukkan kemampuan yang luar biasa 
untuk menolong orang yang tertindas. Mereka melakukannya karena alasan belas yang 
luar biasa.  
 Tokoh-tokoh dalam film di atas berbeda dengan Yesus. Kuasa Yesus menolong 
orang yang sakit dan menderita bukan setinggan tetapi benar-benar kuasa yang 
berasal dari Allah sendiri. Kuasa Allah yang mengasihi manusia tanpa pamrih tanpa 
menuntut balasan. Kuasa Yesus ini kemudian diteruskan kepada para rasul yang telah 
dipilih-Nya. Para murid yang dipilih oleh Yesus merasa sangat berarti. Mereka merasa 
berharga. Mereka merasa dipercaya oleh Yesus. Yesus tahu kemampuan mereka 
sehingga mereka dipilih untuk membantu Yesus mewartakan kabar gembira. 
 Untuk itu, kita diharapkan mampu bersyukur atas kuasa Yesus yang telah 
membebaskan kita dari segala dosa. Kuasa Yesus pula yang telah memilih kita menjadi 
pengikut-Nya. Maka kita diharapkan mememiliki kebangga tersendiri sebagai pengikut 
Kristus.  
  
Refleksi: 
1. Apakah aku sudah merasakan kuasa Yesus yang ada dalam diriku? 
2. Apakah aku merasa bangga menjadi pengikut Kristus? 

 
Doa: 
Yesus, Tuhanku yang penuh kasih, Engkau telah memilih murid-murid-Mu untuk 
membantu Engkau dalam mewartakan kabar gembira. Aku bersedia menjadi murid-Mu 
untuk membantu Engkau melalui orang-orang yang ada di sekitarku.  Demi Kristus 
Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku akan menyisihkan uang jajanku untuk membantu orang yang ada di sekitarku. 
 



Rabu, 11 September 2019 

Bacaan: Kol. 3:1-11; Mzm. 145:2-3,10-11,12-13ab; Luk. 6:20-26 

 

20 Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya dan berkata: "Berbahagialah, hai kamu 
yang miskin, karena kamulah yang empunya Kerajaan Allah. 21 Berbahagialah, hai 
kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu 
yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. 22 Berbahagialah kamu, jika 
karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan 
mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. 23 Bersukacitalah 
pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya, upahmu besar di sorga; 
karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. 
24 Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah 
memperoleh penghiburanmu. 25 Celakalah kamu, yang sekarang ini kenyang, karena 
kamu akan lapar. Celakalah kamu, yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan 
berdukacita dan menangis. 26 Celakalah kamu, jika semua orang memuji kamu; karena 
secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. 

 
MENDAPATKAN KEBAHAGIAAN 

 
“Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena  

kamu akan tertawa.”(Luk. 6:21) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Dini bercita-cita menjadi dokter dan dapat menghasilkan banyak uang lewat 
kerjanya. Maka ia berusaha untuk belajar dengan baik dan mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh gurunya. Ia pun dengan semangat mentaati nasihat-nasihat orang 
tuanya. Namun, semangat untuk mendapatkan banyak uang dan kekayaan sepertinya 
berubah setelah menyelesaikan kuliahnya di fakultas kedokteran. Ia mau menjadi 
dokter dan mengabdikan dirinya di pedalaman salah satu provinsi di Indonesia Timur. 
Rupanya, Ia merasa bahagia dengan pilihannya. Ia tidak lagi hanya mencari harta 
kekayaan tetapi juga mengabdi dan melayani sesama.  
 Hari ini Yesus memberi peringatan kepada para murid-Nya. Jika orang mau 
hidup bahagia janganlah terikat akan harta duniawi. Harta duniawi hanyalah sementara 
saja. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta dan kekayaan yang kita miliki. 
Tetapi kebahagiaan kita terletak pada kasih dan iman kita kepada Allah yang selalu 
bersama kita.  
 Mendengar peringatan Yesus, tentu saja menyadarkan kita bahwa tujuan 
manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kita dapat meneladani dokter Dini yang 
memiliki semangat pelayanan kepada orang-orang miskin di pedalaman.  
 
Refleksi: 
1. Apakah aku dengan mudah memberi sebagian uang jajanku untuk orang miskin? 
2. Apakah aku terpaksa menolong teman-teman yang tidak mengerti pelajaran? 
 
Doa: 
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Allah Bapa yang Mahakasih, Engkau telah menyadarkan kami lewat sabda Yesus 
Putera-Mu yang memurnikan tujuan hidup kami. Kebahagiaan kami bukan terletak pada 
harta duniawi tetapi cinta kami kepada-Mu. Bantulah kami untuk tetap mencintai-Mu 
selama-lamanya agar kami dapat memperoleh kebahagiaan surgawi.  Demi Kristus 
Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku akan membuat rencana untuk membantu teman-teman yang berkekurangan. 
 
 

 

 

 

Kamis, 12 September 2019 
Bacaan: Kol.3;12-17, Mzm 150:1-32.3-4.5-6; Luk 6:27-38 
 

27 "Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah 
musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu; 28 mintalah berkat 
bagi orang yang mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 29 
Barangsiapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, 
dan barangsiapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. 30 
Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu; dan janganlah meminta kembali 
kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. 31 Dan sebagaimana kamu kehendaki 
supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. 32 Dan 
jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-
orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. 33 Sebab 
jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah 
jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. 34 Dan jikalau kamu 
meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu 
dari padanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-
orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. 35 Tetapi kamu, 
kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak 
mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak 
Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima 
kasih dan terhadap orang-orang jahat. 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 
 

MENGASIHI MUSUH 



“Tetapi kepada kamu yang mendengar Aku, Aku berkata, kasihilah musuhmu, 
berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat  

bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang  
mencaci kamu.“( Lukas 6 : 27 – 28 ) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Tini dan Kiki adalah dua orang sahabat yang sangat akrab. Setiap hari mereka 
selalu bermain bersama. Namun, pada suatu hari Tini mendengar bahwa sahabatnya 
itu menjelek-jelekkannya di belakang. Tini dikatakan sebagai orang yang malas dan 
suka dimanja. Tini mencoba bertanya kepada Kiki tetapi Kiki tidak mau mengakuinya. 
Bahkan Kiki memarahi Tini karena mencampuri urusannya. Tini berusaha sabar 
menghadapi semuanya dan memaafkan Kiki.  

Dalam bacaan hari ini, Yesus mengajak kita untuk memaafkan musuh dan 
mendoakannya bahkan memberkatinya. Berat bukan? Tetapi jika kita lakukan dalam 
semangat kasih pasti kita bisa melakukakannya. Karena kita selalu bersama Yesus. 
Sikap Tini dan Kiki dalam kisah tadi menggambarkan diri kita sendiri agar selalu 
waspada atau hati-hati dalam membangun persahabatan. Hanya dengan saling 
memaafkan, berdamai dengan teman kita bisa menghadirkan Allah dalam hidup ini. 
 
 
Refleksi: 
1. Apakah yang aku lakukan jika ada teman-temanku memfitnah aku? 
2. Apakah aku berani mengakui kesalahanku? 

 
Doa: 
Ya Allah Bapa Mahakasih, Engkau mengajarkan kami untuk saling memaafkan, saling 
mengampuni dalam hidup ini. Tetapi kami terkadang lebih cenderung membenarkan 
sikap kami ketimbang menghargai sesama. Tolonglah kami agar mampu menjadi 
pribadi yang sanggup memaafkan teman bila kami dikhianati. Demi Kristus Tuhan kami. 
Amin. 
 
Aksi: 
 
Aku akan berusaha untuk berdamai dan memaafkan teman yang bersalah kepadaku. 
 

 

 

 

Jumat, 13 September 2019 
Bacaan: 1Tim. 1:1-2,12-14; Mzm. 16:1,2a,5,7-8,11; Luk. 6:39-42 

 
39 Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka: "Dapatkah orang buta 
menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lobang? 40 Seorang 
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murid tidak lebih dari pada gurunya, tetapi barangsiapa yang telah tamat pelajarannya 
akan sama dengan gurunya. 41 Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata 
saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? 42 
Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu: Saudara, biarlah aku 
mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam 
matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, 
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata 
saudaramu. 

 
JANGAN MENGHAKIMI 

 
“Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di 

dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata 
kepada saudaramu biarlah aku mengeluarkkan selumbar yang ada didalam matamu, 

padahal balok yang ada didalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, 
keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk 

mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.”(Lukas 6 :41- 42) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Ada seorang bapa marah kepada dokter yang datang terlambat untuk melakukan 
operasi terhadap anaknya. Dokter tersebut hanya tersenyum dan meminta maaf 
kepada bapak itu. Dokter mengatakan bahwa ia tidak berada di rumah sakit ketika anak 
bapak itu diantar. Dokter lalu menuju ke ruang operasi. Setelah beberapa lama dokter 
keluar dan mengatakan bahwa operasi ankanya telah selesai dan anaknya dalam 
keadaan stabil. Dokter berlalu pergi dari bapak itu. Bapak yang anaknya dioperasi 
menganggap dokter itu sangat sombong. Perawat yang membantu dokter yang 
mengoperasi anaknya, menjelaskan bahwa pada waktu anak bapak itu datang, dokter 
sedang menguburkan anaknya. Bapak itu, merasa sangat bersalah. 

Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain 
karena setiap kita pasti punya kesalahan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, 
“Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di 
dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata 
kepada saudaramu biarlah aku mengeluarkkan selumbar yang ada didalam matamu, 
padahal balok yang ada didalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, 
keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk 
mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.” Yesus mengajak kita untuk tidak 
mudah menyalahkan orang lain. Kita pun diminta tidak merasa sombong dan merasa 
paling benar. Jangan suka menilai orang lain bahwa orang lain itu salah dan saya yang 
paling benar. 
  
Refleksi: 
1. Apakah aku mudah menyalahkan orang lain? 
2. Bagaimana perasaanku ketika aku disalahkan oleh orang lain? 
 
Doa: 



Tuhan yesus karena kasihmu, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa 
kami. Semoga dengan semangat kasih, kami tidak mudah menghakimi orang lain 
karena diri kami juga orang berdosa. Ampuni kami jika selama ini kami mudah 
menyalahkan orang lain, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. 
 

 

 

 

 

Sabtu, 14 September 2019 
Pesta  Salib Suci 
Bacaan: Bil. 21:4-9; Mzm. 78:1-2,34-35,36-37,38; Flp. 2:6-11; Yoh. 3:13-17. 
 
13 Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang telah 
turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. 14 Dan sama seperti Musa meninggikan ular di 
padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, 15 supaya setiap orang 
yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. 16 Karena begitu besar kasih 
Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya 
setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal. 17 Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi 
dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 
 

KASIH DAN PENGORBANAN 
 

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anak-
Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa 

melainkan beroleh hidup yang kekal; sebab Allah mengutus anak-Nya ke  
dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk  

menyelamatkannya oleh Dia.”( Yoh 5 : 16-17 ). 
 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Kita pasti pernah mendengarkan lagu “Kasih Ibu kepada Beta,” bukan? Dalam 
syairnya, terungkap: Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya 
memberi, tak harap kembali bagai sang surya menerangi dunia. Lagu ini sangat dihafal 
oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Mengapa demikian? Lagu tersebut sebenarnya 
mengisahkan kasih yang tulus dan pengorbanan tanpa menuntut balas dari seorang 
ibu. Kita dikandung, dilahirkan, dan dibesarkan oleh ibu tanpa pernah mengeluh dan 
meminta balasan.  

Hari ini Gereja merayakan Pesta Salib Suci, sebuah lambag kasih dan 
pengorbanan tanpa batas yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Salib adalah 
tanda kemenangan kita meskipun banyak orang menganggap salib adalah sebuah 
penghinaan. Allah Bapa telah mengutus anak-Nya ke dunia untuk menebus dosa umat 
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manusia. Hanya karena kasih-Nya Allah rela mengampuni dan menebus dosa-dosa 
kita.  

Hari ini juga kita diajak untuk meneladani kasih dan pengorbanan Yesus yang 
rela mati di salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita diajak untuk mengasihi 
sesama teman  dengan berbuat baik seperti perbuatan ibu yang tulus kepada kita. 
 
Refleksi: 
1. Apa yang kamu lakukan terhadap teman-teman yang sering berkelahi? 
2. Apa yang kamu harapkan dari orang tua bila kamu mengasihi mereka? 

 
Doa: 
Ya Tuhan karena kasih-Mu Engkau mengampuni kami semua. Lewat salib-Mu Engkau 
mengasihi kami tanpa batas. Bantulah kami agar kami dapat mengampuni teman-
teman yang bersalah kepada kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.  
 
Aksi: 
Aku akan berterima kasih kepada ibuku. 
 
 
 
 
 
 
Hari Minggu, 15 September 2019 
Hari Minggu Biasa XXIV 
Bacaan: Kel. 32:7-11,13-14; Mzm. 51:3-4,12-13,17,19; 1Tim. 1:12-17; Luk. 15:1-
32 (Luk. 15:1-10). 
 
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: 4 "Siapakah di 
antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di 
antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun 
dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? 5 Dan kalau ia telah 
menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, 6 dan setibanya di 
rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada 
mereka: Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu 
telah kutemukan. 7 Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di sorga 
karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena sembilan 
puluh sembilan orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." 8 "Atau perempuan 
manakah yang mempunyai sepuluh dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, 
tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai 
ia menemukannya? 9 Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-
sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata: Bersukacitalah bersama-sama 
dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. 10 Aku berkata 
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kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu 
orang berdosa yang bertobat." 

 
 

ALLAH YANG MAHAPENGAMPUN 
 

“10 Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat 
Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Ada seorang anak namanya Damian. Ia duduk di keas lima SD di sebuah 
sekolah swasta. Sikap dan perbuatannya membuat teman-temannya tidak mau bermain 
dengannya. Setiap hari ada saja teman-temannya dipukul sampai menangis. Pada 
suatu hari, Damian dipanggil oleh ibu guru wali kelasnya. Damian dinasihati agar dapat 
menjadi anak yang lebih baik lagi. Karena sikap dan perbuatan Damian dapat membuat 
orang tuanya malu dan teman-temannya menderita. Dan yang paling menderita adalah 
Damian sendiri karena tidak punya banyak teman. Setelah mendengar nasihat dari wali 
kelasnya, Damian merasa sangat menyesal atas sikap dan perbuatannya. Ia berjanji 
akan mengubah sikap dan perbuatannya. Ia tidak mau memukul teman-temannya lagi. 
Namun, teman-teman Damian belum juga mau bermain dengannya. Hanya ada satu 
anak yang mau bermain dengan Damian, namanya Samuel. Samuel percaya bahwa 
Damian adalah orang yang baik dan sudah benar-benar bertobat. 
 Hari ini kita mendengarkan dari Injil Lukas 15:1-10, tentang orang-orang Farisi 
dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut karena Yesus bergaul dengan orang yang 
berdosa. Tetapi itulah yang menjadi tugas utama Yesus yaitu datang dan 
membebaskan orang-orang yang berdosa. Mengajak orang-orang berdosa untuk 
bertobat. Adalah sukacita dan kebahagiaan yang tak terlukiskan jika satu orang 
berdosa bertobat. Demikianlah kata Yesus sendiri.  
 Dari kisah dan Injil yang baru saja kita dengar, kita percaya bahwa Allah itu 
Mahapengampun. Allah tidak akan membiarkan manusia terus-menerus jatuh dalam 
dosa. Tinggal kita yang mau bertobat atau tidak. Jika kita mau bertobat maka ada 
sukacita yang besar di surga.  
 
Refleksi: 
1. Apakah aku sungguh-sungguh menyadari segala kesalahan dan dosaku? 
2. Apakah aku mau bertobat atas segala dosa dan kesalahanku? 
 
Doa: 
Allah Bapa Yang Mahakasih, Engkau selalu menghendaki agar orang-orang bertobat. 
Bantulah kami agar dapat menyadari segala kesalahan dan dosa kami.  Dengan 
demikian kami dapat semakin dekat dengan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan 
pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku akan berusaha untuk meminta maaf kepada teman karena segala kesalahanku. 
 



 
Senin, 16 September 2019 
Peringatan Wajib St. Kornelius dan Santo Siprianus 
Bacaan: 1Tim. 2:1-8; Mzm. 28:2,7,8-9; Luk. 7:1-10 
 
1 Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah Ia ke 
Kapernaum.2 Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, yang 
sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. 3 Ketika perwira itu 
mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada-Nya 
untuk meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan hambanya. 4 Mereka datang 
kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan-Nya, katanya: "Ia layak 
Engkau tolong, 5 sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung 
pembangunan rumah ibadat kami." 6 Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. 
Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-
sahabatnya untuk mengatakan kepada-Nya: "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab 
aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku; 7 sebab itu aku juga menganggap 
diriku tidak layak untuk datang kepada-Mu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka 
hambaku itu akan sembuh. 8 Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada 
pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia pergi, 
dan kepada seorang lagi: Datang!, maka ia datang, ataupun kepada hambaku: 
Kerjakanlah ini!, maka ia mengerjakannya." 9 Setelah Yesus mendengar perkataan itu, 
Ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia, Ia 
berkata: "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun 
di antara orang Israel!" 10 Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, 
didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. 
 
 

IMAN YANG MENYEMBUHKAN 
 

“9 Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia heran akan dia, dan sambil berpaling 

kepada orang banyak yang mengikuti Dia, Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, iman 

sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel!" 

 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Kita pasti pernah mendengarkan cerita tentang orang-orang yang sembuh dari 

sakit karena mukjizat dari Tuhan. Misalnya, orang sakit kanker sembuh karena percaya 

kepada Tuhan. Ada seorang ibu, namanya ibu Lian. Pada awalnya, ia merasa sakit di 

bagian perut. Suami dan anak-anaknya mengantarnya ke rumah sakit. Setelah 

diperiksa, dokter mengatakan bahwa Ibu Lian menderita kanker rahim stadium empat. 

Ibu Lian dan keluarga sangat terkejut mendengar hal itu. Namun, satu hal yang diyakini 

oleh Ibu Lian adalah mukjizat Tuhan. Ia pasti dapat sembuh dari sakitnya. Dan benar, 

setelah beberapa minggu terbaring di rumah sakit, Ibu Lian minta pulang ke rumahnya. 

Padahal, tubuhnya sudah kurus dan lemas. Ibu Lian terus berdoa kepada Tuhan agar 

sembuh. Sungguh mukjizat Tuhan itu nyata. Ibu Lian sembuh dari sakitnya.  
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Dalam Injil hari ini, dikisahkan seorang perwira Romawi meminta Yesus untuk 
menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Perwira itu datang kepada Yesus 
dengan penuh iman dan kepercayaan bahwa hambanya yang sakit akan sembuh jika 
Yesus menjamahnya. Yesus pun mau datang ke rumah perwira itu. Namun, perwira itu 
merasa tidak pantas Tuhan datang ke rumahnya. Akhirnya ia berkata kepada Yesus, 
“Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh”. Mendengar 
perkataan perwira itu, Yesus sangat kagum akan imanya. Padahal, perwira Romawi itu 
bukan orang Yahudi.  
 Hari ini kita belajar ibu Lian dan perwira Romawi yang sangat percaya kepada 
Tuhan. Iman yang kuat dan penyerahan diri yang total kepada Allah, ibu Lian dan 
hamba perwira sembuh dari sakit. Kita diharapkan untuk lebih meningkatkan iman 
kepercayaan kita kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan dengan tulus.  
 
Refleksi: 
1. Apakah aku percaya akan mukjizat Tuhan yang terjadi dalam hidupku? 
2. Apakah aku pernah meminta kesembuhan dari Tuhan? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas iman yang Kau berikan kepada kami. Semoga 
kami mampu mencontoh iman perwira Romawi dalam menjalani hidup kami setiap hari.  
Sebab Engkaulah Tuhan dan Juruselamat kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku akan berdoa bagi teman-temanku atau orang yang sedang sakit. Aku percaya 
doaku pasti dikabulkan. 
 
 
 
Selasa, 17 September 2019 
Bacaan: 1Tim. 3:1-13; Mzm. 101:1-2ab,2cd-3ab,5,6; Luk. 7:11-17 
 
11 Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-murid-Nya pergi 
bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertai-Nya berbondong-
bondong. 12 Setelah Ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung ke luar, anak 
laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu 
menyertai janda itu. 13 Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hati-Nya oleh 
belas kasihan, lalu Ia berkata kepadanya: "Jangan menangis!" 14 Sambil menghampiri 
usungan itu Ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, Ia berkata: "Hai 
anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah!" 15 Maka bangunlah orang itu dan 
duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya.16 Semua 
orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata: "Seorang nabi besar 
telah muncul di tengah-tengah kita," dan "Allah telah melawat umat-Nya." 17 Maka 
tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya 

 
YESUS MEMBERIKAN HARAPAN 
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“Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belaskasihan, lalu ia 
berkata kepadanya : “Jangan Menangis “(Lukas 7 : 13). 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Kita pasti merasa sedih dan menangis ketika melihat orang-orang yang kita cintai 
meninggal dunia. Kita juga merasa putus asa karena orang yang kita cintai tidak lagi 
hidup bersama kita. Ketika kita mengalami peristiwa semacam ini, banyak orang datang 
menghibur kita. Mereka tidak mau membiarkan kita sedih dan menangis sendiri. 
Kehadiran mereka sangat berarti bagi hidup kita. Mereka memberikan harapan kepada 
kita bahwa kelak kita juga akan berkumpul dengan anggota keluarga kita yang telah 
meninggal. 

Hari ini kita mendengarkan dari Injil 7:11-17, tentang Yesus membangkitkan 
anak muda di Nain. Anak muda ini adalah anak satu-satunya dari seorang janda. Yesus 
merasa sangat kasihan terhadap janda ini sehingga ia meminta orang yang membawa 
keranda berhenti. Yesus berkata kepada janda itu,”Jangan menangis.” Kata-kata Yesus 
ini sebenarnya memberikan penghiburan yang luar biasa. Kata-kata yang membawa 
keselamatan. Maka kemudian, Yesus pun membangkitkan anak muda itu. Semua 
orang yang melihat peristiwa itu heran dan berkata, “Seorang nabi besar telah ada di 
tengah-tengah kita.” 

Injil hari ini Yesus mengajak kita memberikan penghiburan kepada teman-teman 
yang sedang mengalami kesedihan. Kita patut meneladani Yesus yang selalu 
memberikan hiburan dan pengharapan kepada orang yang sedang sedih. 

 
Refleksi : 
1. Apa aku pernah memberikan penghiburan kepada teman yang sedang sedih? 
2. Apakah aku memiliki belas kasih kepada teman-temanku? 

 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, buatlah aku menjadi anak yang penuh belas kasih pada setiap 
orang yang aku jumpai, khususnya berbelas kasih pada orang-orang terdekat di 
sekitarku. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juruselamat kami. Amin. 
Aksi: 

Aku akan bermain bersama teman yang sedang sedih. 

 

 

Rabu, 18 September 2019 
Bacaan: 1Tim. 3:14-16.; Mzm. 111:1-2,3-4,5-6; Luk. 7:31-35 
 
31 Kata Yesus: "Dengan apakah akan Kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini 
dan dengan apakah mereka itu sama? 32 Mereka itu seumpama anak-anak yang 
duduk di pasar dan yang saling menyerukan: Kami meniup seruling bagimu, tetapi 
kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. 33 
Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan 
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kamu berkata: Ia kerasukan setan. 34 Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan 
minum, dan kamu berkata: Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat 
pemungut cukai dan orang berdosa. 35 Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang 
yang menerimanya. 
 

HIKMAT BAGI ORANG BENAR 

34 “Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan minum, dan kamu berkata: Lihatlah, 
Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. 35 

Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya.” (Luk. 7:35) 
 
Teman-teman yang dikasih Tuhan,  
 Pernah ada seorang anak misdinar atau putra altar bertanya kepada pastor 

parokinya. “Mengapa keluargaku selalu saja ada masalah? Padahal teman-temanku 

misdinar biasa-biasa saja. Apakah Tuhan maraha kepada keluarga saya?” Pastor itu 

kemudian menjawab anak itu, “Apakah kamu pernah menyadari apa yang diberikan 

oleh Tuhan kepada-Mu? Mulai dari kamu bangun tidur sampai malam hari? Apakah 

kamu diberi makan, minum, dan mendapat kasih dari orang tuamu? Pada waktu kamu 

melihat teman-temanmu biasa-biasa saja itu sebenarnya mereka juga punya masalah 

tetapi mereka tahu untuk bersyukur kepada Tuhan.”  

“Oh, jadi saya kurang bersyukur ya pastor, berarti saya tidak mendapatkan berkat ya?”  

“Berkat Tuhan selalu turun atas kita semua nak, tinggal kita mau bersyukur atau tidak?” 

jawab pastor itu.  

 Injil Lukas pada hari ini mengajak kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur atas 

apa yang kita dapatkan seperti diberi nafas kehidupan, diberi makanan, diberi kasih 

sayang, dan teman-teman yang baik. Kita kadang-kadang tidak pernah bersyukur. Kita 

hanya mengeluh dalam hidup ini seperti Ahli Taurat dan orang-orang Farisi.  

 Setiap peristiwa pada dasarnya mempunyai pesan tersendiri. Jika kita dapat 

mengerti makna dari setiap peristiwa tersebut maka kita dapat dikatakan sebagai orang 

mempunyai hikmat.  Hikmat itu dibenarkan bagi orang-orang yang mau menerimanya. 

Refleksi: 
1. Apakah aku selalu bersyukur kepada Tuhan? 
2. Apakah aku selalu mengeluh jika mengalami berbagai masalah dalam hidupku? 
 

Doa: 

Ya Allah Bapa di surga,  bantulah kami untuk memahami arti dari setiap peristiwa hidup 

kami agar kami dapat menjadi orang yang mempunyai hikmat. Bantulah kami agar kami 

dapat bersyukur atas segala yang kami peroleh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara 

kami. Amin. 

Aksi: 



Aku akan mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan teman-teman yang telah 

berbuat baik kepadaku. 

 
 
 
 
Kamis, 19 September 2019 

Bacaan: 1Tim. 4:12-16; Mzm. 111:7-8,9,10; Luk. 7:36-50 

 

36 Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang 
ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. 37 Di kota itu ada seorang perempuan 
yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, bahwa 
Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli 
pualam berisi minyak wangi. 38 Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus 
dekat kaki-Nya, lalu membasahi kaki-Nya itu dengan air matanya dan menyekanya 
dengan rambutnya, kemudian ia mencium kaki-Nya dan meminyakinya dengan minyak 
wangi itu. 39 Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata 
dalam hatinya: "Jika Ia ini nabi, tentu Ia tahu, siapakah dan orang apakah perempuan 
yang menjamah-Nya ini; tentu Ia tahu, bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." 
40 Lalu Yesus berkata kepadanya: "Simon, ada yang hendak Kukatakan kepadamu." 
Sahut Simon: "Katakanlah, Guru." 41 "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang 
pelepas uang. Yang seorang berhutang lima ratus dinar, yang lain lima puluh. 42 
Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang 
itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" 43 Jawab Simon: 
"Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya: 
"Betul pendapatmu itu." 44 Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata 
kepada Simon: "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau 
tidak memberikan Aku air untuk membasuh kaki-Ku, tetapi dia membasahi kaki-Ku 
dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. 45 Engkau tidak mencium Aku, 
tetapi sejak Aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kaki-Ku. 46 Engkau tidak 
meminyaki kepala-Ku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak 
wangi. 47 Sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah diampuni, 
sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia 
berbuat kasih." 48 Lalu Ia berkata kepada perempuan itu: "Dosamu telah diampuni." 49 
Dan mereka, yang duduk makan bersama Dia, berpikir dalam hati mereka: "Siapakah Ia 
ini, sehingga Ia dapat mengampuni dosa?" 50 Tetapi Yesus berkata kepada perempuan 
itu: "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!” 
 

KASIH YANG NYATA 
“Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu: "Imanmu telah menyelamatkan  

engkau, pergilah dengan selamat!” (Luk. 7:50) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
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Setiap kita pasti pernah berbuat salah dan dosa.  Misalnya, mengejek teman, 
malas belajar, dan malas mengerjakan tugas, serta melawan orang tua. Jika kita 
melakukan dosa atau kesalahan maka akibatnya kita dijauhi oleh teman-teman dan 
dimarahi oleh guru atau orang tua. 

Sikap menjauhi teman yang melakukan kesalahan sebenarnya bertentangan 
dengan ajaran Yesus. Hari ini kita dengar dari Injil Lukas, ada seorang perempuan 
berdosa datang kepada Yesus di rumah Simon. Ia kemudian meminyaki kaki Yesus 
dengan minyak wangi. Simon, si tuan rumah tidak melakukan seperti yang dilakukan 
oleh wanita itu. Di sini kita melihat Yesus menunjukkan sikap penuh pengampunan 
kepada orang yang berdosa. Yesus tidak menjauhi mereka justru mau bergaul dan 
mengampuni mereka. Hati Yesus selalu tersentuh dengan ketulusan serta kebaikan hati 
perempuan berdosa.  

Hari ini kita belajar dari ketulusan Yesus yang mau bergaul dengan orang yang 
berdosa. Kita pun dapat melakukannya di sekolah. Kita boleh bermain dengan siapa 
saja tanpa memandang suku, agama, dan ras. Berilah kesempatan teman yang 
bersalah untuk memperbaiki dirinya. Itulah kasih yang nyata dalam hidup kita.  

 
Refleksi: 
Apakah aku pernah menjauhi orang yang bersalah kepadaku? 
 
Doa:  
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami selalu untuk lebih banyak berbuat kasih pada 
sesama, khususnya mereka yang telah berbuat salah kepada kami. Semoga dengan 
demikian, kasih-Mu selalu melimpah bagi hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan 
Juruselamat kami. Amin. 
 

Aksi: 

Aku akan memaafkan teman yang bersalah kepadaku.  

 

 

 

 

Jumat, 20 September 2019 

Bacaan: 1 Tim. 6:2c-12; Mzm. 49:6-7.8-10.17-18.19-20; Lukas 8:1-3 

 

8:1 Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke 

desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid-Nya bersama-sama dengan 

Dia, 8:2 dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh 

jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah 

dibebaskan dari tujuh roh jahat, 8:3 Yohana isteri Khuza bendahara Herodes, Susana 

dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu 

dengan kekayaan mereka. 

 

SELAMAT KARENA HIDUP SEHAT 



“Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu 

dengan kekayaan mereka.”(Lukas 8:3) 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Malam itu Tiur diomeli mamanya, karena tidak mau makan sayur. ”Tapi aku 

nggak suka maa”, kata Tiur. ”Anakku, makan itu tak hanya soal suka dan tak suka. 

Makan itu untuk kesehatan dan tubuhmu butuh untuk tumbuh. Tubuhmu adalah apa 

yang kau makan. Badanmu sehat kalau makanmu tepat, empat sehat lima sempurna, 

masa tuamu akan bahagia, tidak sakit-sakitan. Lihat tuh Anton, sukanya makan mie 

instan tiap hari, sudah tiga kali ke dokter, badannya lemah karena kurang gizi, kakinya 

patah karena kurang kalsium”, kata mama Tiur. 

 Teman yang dikasihi Tuhan. Seperti Tiur itu, ada banyak anak yang kurang 

peduli terhadap kesehatan diri sendiri. Yang dipikirkan hanya kesenangan saja. Senang 

dengan makanan instan, senang minum air kemasan berwarna. “Enak”, katanya. Ada 

juga, anak yang suka bermalas-malasan, atau bermain sampai lupa nggak 

mengerjakan PR dan belajar. Itu semua adalah kebiasaan tak baik yang harus 

dihindari. Kenapa? Karena masa depan itu dirintis mulai dari sekarang, bukan besok 

atau nanti. Jadi bagaimana? 

 Teman-teman, kita dapat belajar dari Maria Magdalena dan para wanita yang 

disembuhkan Yesus dari roh jahat. Mereka menghentikan kebiasan yang tak baik itu, 

dan  „bertobat‟, mulai hidup sehat dan teratur. Tak hanya itu, mereka sampai rela 

bekerja menyumbangkan tenaga dan harta untuk melayani Tuhan. Luar biasa! Kita pun 

dapat mulai dengan kebiasaan berpikir hal-hal yang baik, cara hidup sehat, makan 

sehat, istirahat cukup, kuat berdoa, menyadari tugas-tugas dan rajin belajar itu penting 

dan genting. 

Refleksi: 

Apakah aku sudah gemar hidup sehat, atau hanya mau yang enak-enak saja? 

Doa: 

Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah hidup ini. Kirimkanlah Roh-Mu kepada kami 

agar selalu menyadari bahwa hidup perlu dipelihara, dijaga dan dikembangkan. Perlu 

makan sehat, berpikir positif, banyak berdoa dan rajin belajar. Tuhan tambahlah iman 

kami. Amin. 

Aksi 

Aku menjalani hidup sehat jasmani-rohani: makan sehat, rajin berdoa dan belajar. 

 

 

 

Sabtu, 21 September 2019 
Pesta St. Matius Pengarang Injil 



Bacaan: Ef. 4:1-7,11-13; Mzm. 19:2-3.4-5; Mat. 9:9-13 
 

9 Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di 
rumah cukai, lalu Ia berkata kepadanya: "Ikutlah Aku." Maka berdirilah Matius lalu 
mengikut Dia. 10 Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak 
pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-
murid-Nya. 11 Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada 
murid-murid Yesus: "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai 
dan orang berdosa?" 12 Yesus mendengarnya dan berkata: "Bukan orang sehat yang 
memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 13 Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini: 
Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena Aku datang 
bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." 
 

 

MATIUS SELAMAT BUKAN HANYA TAAT, TAPI KARENA HATI YANG BENAR 

 
 “Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena Aku datang 

bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."(Lukas 9:13) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan.  

Hari ini kita merayakan pesta Santo Matius pengarang Injil. Kisah Matius ini 

menarik, karena dalam tradisi Yahudi, dia bukanlah orang yang layak untuk dihormati. 

Kenapa? Karena dia adalah petugas cukai atau tukang pajak yang (bisa jadi) dituduh 

suka korupsi. Dia bahkan sering di-bully dengan kata-kata “Matius anteknya penjajah 

Romawi yang kejam, penindas rakyat”. Tapi Matius tidak ngambek dan stress, 

meskipun sedih disingkirkan bangsanya. Hati kecilnya tetap mencari Tuhan. Dan benar! 

Tuhan Yesus menghampiri dia: “Ikutlah Aku”, dan Yesus makan di rumahnya.  

 Teman-teman, kebalikan dari situasi Matius, dalam tradisi Yahudi Imam dan 

Farisi adalah kelompok yang dianggap suci karena mereka melaksanakan hukum 

Taurat menyembah Allah dengan aturan ketat. Mereka hafal kitab suci, sembahyang 

tujuh kali dalam sehari, memberi sedekah, berdoa dan puasa, tidak mau makan 

makanan najis, semua aturan agama dijalankan dengan rajin dan tekun. Tapi apakah 

itu menjamin mereka berkenan di hadapan Allah? Ternyata tidak, karena mereka 

melaksanakan agama hanya untuk menaati aturan kewajiban saja, tetapi hatinya tidak 

setia kepada Allah. Mereka masih suka memeras, memaksakan aturan kepada rakyat 

kecil. Di dalam kisah Matius inilah, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa yang dikehendaki 

Allah adalah hati yang penuh belas kasihan, dan bukan aturan agama (bdk.9:13). Jadi, 

apa artinya bagi  kita? 

 Pertama, sebagai umat Tuhan, kita diminta untuk mengembangkan rasa cinta 

kasih. Tentu bersikap mengasihi keluarga, guru, mengasihi teman, bahkan siapa saja 

yang kita temui. Aku pergi ke gereja ikut misa, karena aku mengasihi Tuhan, bukan 

karena kewajiban atau disuruh orang tua. Kedua, sebagai pelajar, aku wajib mencintai 



sekolah, guru dan semua mata pelajaran yang kuterima. Sebab dengan mencintai guru 

dan pelajaran, “aku sudah bisa 50%”. 

Refleksi: 

1. Apakah aku pergi ke gereja karena mencintai Tuhan atau disuruh papa-mama? 

2. Apakah aku sudah bersikap belas kasih kepada keluarga, guru dan teman? 

Doa: 

Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengasihiku dengan memberiku papa-mama 

baik, sekolah guru dan teman yang hebat. Tambahkanlah kepadaku, rahmat hati yang 

penuh belas kasih, sehingga aku semakin dapat mengasihi-Mu. Amin. 

Aksi: 

1. Aku “memanggil” rasa rindu hatiku bertemu Tuhan saat akan pergi ikut misa ke 

gereja.  

2. Aku membantu orang tua, guru dan teman dengan sikap belas kasih. 

 

 

 

Minggu, 22 September 2019  

Hari Minggu Biasa XXV 

Bacaan: Am. 8:4-7; Mzm. 113:1-2.4-6.7-8; 1Tim. 2:1-8; Luk. 16:1-13 (16:10-13) 

 

10 "Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara 
besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga 
dalam perkara-perkara besar. 11 Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon yang 
tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? 
12 Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan 
menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? 13 Seorang hamba tidak dapat mengabdi 
kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi 
yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. 
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." 
 

KESETIAAN ADALAH KEBENARAN, KEDUANYA ADALAH KEPERCAYAAN 

 “Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara 
besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak  

benar juga dalam perkara-perkara besar" (Luk.16:10). 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Alkisah PR matematika Denny belum selesai, tetapi dia sudah mengantuk. 

Mamanya pun ngomel-ngomel. “Kenapa sih kamu nggak dengarkan nasihat mama. 

Kalau habis pulang sekolah, makan siang, istirahat sebentar, lalu kerjakan PR-mu. 



Tugas pelajar itu ya setia belajar, bukannya main game Mobile Legend, Free Fire, 

PUBG melulu seharian! Kamu sebentar lagi mau ujian nasional. Main game bisa 

ditunda, tapi mengerjakan PR dan belajar nggak bisa ditunda! Ingat Denny, kamu 

sudah dipercaya menjadi siswa sekolah ternama. Jadi bersikaplah jujur, benar dan 

setia, supaya diperhitungkan sebagai siswa unggulan. Pilih, kerjakan apa saja hal baik 

dan penting untuk masa depanmu, jangan kerjakan hal kesenangan melulu”, kata 

mamanya.  

 Sahabat Tuhan, mama Denny merasa pantas ngomel karena khawatir bila 

Denny tidak setia dan tidak bersikap benar, maka anaknya bakal tertinggal pelajaran 

dan kelak tak mampu bersaing di masa depan. Orang tua dan guru selalu berharap 

anak-anak mandiri dan pandai bersikap untuk kebaikan diri sendiri. Di jaman Yesus pun 

para rasul diingatkan, bahwa barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia 

juga dalam perkara-perkara besar. Kalau saja Denny bersikap benar dan setia, segera 

mengerjakan tugas PR dan tekun belajar, niscaya dia menjadi anak yang pandai, 

dipercaya orang tua dan menjadi kebanggaan sekolah dan guru-guru. 

Refleksi: 

Apakah semua sikapku sehari-hari saat ini sudah benar, setia dan dapat dipercaya? 

Doa: 

Tuhan Yesus, ampunilah aku karena kadang aku malas dan tak tahu berterima kasih. 

Berilah aku rahmat kemurnian hati agar aku mampu berpikir, berkata dan bersikap 

benar dan jujur, sehingga layak dipercaya oleh siapa saja. Amin. 

Aksi: 

Aku berpikir, berkata dan bertindak benar terhadap diri sendiri dan siapa saja. 

 

 

 

 

Senin, 23 September 2019  

Bacaan: Ezr. 1:1-6; Mzm. 126:1-2ab.2cd-3.4-5.6; Luk. 8:16-18  

 

16 "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau 
menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, 
supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. 17 Sebab 
tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu 
yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. 18 Karena itu, perhatikanlah 
cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi 
siapa yang tidak mempunyai, dari padanya akan diambil, juga apa yang ia anggap ada 
padanya." 
 

MENJADI JURU PENERANG  



"Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau 
menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas  

kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat  
melihat cahayanya” (Luk.8:16) 

 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Kelas 6 C ramai riuh rendah saat akhir semester ini diumumkan bahwa Tony 

dapat rangking 1 lagi di kelasnya. Hector dan Herbert nampak bisik-bisik berdua. “Pinter 

sih emang pinter, tapi sayang …”, kata Hector. “Sayang gimana Tor? Kan dia jelas-jelas 

jenius. Pantes dong kalau juara satu!”, kata Herbert. “Jenius, sayang pelit! Masa, ada 

teman satu kelompok kesulitan pelajaran.. Eh dia kerjakan sendiri! Dia nggak mau 

berbagi... Kasihan anggota kelompok yang lain kan?” jelas Hector. 

Teman-teman, apakah ada di antara kalian yang pandai tapi nggak mau berbagi 

kepintaran? Ada teman yang kelaparan tapi nggak mau berbagi makanan? Nah, hari ini 

kita diperingatkan Yesus, bahwa kalau kita punya obor atau pelita, haruslah diangkat 

tinggi-tinggi, biar di sekitar kita jadi terang dan orang lain dapat merasakan terangnya 

juga. Apa maknanya bagi kita kalau punya kepinteran, bakat, talenta, ketrampilan tapi 

tak mau dibagikan? Mari kita bagi buat teman yang lain, biar mereka juga turut 

merasakan hal yang sama.  

Refleksi: 

Kapan aku menjadi cahaya harapan bagi teman sekolah? 

Doa: 

Tuhan Yesus, terima kasih atas bakat, kecerdasan, keterampilan yang Engkau berikan. 

Jadikanlah aku pelita yang semakin murah hati berbagi karunia dan bakat kecerdasan 

itu untuk teman dan sesama. Amin. 

Aksi: 

Aku murah hati berbagi dengan teman. 

 

 

  

 

Selasa, 24 September 2019  

Bacaan: Ezr. 6:7-8.12b.14-20; Mzm. 122:1-2.3-4a.4b-5; Luk. 8:19-21  

 

19 Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepada-Nya, tetapi mereka tidak dapat 
mencapai Dia karena orang banyak. 20 Orang memberitahukan kepada-Nya: "Ibu-Mu 
dan saudara-saudara-Mu ada di luar dan ingin bertemu dengan Engkau." 21 Tetapi Ia 



menjawab mereka: "Ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku ialah mereka, yang 
mendengarkan firman Allah dan melakukannya." 
 

SEMUA ORANG ADALAH SAUDARAKU  

"Ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku ialah mereka, yang mendengarkan firman  
Allah dan melakukannya." (Luk. 8:21) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Malam itu Theo bercerita kepada ibunya tentang pengalamannya berlibur di 

rumah Kenny teman kelasnya. “Wah menyenangkan sekali bu. Keluarga Kenny itu baik 

sekali. Mama Kenny itu seperti ibu saja, ngobrol, canda, memberi nasehat. Aku diajak 

berenang di apartemen, aku diajak makan ke satu restoran di mall. Eh ternyata restoran 

itu adalah milik papanya. Aku diajari papanya tata cara makan yang baik di meja 

makan. Ketika kami ke rumah nenek Kenny, nenek itu membuatkan roti khusus 

untukku, bukan diambil dari toko rotinya”, kata Theo. “Waaah baik hati banget keluarga 

Kenny itu yaach. Padahal mereka itu orang Sumatra, ibu orang Surabaya, dan lagian 

nggak kenal loh”, kata ibu Theo heran. “Ya, itu karena Kenny menganggap aku sebagai 

saudaranya, bu”, kata Theo 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Menganggap orang lain sebagai saudara, 

itulah yang dimaksud Yesus ketika berkata: "Ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku ialah 

mereka, yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Yaitu orang-orang yang 

berperilaku mengasihi. Orang yang saling mengasihi adalah saudara satu sama lain, 

siapapun orang itu, tanpa pandang asal, suku, agama. Sebab orang yang saling 

mengasihi adalah orang yang mendengarkan Sabda Allah dan melakukannya. 

 

Refleksi: 

Apakah aku sudah menganggap teman kelasku adalah saudaraku? 

Doa: 

Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kepadaku teman sekelas yang 

baik. Bukalah hati kami selalu, agar kami senantiasa menyadari bahwa kami semua 

adalah saudara di dalam kasih-Mu. Amin 

Aksi: 

Aku mengasihi teman-temanku, sebab mereka adalah saudaraku. 

 

 

 

Rabu, 25 September 2019  

Bacaan: Ezr. 9:5-9; Tb. 13:2.3-4a.4bcd.5.8; Luk. 9:1-6  

 



1 Maka Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa 
kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-
penyakit. 2 Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan Kerajaan Allah dan untuk 
menyembuhkan orang, 3 kata-Nya kepada mereka: "Jangan membawa apa-apa dalam 
perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. 4 
Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu 
berangkat dari situ. 5 Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah 
dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap 
mereka." 6 Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil 
memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. 
 

NGGAK PERLU BAPER 
  

“Kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota  
mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai  

peringatan terhadap mereka" (Luk.9:5). 
 

Teman-teman yang dikasih Tuhan,  

 Pengalaman ditolak adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Itulah yang 

dialami Hardi ketika mendapat tugas kelompok membuat peraga perkembang biakan 

tumbuhan secara vegetatif buatan yaitu cangkok dan stek. Dan oleh guru ia 

dimasukkan ke kelompok „Petani Apartemen‟. “Hei Hardi, kamu orang kampung 

mestinya kau jadi anggota kelompok „Petani Kampung‟ saja, nggak pantas kau jadi 

anggota kelompok kami yang elit”, kata Martin. Di-bully begitu, dongkol juga hati Hardi. 

Untunglah kelompok „Petani Kompleks‟ menerimanya dengan tulus. “Hardi, kamu ke 

sini saja, jadi anggota kelompok kami. Sudah lupakan mereka! Toh mereka tidak 

membuatmu jadi jenius, mereka tak membuatmu jadi juara kelas, atau jadi artis atau 

tampan dan kaya raya. Iya kan?”, kata Timung ketua kelompok „Petani Kompleks‟. “Iya, 

ya. Benar juga kata Timung. Kenapa juga dipikir. Kenapa juga kesel. Bikin boros energi 

saja! Bukan mereka yang membuatku jadi hebat. Mereka tak ada kaitan apa-apa 

dengan diriku”, pikir Hardi.  

 Teman yang dikasihi Tuhan. Pengalaman tidak diterima memang tak enak. 

Bagaimana sebaiknya sikap kita? Ngambek? Rasanya tak perlu. Dalam tradisi Katolik 

ada kebiasaan untuk mengampuni. Mengampuni orang, juga mengampuni keadaan. 

Dan kita mengenal Sakramen Pengampunan Dosa atau Sakramen Tobat. Namun 

mengampuni juga butuh latihan. Tuhan Yesus memberi inspirasi latihan awal: “Kalau 

ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan 

kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka". Mungkin ini 

dapat kita maknai: „Kalau ada orang yang menolakmu, ya sudah, nggak perlu sakit hati 

atau baper. Ampuni saja mereka, sebab mereka nggak ngerti soal dosa. Cuma sampai 

di situ saja kebisaan mereka!‟  

Refleksi: 



Apakah aku pernah kecewa karena ditolak? Bagaimana aku mengatasinya? 

Doa: 

Tuhan, ampunilah aku. Tambahkanlah rahmat pengampunan kalau aku masih sulit 

mengampuni. Ampunilah juga mereka yang pernah menolak aku. Kembalikanlah 

mereka kehadirat-Mu. Amin 

Aksi: 

Aku berpikir positif, tidak kecewa saat ditolak. Aku mengampuni orang-orang dan 

keadaan yang menolakku. 

  

 

 

 

Kamis, 26 September 2019  

Bacaan: Hag. 1:1-8; Mzm. 149:1-2.3-4.5-6a.9b; Luk. 9:7-9 

 

7 Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas, 
sebab ada orang yang mengatakan, bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang 
mati. 8 Ada lagi yang mengatakan, bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula 
yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. 9 Tetapi 
Herodes berkata: "Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan Dia ini, yang 
kabarnya melakukan hal-hal demikian?" Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu 
dengan Yesus. 
 

LEBIH BAIK BERHATI EMAS DARIPADA BERHATI CEMAS  
 

“Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun  
merasa cemas.”(Luk. 9:7). 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan. 

Apa yang dapat kita gambarkan dari kisah Herodes itu? Ya, Herodes adalah 
seorang raja yang punya segalanya dalam hidupnya. Ia paling berkuasa di seluruh 
negeri, punya banyak harta, istananya besar. Apa yang diinginkannya pasti terkabul. 
Mau apa saja bisa!  

Seharusnya raja Herodes tidak perlu cemas dalam hidupnya. Tetapi ternyata 

hidup Herodes sangat mementingkan hal-hal duniawi. Dia cemas ketika mendengar 

ada orang bernama Yesus membuat banyak keajaiban dan hal-hal hebat. Bisa jadi ia 

cemas kalau kekuasaannya akan diambil alih.  

Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Rasa cemas itu manusiawi. Sebab semua 

orang memiliki rasa cemas sejak ia dilahirkan. Contohnya rasa cemas ketika terlambat 



berangkat sekolah, tidak mengerjakan PR, menunggu jemputan sekolah belum datang. 

Sampai di sini kita mendapatkan dua jenis cemas. Yang satu adalah cemas „Herodes‟, 

atau rasa takut karena berpikir milik kepunyaannya akan diambil. Ini rasa cemas 

negatif, yang bisa merugikan diri sendiri dan sesama. Satunya lagi adalah cemas „Murid 

Yesus‟, yaitu cemas jika tidak bersama Tuhan. Rasa cemasnya dipakai untuk berpikir 

positif, membangun diri. Tidak berpikir untung-rugi, tapi untung untuk semua orang, 

sebaiknya bagaimana!. Misalnya, bagaimana kalau suka terlambat sekolah? Ya, mesti 

bangun lebih pagi, belajar lebih rajin, segera mengerjakan PR di siang hari sepulang 

sekolah, agar malamnya bisa untuk mempelajari pelajaran esok hari. Jadi, hari ini kita 

diperingatkan: lebih baik berhati emas, daripada berhati cemas. 

Refleksi: 

Apakah aku merasa cemas oleh barang duniawi?  

Doa: 

Tuhan, terangilah hatiku, agar aku tidak mencemaskan barang-barang duniawi, tetapi 

biarlah aku berhati emas untuk selalu rindu dekat dengan-Mu. 

Aksi: 

Aku tidak mau „dijajah‟ & terikat pada hape, game dan media sosial. Aku berpikir, dan 

menganggap bahwa gadget hape dan tablet hanyalah alat bantu semata. 

 

 

 

 

Jumat, 27 September 2019  

Bacaan: Hag. 2:1-9; Mzm. 43:1.2.3.4; Luk. 9:18-22 

18 Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-murid-Nya 
kepada-Nya. Lalu Ia bertanya kepada mereka: "Kata orang banyak, siapakah Aku ini?" 
19 Jawab mereka: "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia, ada pula 
yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." 20 Yesus 
bertanya kepada mereka: "Menurut kamu, siapakah Aku ini?" Jawab Petrus: "Mesias 
dari Allah." 21 Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan 
memberitahukan hal itu kepada siapa pun. 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." 
 

TUHAN YANG MENYERTAIKU  

"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" (Luk. 9:22) 
 



Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Suatu kali Emon ngambek dan mengadu pada ibunya, bahwa dia diolok-olok 

oleh teman bermain gundu di kampungnya „kamu orang kafir‟. Ibunya bertanya: 

“Apakah Emon tahu, apa artinya kafir?”. “Mmm.. Kata pak guru, kafir itu orang yang 

tidak percaya Allah, Bu”, jawab Emon. “Bagus! Apakah kamu tidak percaya Allah?”, 

tanya ibu. “Saya percaya Allah, Bu. Saya percaya Tuhan Yesus!”, jawab Emon. “Nah, 

berarti Emon tidak kafir!”, kata Ibu Emon.  

Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bisa jadi kisah Emon itu juga pernah kalian 

dengar atau kalian alami. Olok-olok semacam itu bisa terjadi karena anak-anak itu tidak 

mengerti apa arti kafir dan apa arti Tuhan bagi mereka. Ada orang menganggap bahwa 

Allah itu Mahatinggi, jadi ada jauuuh sekali di langit lapis ke tujuh sana. Tapi dalam 

tradisi katolik, Allah itu Mahakasih, sangat dekat dengan kita dan sangat sayang 

kepada kita.  

Karena kasih-Nya yang teramat besar pada manusia, Allah menanggalkan 

mahkota kemuliaan dan tahta surga, dan menjadi manusia lemah Yesus Kristus yang 

rela wafat mengurbankan diri menebus dosa kita. Dan bangkit, membuktikan bahwa Dia 

itu Allah. Jadi, Allah kita adalah Allah yang Kasih dan menjelma menjadi manusia 

Yesus. Dia disebut Mesias, atau yang terurapi – yang membawa keselamatan. Disebut 

juga „Immanuel‟ yang berarti Allah menyertai kita. Teman-teman, hari ini kita diajak: 

mari mengimani dan mencintai Allah yang benar. 

Refleksi: 

Apakah aku sungguh-sungguh percaya akan Allah?  

Doa: 

Tuhan, tambahkanlah rahmat iman kepadaku, agar aku semakin berperilaku kasih dan 

semakin percaya akan Engkau yang amat sayang kepada kami manusia. Amin. 

Aksi: 

Saat berdoa dan misa, aku mengatur pikiranku, benar-benar konsentrasi fokus 

menghayati kehadiran Tuhan. 

 

 

Sabtu, 28 September 2019  

Bacaan: Za. 2:1-5.10-11a; Yer. 31:10.11-12ab.13; Luk. 9:43b-45 

43b Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuat-Nya itu, Yesus 
berkata kepada murid-murid-Nya: 44 "Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku 
ini: Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." 45 Mereka tidak 
mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak 
dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada-
Nya. 
 



BERIMAN 

“Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga 

mereka tidak dapat memahaminya.”(Luk. 9:45). 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

 Suatu kali saat ikut misa hari Minggu Anton bertanya kepada papanya: “Pa, 

mana Yesusnya Pa? Di altar juga nggak ada. Bagaimana sih wajah Yesus itu?”. 

“Anakku, dalam iman katolik kita, Tuhan Yesus itu adalah Allah Putra atau Sabda Allah 

yang dalam wujud manusia ada dalam sejarah manusia dua ribu tahun yang lalu. 

Setelah Tuhan Yesus wafat disalib, Dia bangkit dan naik ke surga. Sebagai gantinya, 

Yesus mengutus Roh-Nya yang Kudus untuk menemani sepanjang hidup kita. Hanya 

orang suci yang mampu melihat wajah Tuhan Yesus. Kita setiap minggu, setiap hari 

mengikuti misa agar hidup kita kudus dan suci biar kelak kita dapat memandang wajah-

Nya. Jadi, di misa sekarang ini, kita hadir di hadapan Roh Tuhan yang tidak tampak 

oleh mata kita, tetapi kita percaya dengan iman, bahwa Tuhan hadir”, kata papa Anton 

 Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Iman adalah tindakan percaya kepada 

Tuhan dan sekaligus mengandalkan kebijaksanaan tidak pada kekuatan diri sendiri 

melainkan pada kuasa dan perkataan Tuhan yang kita percayai. Karena Tuhan itu 

Mahabesar, misteri yang tersembunyi, maka dalam beriman itu kadang orang tidak 

mengerti, artinya tersembunyi dan tidak dapat memahaminya (ay.45). Otak kita yang 

hanya sebesar kepalan tangan ini tak akan mampu menampung misteri kebesaran 

Tuhan. Kalau Tuhan bisa kita pikir, bisa kita lihat, berarti bukan Tuhan yang Mahabesar 

dong. Jadi, bagaimana kita beriman kepada Tuhan? Ya, kita beriman dengan selalu 

mengandalkan kuasa Tuhan dan berharap kekuatan kasih cinta-Nya. Ini mirip seperti 

kita mengandalkan kekuatan orang tua dan berharap kasih cinta mereka. 

Refleksi: 

Bagaimanakah pertumbuhan imanku? Apakah di tengah godaan hape, game online 

dan media sosial aku tetap mengandalkan kuasa Tuhan dan berharap kasih-Nya, atau 

mengandalkan diri sendiri? 

Doa: 

Tuhan, kuatkanlah imanku akan Dikau, agar di tengah godaan handphone dan media 

sosial aku tetap mengandalkan kuasa-Mu dan selalu berharap kasih-Mu. 

Aksi: 

Aku taat, mengandalkan orang tua dan mengasihi mereka. 

 

 

 

Minggu, 29 September 2019 

Minggu Biasa XXVI  



Bacaan: Am. 6:1a.4-7; Mzm. 146:7.8-9a.9bc.10; 1 Tim.6:11-16; Luk.16:19-31 
 

19 "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap 
hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20 Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, 
badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, 21 dan 
ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. 
Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22 Kemudian matilah orang 
miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23 Orang kaya itu 
juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia 
memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di 
pangkuannya. 24 Lalu ia berseru, katanya: Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah 
Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, 
sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 25 Tetapi Abraham berkata: Anak, 
ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, 
sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau 
sangat menderita. 26 Selain dari pada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang 
yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun 
mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. 27 Kata 
orang itu: Kalau demikian, aku minta kepadamu, bapa, supaya engkau menyuruh dia ke 
rumah ayahku, 28 sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingati 
mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat 
penderitaan ini. 29 Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian Musa dan para 
nabi; baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 30 Jawab orang itu: Tidak, Bapa 
Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, 
mereka akan bertobat. 31 Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan 
kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh 
seorang yang bangkit dari antara orang mati." 
  

ORANG KAYA YANG KERAS KEPALA, TAK PERCAYA DAN TAK PEDULI 

 “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." (Luk.16:31) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Hari itu anak-anak kelas 6  SD Mitra Kasih diajak Pak Alex guru kelas mereka ke 

Kebun Binatang Ragunan untuk belajar tentang fauna Nusantara. Dan mereka berhenti 

di salah satu kandang hewan, tapi papan namanya sudah karatan, rusak dan tidak bisa 

dibaca. “Anak-anak, apa nama hewan yang ada di depan kita itu?”, tanya pak Alex. Lalu 

mereka pun ribut berpendapat. Sebagian besar siswa setuju pendapat Charli, bahwa 

hewan itu adalah kambing, sebagian lagi ngotot setuju Budi dan Dono, bahwa hewan 

adalah anak sapi dan anak kerbau. Pak Alex tersenyum. “Anak-anak. Kalau kalian tidak 

tahu pasti jawabannya, kalian tidak bisa keras kepala terus dengan pendapatmu itu. 

Agar yakin, Budi, Charli dan Dono, coba kalian tanya petugas di sana itu”, kata pak 

Alex. Sekembalinya mereka dari bertanya kepada petugas, tampak mereka tertawa-



tawa mendekati Pak Alex dan teman-teman. “Salah semua pak. Yang benar hewan itu 

adalah Anoa! Bukan kambing, sapi kerbau, apalagi bison, monyet maupun badak! 

Salah saham semuaaa”, kata Dono tertawa. 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Keras kepala dan tak peduli rupanya menjadi 

salah satu bagian sifat manusia. Ini seperti orang kaya berjubah ungu bergelimang 

harta, tapi tetap saja kikir dan nggak peduli pada orang miskin Lazarus dan bahkan 

pada imannya sendiri. Kekayaan justru menghalangi iman kepercayaannya akan Allah 

dan surga, sekalipun sudah diyakinkan oleh adanya kitab suci dan para nabi. Jadi, apa 

makna kisah ini bagi kita? Ya, kita diajak untuk tidak keras kepala seperti orang kaya 

berjubah ungu itu. Kita diajak untuk rendah hati seperti Lazarus. Dan syukurlah berkat 

Kristus, kita memiliki surga. Kita bisa percaya adanya surga berkat Sabda Tuhan dalam 

Kitab Suci, serta nabi-nabi, teristimewa kehadiran Tuhan Yesus sendiri ke dunia. Kunci 

iman kita adalah percaya dan peduli. 

Refleksi: 

Apakah aku sudah menyatakan imanku dengan sikap peduli? 

Doa: 

Tuhan rendahkanlah hatiku, agar aku semakin beriman dan semakin peduli 

Aksi: 

Aku percaya Kitab Suci. Aku peduli pada teman yang butuh bantuan. 

 

 

 

 

Senin, 30 September  2019 

Bacaan: Za. 8:1-8; Mzm. 102:16-18.19-21.29.22-23; Luk.9:46-62 

 
46 Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang 
terbesar di antara mereka. 47 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu Ia 
mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di samping-Nya, 48 dan berkata 
kepada mereka: "Barangsiapa menyambut anak ini dalam nama-Ku, ia menyambut 
Aku; dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia, yang mengutus Aku. 
Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." 49 Yohanes 
berkata: "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah 
orang itu, karena ia bukan pengikut kita." 50 Yesus berkata kepadanya: "Jangan kamu 
cegah, sebab barangsiapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." 51 Ketika 
hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangan-Nya 
untuk pergi ke Yerusalem, 52 dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. 
Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan 
segala sesuatu bagi-Nya. 53 Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia, 



karena perjalanan-Nya menuju Yerusalem. 54 Ketika dua murid-Nya, yaitu Yakobus 
dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata: "Tuhan, apakah Engkau mau, supaya 
kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" 55 Akan tetapi Ia 
berpaling dan menegor mereka. 56 Lalu mereka pergi ke desa yang lain. 57 Ketika 
Yesus dan murid-murid-Nya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di 
tengah jalan kepada Yesus: "Aku akan mengikut Engkau, ke mana saja Engkau pergi." 
58 Yesus berkata kepadanya: "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai 
sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya." 
59 Lalu Ia berkata kepada seorang lain: "Ikutlah Aku!" Tetapi orang itu berkata: 
"Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapaku." 60 Tetapi Yesus berkata 
kepadanya: "Biarlah orang mati menguburkan orang mati; tetapi engkau, pergilah dan 
beritakanlah Kerajaan Allah di mana-mana." 61 Dan seorang lain lagi berkata: "Aku 
akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan 
keluargaku." 62 Tetapi Yesus berkata: "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi 
menoleh ke belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah." 
 

IKUT YESUS BERARTI BERGAYA HIDUP YESUS 

Yesus berkata: "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke  
belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah" (Luk.9:62). 

 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Kelas 6 D SD Santo Gregorius memang terkenal seantero sekolah. Han-han, 

Dea, Vonny, Yefta, Anjar, Donny, Ambar adalah para murid pandai cemerlang di kelas 

itu yang memenangi kejuaraan cerdas cermat, tarian Betawi dan robotic tingkat SD se-

kotamadya maupun provinsi. Tak heran mereka diwawancarai Majalah “CIK”. “Apa 

yang memotivasi kalian? Apakah predikat juara, atau hadiahnya yang memacu kalian 

menjadi anak SD terbesar se-DKI?”, tanya wartawan. “Maaf kak. Saya tidak berpikir 

soal juara maupun ingin hadiah. Bahkan guru kelas kami berkata bahwa ajang 

kompetisi ini hanyalah salah satu sarana untuk mengukur mutu dan daya saing sekolah 

kami di tingkat kotamadya dan provinsi”, jawab Donny. “Jadi apa yang kalian lakukan?”, 

tanya wartawan. “Yang kami lakukan adalah belajar dan berlatih teruuuus, sampai 

belajar itu seperti hobi. Kami berusaha bekerja sebaik-baiknya. Itu yang dilatihkan guru 

kepada kami”, ungkap Vonny. 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Yang menarik dari wawancara itu adalah 

perkataan Vonny „kami belajar dan berlatih terus, sampai belajar itu menjadi hobi. 

Dengan kata lain mereka belajar dan berlatih karena senang dan mencintai. 

Demikianpun, menjadi murid Yesus yang sebenarnya adalah karena rasa senang dan 

mencintai, bukan karena paksaan, ingin hebat, mendapat duit atau lainnya. Aku mau 

menjadi murid Yesus, karena hobi melakukan teladan Yesus, bergaya hidup Yesus, 

yang berbuat kasih, peduli dan berbagi diri. Di situlah imanku tampak dan bisa 

dirasakan. 

Refleksi: 



Apakah belajar dan berdoa sudah menjadi hobiku? 

Doa: 

Tuhan ampunkan aku, karena kadang aku menggunakan banyak alasan untuk tidak 

belajar dan berdoa. Bimbinglah aku agar mengarah pada gaya hidup-Mu sendiri dimana 

belajar, berdoa dan berbuat baik menjadi hobi yang menyenangkan untuk dilakukan. 

Amin 

Aksi: 

Aku menjadikan belajar, berdoa dan berbuat baik sebagai hobiku yang menyenangkan. 
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