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KATA PENGANTAR 
 

 
Hari Pangan Sedunia didirikan oleh negara-negara anggota FAO pada 

konferensi umum ke-20 bulan November 1979. Delegas Hongaria Menteri Pertanian 
dan Pangan, Dr. Pal Romany berperan penting pada konferensi tersebut dan 
mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia. Hal ini telah diperhatikan setiap 
tahun di lebih dari 150 negara, meningkatkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan 
dan kelaparan. Sejak tahun 1981, Hari Pangan Sedunia mengadopsi berbagai tema 
untuk perayaan tiap tahunnya dengan tujuan menekankan pada bagian penting dari 
dunia pangan yang memerlukan perhatian khusus. 

Ketahanan Pangan (food security) paling sering menjadi tema dalam perayaan 
Hari Pangan Sedunia. Hal ini penting karena ketahanan pangan merefleksikan 
kemampuan rata-rata individu untuk mendapatkan makanan dan ketersediannya. 
Bahkan hal ini dibahas dalam puncak pertemuan dunia mengenai ketahanan pangan 
yang diajukan ole Jaques Diouf adalah Direktur Jenderal FAO tahun 1994-2011. Sebab 
dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia saat ini yang menurut data PBB, tanggal 
21 Juni 2017 jumlah penduduk dunia telah mencapai 7,6 milyar akan membuat 
kebutuhan akan makanan terus meningkat. Jika hal ini tidak ditangani dan diantisipasi 
dengan baik tentu akan membawa guncangan dan persoalan yang dapat membawa 
perpecahan dan konflik. 

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perhatian kepada 
orang-orang kecil termasuk para petani terus dilakukan oleh berbagai lembaga 
termasuk Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Option for the poor menjadi 
pegangan Gereja. Dalam perkara pangan, jelas petani adalah pihak yang lemah dan 
miskin dihadapkan pada kebijakan Negara. Pihak berikutnya adalah orang miskin. 
Dengan tema HPS “Mencintai Pangan Lokal: Ayo! Konsumsi Pangan Sehat, Segar 
dan Sejahtera”  diharapkan kita menaikkan lagi pamor bahan-bahan pangan yang 
khas Indonesia tersebut. Maka lewat HPS, kegiatan-kegiatan memperkenalkan aneka 
olahan atau penganan berbahan dasar pangan lokal sangat dianjurkan. Kepada 
generasi muda perlu ditunjukkan bahwa Indonesia kaya tanaman pangan yang 
kandungan gizinya juga tinggi. 

Oleh karena itu, Hari Pangan Sedunia tahun 2019 ini menjadi kesempatan bagi 
umat Katolik khususnya anak-anak dan siswa-siswi di sekolah untuk mempertajam 
kepekaan dan kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sebab cara hidup 
yang berkelebihan, foya-foya, hedonis dan materialis dapat melukai perasaan sesama 
yang miskin dan tak berdaya. Pengumpulan bantuan dalam bentuk dana atau materi 
perlu didukung oleh sikap yang bijak dalam hal pangan. 

Terima kasih kepada para penulis : Bapak Hendro Stanislaus Budiyanto, Ibu 
Ancella Lioktriani Rante, Bapak Markus Masan, Bapak Bambang Putut, Ibu Deslita 
Anzelina Br. Tarigan, Bapak Pankrasius Niksan, Ibu Irene Caronima, Bapak Antonius 
Sinaga, Ibu Katrin Sudaryani, Ibu Yulianti Hadinda, Ibu Florensia Sitinjak dan Ibu Ruci 
Mojoprasthi. Semoga renungan Renungan HPS 2019 dapat berguna bagi kita semua. 
Tuhan Yesus memberkati. 
 
 
Ketua Komisi Komkat KAJ 
  
 
 
 
RD. Victorius Rudy Hartono 
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RENUNGAN HARI PANGAN SEDUNIA TAHUN 2019 

KOMISI KATEKETIK KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA UNTUK 

JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) 
 

 
 
 
Selasa, 1 Oktober 2019  
Pesta St. Teresia dr Kanak-kanak Yesus 
Bacaan: Yes. 66:10-14c; Mzm. 131:1,2,3; Mat. 18:1-5. 
 
 
1 Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya: "Siapakah 
yang terbesar dalam Kerajaan Sorga?" 2 Maka Yesus memanggil seorang anak kecil 
dan menempatkannya di tengah-tengah mereka  3 lalu berkata: "Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, 
kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 4 Sedangkan barangsiapa 
merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam 
Kerajaan Sorga. 5 Dan barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-
Ku, ia menyambut Aku." 
 

MENYAMBUT YESUS 
 

Yesus berkata: “barangsiapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, 
dialah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga. Dan barangsiapa menyambut seorang 

anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku."(Matius 18:4-5) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
Hari ini kita merayakan Pesta Theresia dari Kanak-Kanak Yesus. Nama 

lengkapnya adalah Maria Francoise Therese Martin. Ia lahir di Alencon, Prancis pada 
tanggal 2 Januari 1873. Theresia adalah puteri bungsu dari Bapak Louis Martin dan Ibu 
Azelie Guerin. Ayahnya seorang pembuat arloji di kota Alencon. Sepeninggal ibunya, 
keluarganya pindah ke Lisieux. Theresia sangat dikasihi ayahnya. Ia diberi macam-
macam julukan: 'Theresia Kecil', 'Bungsu Kecil' dan 'Ratu Kecil'.  

Pada tahun 1881 sampai 1885, ia belajar di sekolah suster-suster Benediktin. Ia 
mudah tersinggung dan sangat perasa. Apalagi sejak kakaknya Pauline masuk biara 
Karmelit di Lisieux pada bulan Oktober 1882. Theresia jatuh sakit karena 
keberangkatan Pauline itu. Namun, Theresia disembuhkan secara ajaib ketika kakak-
kakaknya berlutut di  samping tempat tidurnya untuk berdoa bagi kesembuhannya. 
Patung Bunda Maria yang berada di depannya tiba-tiba tersenyum padanya. Sakitnya 
pun hilang seketika meskipun sifat perasa masih tetap ada. Sifat itu baru hilang ketika 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes66:10-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm131:1;Mzm131:2;Mzm131:3;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat18:1-5;
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mereka menghadiri upcara malam Natal pada tahun 1886. Semenjak itu, ia semakin 
sadar akan sifatnya yang manja dan lekas tersinggung. Ia sadar bahwa ia sudah mulai 
remaja dan sifat kekanak-kanakannya tidak cocok untuk orang yang mau menjadi 
suster. 

Ketika ia mulai menyadari kesalahannya, ia merasa bahwa itu adalah rahmat 
dari Tuhan. Ia mengganggap Yesus telah mengubah hidupnya. Ia pun dipenuhi dengan 
Roh Kudus. Ia pun berjanji untuk mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Kepada Yesus ia 
berjanji tidak akan pernah segan melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan dari 
padanya.Theresia kemudian ingin masuk biara Karmel agar ia dapat menghabiskan 
seluruh harinya dengan bekerja dan berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal 
dan mengasihi Tuhan. Tetapi masalahnya, ia terlalu muda. Jadi, ia berdoa dan 
menunggu supaya diterima menjadi suster. Hingga akhirnya, ketika umurnya lima belas 
tahun, atas ijin khusus dari Paus, ia diijinkan masuk biara Karmelit di Liseux. 

Di biara Karmel, ia berusaha untuk menjadi orang yang lemah lembut dan sabar. 
Pada suatu kali seorang suster tanpa sengaja mencipratkan air kotor ke wajah 
Theresia. Tetapi Theresia tidak pernah menegur atau pun marah kepadanya. Theresia 
juga menawarkan diri untuk melayani suster tua yang selalu bersungut-sungut dan 
banyak kali mengeluh karena sakitnya. Theresia berusaha melayani dia seolah-olah ia 
melayani Yesus. Ia percaya bahwa jika kita mengasihi sesama, kita juga mengasihi 
Yesus. Mencintai adalah pekerjaan yang membuat Theresia sangat bahagia. 
 Hanya sembilan tahun Theresia menjadi biarawati. Ia terserang penyakit 
tuberculosis (TBC) yang membuatnya sangat menderita. Ia kemudian meninggal dunia 
pada tanggal 30 September 1897 dalam usia dua puluh empat tahun. Sebelum wafat, 
Theresia berjanji untuk tidak menyerah pada rahasianya. Ia berjanji untuk tetap 
mencintai dan menolong sesama dari surga. Sebelum meninggal Thresesia 
mengatakan, "Dari surga aku akan berbuat kebaikan bagi dunia." Dan ia menepati 
janjinya! Semua orang dari seluruh dunia yang memohon bantuan St. Theresia untuk 
mendoakan mereka kepada Tuhan telah memperoleh jawaban atas doa-doa mereka. 

 Hari dalam Injil Matius Yesus mengajak kita untuk menyambut Dia seperti 

menyambut anak kecil. Kerinduan untuk menyambut Yesus sama seperti kerinduan 

Santa Theresia yang siap menjadi mainan Yesus. Kita diajak mesti berlaku jujur dan 

polos seperti anak kecil. Kita dapat belajar dari Yesus dan Santa Theresia untuk selalu 

berkata apa adanya.  

 

Refleksi  
1. Apakah aku sungguh percaya kepada Yesus seperti Santa Theresia dari Kanak-

Kanak Yesus? 

2. Apakah aku dapat menjadi alat bagi Yesus untuk membantu sesamaku? 

 

Doa:  
Allah Bapa di surga, Engkau telah memilih Santa Theresia untuk menjadi alat-Mu 
menebarkan kasih dan suka cita kepada banyak orang. Bantulah kami agar dapat 
meneladani Santa Theresia dari Kanak-Kanak Yesus yang senantias percaya kepada 
belas kasih Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
  
Aksi: 
Aku akan belajar menjadi orang yang lebih peduli pada orang yang lapar dan 
menderita. 
 
================================================================== 
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Rabu, 2 Oktober 2018  
Peringatan Wajib Para Malaikat Pelindung  
Bacaan: Kel. 23:20-23a; Mat. 18:1-5,10 
 
1 Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya: "Siapakah 

yang terbesar dalam Kerajaan Surga?" 2 Maka Yesus memanggil seorang anak kecil 

dan menempatkannya di tengah-tengah mereka 3 lalu berkata: "Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, 

kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Surga. 4 Sedangkan barangsiapa 

merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam 

Kerajaan Surga. 5 Dan barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-

Ku, ia menyambut Aku." 10 Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-

anak kecil ini. Karena Aku berkata kepadamu: Ada malaikat mereka di surga yang 

selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. 
 
 

SELALU MEMANDANG WAJAH ALLAH 
 

Yesus berkata: “Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. 

Karena Aku berkata kepadamu: Ada malaikat mereka di surga yang selalu  

memandang wajah Bapa-Ku yang di surga.”(Matius 18;10) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan,   
 Hari ini Gereja Katolik memperingati peringatan wajib Malaikat Pelindung. 

Siapakah itu malaikat pelindung? Dalam ajaran Gereja Katolik, setiap orang diberi 

anugerah oleh Allah yaitu malaikat Pelindung pada waktu kita dilahirkan, terutama 

secara khusus pada waktu kita dibaptis atau dipermandikan. Tugas malaikat Pelindung 

adalah membimbing kita kepada pikiran, perbuatan, dan perkataan yang baik dan 

menghindarkan kita dari yang jahat. Malaikat pelindung juga selalu mendorong dan 

mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Malaikat Pelindung berbicara 

dalam hati nurani kita untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Malaikat 

pelindung adalah malaikat yang selalu menyertai, melindungi dan menghantar kita 

untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Bila ada orang berdosa 

yang bertobat maka malaikat-malaikat di surga bersua cita.  

 Hari ini kita mendengar dari Injil Lukas tentang ajakan untuk tidak menganggap 

rendah terhadap anak-anak kecil. Karena bagi Yesus anak-anak kecil adalah orang 

yang empunya Kerajaan Sorga. Orang yang punya Kerajaan Sorga berarti orang yang 

selalu dekat dengan Allah dan selalu memandang wajah Allah. Hal itu sama seperti 

para malaikat Tuhan.  

 Kita dapat belajar dari peringatan malaikat pelindung yang kita rayakan pada hari 

ini. Malaikat pelindung adalah malaikat yang selalu menyertai melindungi kita. Malaikat 

pelindung juga selalu memandang wajah Allah. Para malaikat ini pun akan selalu 

mengajak kita untuk senantias menjadi pribadi yang lebih baik dan kelak akan 

memandang wajah Allah seperti mereka.  

  
Refleksi:  
1. Apakah aku selalu bersyukur kepada Tuhan? 

2. Apakah aku merasa selalu didampingi dan disertai oleh malaikat pelindung? 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kel23:20-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat18:1-5;Mat18:10;
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Doa: 
 
Ya Malaikat Pelindungku, aku bersyukur kepada Allah karena la sendiri berkenan 

mengutus engkau mendampingi dan melindungi aku. Sudilah engkau melindungi aku 

terhadap semua yang membahayakan diriku; bila bahaya itu sudah dekat, sudilah 

engkau melawannya demi keselamatanku, sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, 

bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga engkau selalu 

mengingatkan aku akan kebaikan, dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang 

kurang berkenan pada Allah. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan 

dari Allah agar aku tidak goyah. Dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah engkau 

membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan, dan jagalah aku 

bila aku tidur. Sudilah engkau memberikan penghiburan bila aku susah, dan 

memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu, agar dapat mengamalkan 

hidup kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah, agar aku mampu 

menjadi pewarta kabar gembira seperti Malaikat Gabriel, dan penumpas kejahatan 

seperti Malaikat Mikael. Ya Malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu. 

Dan bersama engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur 

kepada Allah dengan pengantaran Kristus, Tuhan kita. Amin. 

 

Aksi: 

Hari ini aku berusaha melakukan perbuatan baik menolong dan membantu teman yang 

berkekurangan makanan. 

================================================================== 

   
Kamis,  3 Oktober 2019 
Bacaan: Neh. 8:1- 4a,5-6,7b-12; Mzm. 19:8,9,10,11; Luk. 10:1-12 
 
1 Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus 
mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak 
dikunjungi-Nya. 2 Kata-Nya kepada mereka: "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja 
sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan 
pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 3 Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti 
anak domba ke tengah-tengah serigala. 4 Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal 
atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapa pun selama dalam perjalanan. 
5 Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: Damai sejahtera bagi 
rumah ini. 6 Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka 
salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. 7 
Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, 
sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. 8 
Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah 
apa yang dihidangkan kepadamu, 9 dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di 
situ dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan Allah sudah dekat padamu. 10 Tetapi 
jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke 
jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah: 11 Juga debu kotamu yang melekat pada kaki 
kami, kami kebaskan di depanmu; tetapi ketahuilah ini: Kerajaan Allah sudah dekat. 12 
Aku berkata kepadamu: pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya dari 
pada kota itu." 
 
 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Neh8:1-4;Neh8:5-6;Neh8:7-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm19:8;Mzm19:9;Mzm19:10;Mzm19:11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk10:1-12;
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SIAP DIUTUS 
 

Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus 
mereka berdua-dua mendahului Yesus ke setiap kota dan tempat yang  

hendak dikunjungi-Nya.(Luk. 10:1) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Ina dan teman-temannya telah menerima komuni pertama di Gereja. Sebelum 
hari penerimaan komuni pertama, pembimbingnya meminta Ina dan teman-temannya 
untuk ikut terlibat menjadi putra dan putri altar. Namun, apa yang terjadi setelah selesai 
penerimaan komuni pertama, dari 87 orang anak yang menerima komuni pertama 
hanya ada 30 orang yang mau menjadi putra dan putri altar. Sungguh menyedihkan 
tugas pelayanan di Gereja kurang ada minat dari anak-anak. Beruntung Ina dan 29 
temanny amasih mau menjadi pelayan di Gereja. Dalam Gereja Katolik pun panggilan 
khusus dan panggilan menjadi awam. Panggilan khusus seperti menjadi imam, suser, 
dan bruder. Namun, panggilan khusus untuk terlibat dalam pelayanan Gereja dewasa 
ini sangat sedikit. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau terlibat dalam karya 
pelayanan Gereja. 
 Hari ini kita mendengar dari Injil Lukas tentang Yesus mengutus 70 orang murid-
Nya untuk mendahului-Nya ke tempat-tempat yang akan dikunjungi-Nya. Yesus 
kemudian mengatakan bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Untuk itu, 
mintalah pada Tuan yang empunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk 
tuaian itu. Yesus tahu bahwa untuk menjadi pengikut-Nya butuh pengorbanan dan 
banyak orang tidak sanggup untuk melakukannya. Karena menjadi pengikut Yesus 
berarti kita mesti siap diutus seperti anak domba di tengah serigala. Kita diminta untuk 
tidak membawa apa-apa hanya berharap pada kuasa Allah sendiri pada waktu 
mewartakan kabar suka cita.  
 Kisah Ina dan teman-teman di atas dan Injil hari ini mau mengajak kita untuk 
terlibat aktif dalam karya pelayanan di Gereja. Ada banyak kegiatan yang dapat kita 
ikuti seperti menjadi putra-putri altar, anggota koor, dan lektor serta lektris. Berani kita 
untuk melakukan karya pelayanan di Gereja seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus? 
 
Refleksi:  
1. Berani aku terlibat dalam karya pelayanandi Gereja? 

2. Apakah aku melaksanakan tugas pelayanan di Gereja dengan senang hati? 

 
Doa:  
Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memanggil kami menjadi 

pengikut-Mu yang setia. Bantulah kami agar dengan berani dan setia mewartakan 

kabar suka cita  dan damai sejahtera kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan 

pengantara kami. Amin.  

 

Aksi:  
Hari ini aku akan berusaha menjadi seorang pengikut Yesus yang setia dengan 
membantu teman yang menderita kekurangan. 
 
================================================================== 
 
 
Jumat, 4 Oktober 2019  
Peringatan Wajib St. Fransiskus dr Assisi  

Bacaan: Bar. 1:15-22; Mzm. 79:1-2,3-5,8-9; Luk. 10:13-16 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Bar1:15-22;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm79:1-2;Mzm79:3-5;Mzm79:8-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk10:13-16;


7 
 

 
13 "Celakalah engkau Khorazim! Celakalah engkau Betsaida! karena jika di Tirus dan di 
Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama 
mereka bertobat dan berkabung. 14 Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan 
Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari pada tanggunganmu. 15 Dan engkau 
Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan 
diturunkan sampai ke dunia orang mati! 16 Barangsiapa mendengarkan kamu, ia 
mendengarkan Aku; dan barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku; dan barangsiapa 
menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku." 

 
MENELADANI SANTO FRANSISKUS ASISI 

 
Yesus berkata: ”Barangsiapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku; dan 

barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku; dan barangsiapa menolak  
Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku.” (Lukas 10:13) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
 Hari ini Gereja merayakan Pesta Santo Fransiskus Asisi. St. Fransiskus adalah 
seorang santo yang hebat yang cocok untuk kamu jadikan teladan hidupmu. Bahkan 
hingga kini Ordo Fransiskan (O.F.M. = Ordo Fratrum Minorum = Ordo Friars Minor = 
Ordo Saudara-saudara Dina) yang didirikannya masih terus tumbuh dan berkembang. 
 Fransiskus Asisi dilahirkan di daerah pegunungan Italia pada tahun 1182. Nama 
Ayahnya, Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya; sedang ibunya 
Yohana Dona Pica, seorang puteri bangsawan Picardia, Prancis. Sejak kecil, 
Fransiskus sangat dimanjakan oleh ayahnya sehingga berkembang menjadi seorang 
pemuda yang suka berfoya-foya dan pemboros. Pada umur 20 tahun, ia bersama 
teman-temannya terlibat sebagai prajurit dalam perang saudara antara Asisi dan 
Perugia. Dalam pertempuran itu, ia ditangkap dan dipenjarakan selama satu tahun dan 
setelah itu ia dibebaskan.  
 Pada suatu hari ketika sedang berdoa di gereja San Damian di luar kota Asisi, ia 
mendengar suatu suara keluar dari Salib Yesus. "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang 
hampir rubuh ini!" Fransiskus tertegun sebentar lalu dengan yakin mengatakan bahwa 
suara itu adalah suara Yesus sendiri. Segera ia lari ke rumah. Tanpa banyak pikir dia 
mengambil setumpuk kain mahal dari gudang ayahnya lalu menjual kain-kain itu. Uang 
hasil penjualan kain itu diberikan kepada pastor paroki San Damian untuk membiayai 
perbaikan gereja itu. Tetapi pastor menolak pemberiannya itu.  
 Ayahnya marah besar dan menghukum Fransiskus dengan mengunci di dalam 
kamar. Setelah dibebaskan oleh ibunya, ia kembali ke gereja San Damian. Ayahnya 
mengikuti dia ke sana dan meminta semua uang dikembalikan. Fransiskus 
mengembalikan semuanya dan di hadapan Uskup Asisi, ia melucuti pakaian yang 
dikenakannya sambil mengatakan bahwa pakaian-pakaian itu pun milik ayahnya. Dan 
semenjak itu hanya Tuhanlah yang menjadi ayahnya. Sang Uskup memberikan 
kepadanya sehelai mantel dan sebuah ikat pinggang. Inilah pakaian para gembala 
domba dari Umbria, yang kemudian menjadi pakaian para biarawan Fransiskus. 
 Fransiskus tidak putus asa dengan peristiwa yang menimpahnya. Bahkan ia 
dengan bangga berkata: "Nah, sekarang barulah aku dapat berdoa sungguh-sungguh 
"Bapa kami yang ada di surga." Dan semenjak itu Sabda Yesus "Barangsiapa yang 
mau mengikuti Aku, ia harus menjual segala harta kekayaannya dan membagikannya 
kepada orang miskin" menjadi dasar hidupnya yang baru. Sehari-harian ia mengemis 
sambil berkotbah kepada orang-orang yang ada di sekitar gereja San Damiano.  
 Setelah itu, Fransiskus mendirikan sebuah kongregasi yang membaktikan dirinya 
untuk orang-orang miskin.  Ordo itu kemudian dikenal dengan Ordo Saudara-Saudar 
Dina atau Ordo Fransiskan. Fransiskus ditahbiskan menjadi diakon dan mau tetap 
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menjadi seorang diakon sampai mati. Ia tidak mau ditahbiskan menjadi imam. Ordo ini 
pun akhirnya berkembang sampai ke Indonesia juga. 
 Pada tanggal 3 Oktober 1226, dalam usianya yang ke empatpuluh lima tahun 
Fransiskus meninggal dengan stigmata (Luka-luka Kristus) di tubuhnya. Tidak ada 
seorang pun dari pengikutnya yang menyerah dan mengundurkan diri setelah kematian 
Fransiskus, tetapi mereka semua melanjutkan karya cinta kasihnya dengan semangat 
kerendahan hati dan meneruskan kerinduannya untuk memanggil semua orang menjadi 
pengikut Kristus yang sejati. Santo Fransiskus adalah santo pelindung binatang dan 
anak-anak. Pestanya dirayakan setiap tanggal 4 Oktober. 
  Santo Fransiskus sendiri telah mendengarkan dan melaksanakan apa yang 
diperintahkan oleh Yesus. Ia percaya bahwa yang memanggilnya adalah Yesus sendiri. 
Seperti yang kita dengan dalam Injil hari ini. ”Barangsiapa mendengarkan kamu, ia 
mendengarkan Aku; dan barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku; dan barangsiapa 
menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku.” Sabda Yesus ini terus menjadi 
semangat bagi Fransiskus untuk membaktikan dirinya bagi orang-orang miskin dan 
terlantar. Memberi makan kepada para pengemis yang kekurangan makanan. 
 Kita pun boleh belajar dari Santo Fransiskus Asisi untuk memberikan perhatian 
khusus kepada orang-orang miskin, yang lapar dan haus. Karena lewat mereka kita pun 
dapat melayani Tuhan Yesus sendiri.  
 
 
Refleksi:  
1. Apakah aku rela membagikan makananku kepada teman-teman yang kelaparan? 

2. Apakah aku pernah memberi uang kepada pengemis di jalan seperti teladan Santo 

Fransiskus? 

 
Doa: 
  

TUHAN, jadikanlah aku pembawa damai. 
Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. 

Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. 
Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. 
Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. 

Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. 
Bila terjadi keputus-asaan, jadikanlah aku pembawa harapan. 

Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. 
Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. 

 
Ya Tuhan Allah, 

ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur; 
mengerti daripada dimengerti; 
mengasihi daripada dikasihi; 

sebab dengan memberi kita menerima; 
dengan mengampuni kita diampuni, 

dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam Hidup Kekal. 
Amin. 

 

Aksi:  
Hari ini aku mau meminjamkan alat tulisku untuk teman-teman yang tidak 
membawanya. 
 
================================================================== 
 

http://yesaya.indocell.net/id36_stigmata_1.htm
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Sabtu, 5 Oktober 2019   
Bacaan: Bar. 4:5-12,27-29; Mzm. 69:33-35,36-37; Luk. 10:17-24 
 
 

17 Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata: "Tuhan, 

juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." 18 Lalu kata Yesus kepada 

mereka: "Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19 Sesungguhnya Aku telah 

memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa 

untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 

20 Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi 

bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." 21 Pada waktu itu juga 

bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata: "Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, 

Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan 

orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang 

berkenan kepada-Mu. 22 Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak 

ada seorang pun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain 

Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan hal itu." 23 Sesudah 

itu berpalinglah Yesus kepada murid-murid-Nya tersendiri dan berkata: "Berbahagialah 

mata yang melihat apa yang kamu lihat. 24 Karena Aku berkata kepada kamu: Banyak 

nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin 

mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. 

 

KUASA YESUS  
 

Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata: "Tuhan,  
juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." (Lukas 10:17) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
 Ada seorang pastor pernah bercerita tentang pengalamannya menyembuhkan 
orang dari kerasukan setan. Pastor itu mengatakan bahwa sesungguhnya yang 
menyembuhkan atau yang membebaskan orang dari kerasukan setan bukan dia tetapi 
Yesus sendiri. Karena dalam doa, pastor itu selalu mengatakan bahwa dalam nama 
Yesus, enyalah engkau iblis dari orang ini. Selain itu, pastor itu mengatakan bahwa 
iman dan kepasrahan kepada Tuhanlah faktor yang kedua yang membantu orang untuk 
bisa bebas dari kerasukan setan. Tanpa iman kepada Yesus maka pembebasan dari 
kerasukan setan tidak akan terjadi.  
 Pengalaman pastor di atas mengingatkan kita akan sabda Yesus pada hari ini. 
Para murid setelah diutus oleh Yesus kembali dan menceritakan setiap peristiwa yang 
mereka alami. Mereka dapat mengusir setan atas nama Yesus. “Kemudian ketujuh 
puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata: "Tuhan, juga setan-setan takluk 
kepada kami demi nama-Mu." Para murid dapat melakukan hal itu karena iman mereka 
juga kepada Yesus. Mereka percaya bahwa hanya dengan nama Yesus penyakit, 
setan, dan penderitaan akan hilang.  

Hari ini kita diajak untuk selalu memahami betapa besar kuasa Yesus atas 
manusia. Meskipun Yesus tidak melakukan penyembuhan tetapi hanya menyebut 
nama-Nya semua akan sembuh. Tetapi bacaan yang sama juga mengajak kita untuk 
memiliki iman yang kuat akan Yesus. Apakah kita memiliki iman seperti itu? 
  
Refleksi:  
1. Apakah aku sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Allahku? 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Bar4:5-12;Bar4:27-29;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm69:33-35;Mzm69:36-37;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk10:17-24;
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2. Apakah aku sudah mempraktekkan imanku dalam kehidupan sehari-hari? 

 

Doa:  
Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Yesus Putera-Mu yang 

telah menjadi kekuatan dan andalan kami. Bantulah kami agar semakin teguh dan 

percaya kepada Yesus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

 

Aksi:  
Hari ini aku akan menyisihkan sebagian uang jajanku untuk pengemis karena aku 
percaya Yesus tidak akan membuat aku menjadi orang miskin. 
 
================================================================== 
 
 
Minggu, 6 Oktober 2019 
Hari Minggu Biasa XXVII  
Bacaan: Hab. 1:2-3; 2:2-4; Mzm. 95:1-2,6-7,8-9; 2Tim. 1:6-8,13-14; Luk. 17:5-10. 
 
5 Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan: "Tambahkanlah iman kami!" :6 Jawab Tuhan: 
"Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata 
kepada pohon ara ini: Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan 
taat kepadamu." 7 "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang 
membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, 
setelah ia pulang dari ladang: Mari segera makan! 8 Bukankah sebaliknya ia akan 
berkata kepada hamba itu: Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah 
aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan 
minum. 9 Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah 
melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? 10 Demikian jugalah kamu. Apabila kamu 
telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: 
Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami 
harus lakukan. 

 
TAMBAHKAN IMAN KAMI TUHAN 

 
Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan: "Tambahkanlah iman kami!" Jawab Tuhan: 

"Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat  
berkata kepada pohon ara ini: Terbantunlah engkau dan tertanamlah di  

dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." (Lukas 17:5-6) 
 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
 Kita pasti pernah mendengarkan orang yang sakit parah dapat disembuhkan 
karena mendapat mukjizat dari Tuhan. Ada seorang bapak namanya Patoyo, ia 
menderita kanker paru-paru stadium akhir. Dokter telah memvonisnya, bahwa hidupnya 
hanya bertahan paling lama enam bulan. Namun, berkat doa dan sakramen Ekaristi 
yang sering diikutinya membuat Pak Patoyo sembuh dari penyakitnya tersebut. Terlebih 
ketika ia berziarah ke Lourdes dan meminum air Lourdes.  
 Hari ini kita mendengar dari Injil Lukas kisah tentang permintaan para rasul 
kepada Yesus untuk menambahkan iman mereka. Yesus pun menjawab mereka 
dengan berkata, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, 
kamu dapat berkata kepada pohon ara ini: Terbantunlah engkau dan tertanamlah di 
dalam laut, dan ia akan taat kepadamu.” Kata-kata Yesus ini mau mengajak para untuk 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Hab1:2-3;Hab2:2-4;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm95:1-2;Mzm95:6-7;Mzm95:8-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Tim1:6-8;2Tim1:13-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk17:5-10;
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bertanya kepada dirinya sejauh mana iman para rasul kepada Yesus.  Kadang-kadang 
para rasul masih ragu-ragu dengan Yesus sehingga mereka meminta-Nya untuk 
menambahkan iman mereka. Padahal jika mereka sungguh percaya kepada Yesus 
tentu iman mereka akan berkembang dengan baik.  
 Hari ini kita boleh belajar dari Pak Patoyo yang memiliki iman yang kuat 
sehingga ia dapat sembuh dari penyakitnya. Meskipun dokter telah menyatakan bahwa 
hidupnya tidak akan berlangsung lama lagi. Iman dan kepasrahan Pak Patoyo 
sebenarnya telah menyemangati kita untuk pasrah dan percaya kepada Yesus. Kita 
pun dapat belajar dari para rasul untuk meminta Yesus agar dapat menambahkan iman 
mereka.  

 
Refleksi:  
1. Apakah aku pernah merasakan bahwa iman yang kuat kepada Yesus yang telah 

membuat mukjizat dalam kehidupanku? 

2. Apakah aku sungguh-sungguh mengenal kuasa Yesus yang luar biasa? 

 

Doa:  
Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Yesus Putera-Mu yang 

telah menjadi manusia dan tinggal bersama kami. Kami mohon kuatkanlah iman kami 

agar semakin percaya kepada Yesus Putera-Mu Juruselamat kami. Demi Kristus Tuhan 

dan pengantara kami. Amin. 

 

Aksi: 
Aku tetap berharap pada Yesus meskipun aku mengalami kesulitan dalam belajar.  
 
================================================================== 
 
Senin, 7 Oktober 2019 
Peringatan Wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario 
Bacaan: Yun. 1:1-17; 2:10; MT Yun. 2:2,3,4,5,8; Luk. 10:25-37 
 
25 Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya: 

"Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 26 Jawab 

Yesus kepadanya: "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kaubaca di 

sana?" 27 Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal 

budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." 28 Kata Yesus 

kepadanya: "Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." 29 

Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus: "Dan siapakah 

sesamaku manusia?" 30 Jawab Yesus: "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke 

Yerikho; ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-

habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya 

setengah mati. 31 Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu; ia melihat orang 

itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 32 Demikian juga seorang Lewi datang ke 

tempat itu; ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 33 Lalu 

datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu; dan ketika ia 

melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34 Ia pergi kepadanya lalu 

membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. 

Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu 

membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35 Keesokan harinya ia 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yun1:1-17;Yun2:10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yun2:2;Yun2:3;Yun2:4;Yun2:5;Yun2:8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk10:25-37;
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menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya: Rawatlah dia dan jika 

kaubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali. 36 Siapakah 

di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang 

yang jatuh ke tangan penyamun itu?" 37 Jawab orang itu: "Orang yang telah 

menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya: "Pergilah, dan 

perbuatlah demikian!" 

 
SESAMAKU 

  
Kata Yesus kepadanya: "Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, maka engkau akan 

hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus: 

 "Dan siapakah sesamaku manusia?"(Lukas 10:28-29) 

 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

 Dokter Michael Leksodimulyo adalah seorang wakil direktur Rumah Sakit Adi 

Husada Surabaya. Namun, ia tidak segan-segan melepaskan posisinya yang sudah 

mapan itu untuk mengabdi masyarakat kecil. Pada tahun 2009, ia mendirikan klinik 

keliling Yayasan Pondok Kasih. Klinik ini didirikan untuk memberikan pelayanan dan 

penyuluhan kesehatan gratis kepada warga yang tinggal di kawasan kumuh di kota 

Surabaya. Ia pun sering dipanggil sebagai dokter spesialis gelandangan.  

Kisah dokter Michael Leksodimulyo di atas sangat cocok dengan Injil hari ini. 

Penginjil Lukas mengisahkan tentang pertanyaan seorang ahli Taurat tentang siapakah 

sesamaku manusia. Yesus memberikan jawaban bahwa sesama manusia adalah 

orang-orang memiliki kepedulian dan kasih sayang kepada orang yang terlantar, miskin 

dan menderita. Dengan memiliki kasih kepada sesama, secara tidak langsung kita telah 

mencintai dan mengasihi Allah sendiri.  

 Dokter Michael mempunyai kepedulian dan kasih sayang kepada para 

gelandangan dan orang-orang yang miskin dan tersingkir. Ia mengabdikan dirinya untuk 

orang-orang yang tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa Dokter Michael telah 

menyadari siapa sebenarnya sesama manusia seperti pertanyaan ahli Taurat di atas.  

 Kisah Dokter Michael dan Injil hari ini sebenarnya telah memberikan inspirasi 

kepada kita untuk lebih peduli kepada sesama kita terutama mereka yang 

berkekurangan makanan.  

 

Refleksi:  
1. Apakah aku sungguh-sungguh mencintai teman-temanku sebagai sesamaku 

manusia? 
2. Apakah aku rela menyisikan uang jajanku untuk diberikan kepada sesamaku yang 

kelaparan? 
 

Doa:  
Yesus yang Baik, terima atas sabdaMu hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami 

untuk berbuat kasih pada sesama. Bimbinglah aku agar senantiasa dapat 

mengungkapkan kasihMu pada setiap orang yang membutuhkan, terutama pada orang 

yang miskin, lemah, dan tersingkir. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juruselamat kami. 

Amin. 
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Aksi: 
Aku akan mengumpulkan uang HPS untuk sesamaku yang tidak mendapatkan 
makanan.  
 
================================================================== 
 
 
Selasa, 8 Oktober 2019   
Bacaan: Yun. 3:1-10; Mzm. 130:1-2,3-4ab,7-8; Luk. 10:38-42. 

 

38 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah kampung. 

Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. 39 Perempuan 

itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan 

dan terus mendengarkan perkataan-Nya, 40 sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia 

mendekati Yesus dan berkata: "Tuhan, tidakkah Engkau peduli, bahwa saudaraku 

membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." 41 Tetapi Tuhan 

menjawabnya: "Marta, Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak 

perkara, 42 tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih bagian yang terbaik, 

yang tidak akan diambil dari padanya.” 

 
HIDUP ITU PILIHAN 

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

dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih  

bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya." (Lukas 10:41-42) 

 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

 Ada seorang anak namanya Dini, ia duduk di kelas tiga sekolah dasar. Dini 

adalah anak yang rajin dan suka membantu orang tua dan teman-temannya. Dini sering 

mendapat rangkin satu di kelasnya. Dini disukai banyak teman. Berbeda dengan Doni, 

adiknya yang duduk di kelas dua SD. Setiap hari Doni suka malas-masalan 

mengerjakan tugasnya. Doni lebih sering bermain game online. Di sekolah Doni sering 

dimarahi oleh gurunya. Dini memilih sesuatu yang berguna bagi hidupnya sedangkan 

Doni memilih sesuatu yang hanya menyenangkan sesaat saja. 

 Hari ini dalam Injil Lukas kita mendengarkan kisah Marta dan Maria dua orang 

bersaudara yang menyambut Yesus di rumah mereka. Pada waktu Yesus berada di 

rumah mereka, Marta sibu sekali melayani. Sementara Maria duduk dekat kaki Yesus 

dan mendengarkan perkataan Yesus. Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, 

tidakkah Engkau peduli, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? 

Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawab: "Marta, Marta, engkau kuatir 

dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria 

telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya."  Kisah Marta 

dan Maria ini mengajarkan kita memilih sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. 

Marta lebih mengutamakan hal-hal yang lebih lahiria saja sedangkan Maria 

mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani. Dalam persoalan ini, Yesus memuji Maria 

karena telah mendengarkan Yesus sebagai keutamaan hidup.  

 Hari ini Yesus mengajak kita untuk memilih sesuatu yang berguna bukan hanya 
untuk kesenangan sesaat tetapi untuk kehidupan yang abadi seperti Maria yang telah 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yun3:1-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm130:1-2;Mzm130:3-4;Mzm130:7-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk10:38-42;
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memilih untuk mendengarkan sabda Yesus. Kita pun boleh mendengarkan sabda 
Yesus agar hidup kita selalu berkenan kepada-Nya. 
 
Refleksi:  
1. Apakah lebih senang bermain daripada belajar? 

2. Apakah aku suka membantu teman yang kelaparan atau membuang makanan? 

 
Doa:  
Ya Yesus yang Baik, tuntunlah langkahku agar aku dapat senantiasa menjadikan 

Engkau sebagai sumber hidupkulalu . Utuslah Roh Kudus-Mu agar dalam 

melaksanakan tugasku sehari-hari lebih memilih sesuatu yang berguna daripada 

kesenangan semata. Sebab Engkaulah Tuhan dan Sang Juruselamat kami. Amin. 

 

Aksi: 

Aku akan mendonasikan sebagian uang jajanku untuk orang yang kelaparan lewat 

sumbangan Hari Pangan Sedunia. 

================================================================== 

 
 
Rabu, 9 Oktober 2019 

Bacaan: Yun. 4:1-11; Mzm. 86:3-4,5-6,9-10; Luk. 11:1-4. 
 
1 Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, 
berkatalah seorang dari murid-murid-Nya kepada-Nya: "Tuhan, ajarlah kami berdoa, 
sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. 2 Jawab Yesus kepada 
mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: Bapa, dikuduskanlah nama-Mu; datanglah 
Kerajaan-Mu. 3 Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya 4 dan 
ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang 
bersalah kepada kami; dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." 
 

DOA BAPA KAMI 
 

Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, 
berkatalah seorang dari murid-murid-Nya kepada-Nya: "Tuhan, ajarlah kami berdoa, 

sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya.” (Lukas 11:1) 
 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
 Orang Katolik dan Kristen lainnya, pasti tidak asing lagi dengan doa Bapa Kami. 
Doa Bapa Kami adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada para murid-Nya. 
Pada waktu itu, para murid sering bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat Yesus 
berdoa, mengajar orang banyak, dan melakukan berbagai mukjizat. Namun, Yesus 
sendiri tidak mengungkapkan doa apa yang disampaikan kepada Bapa-Nya. Sehingga 
pada suatu hari para murid penasaran dan meminta supaya mereka diajarkan berdoa.  
 Dalam Injil Lukas hari ini kita mendengar permintaan para  murid kepada Yesus 
untuk mengajar mereka berdoa. Tentu saja belajar dari pengalaman para murid yang 
melihat Yohanes mengajar para muridnya berdoa. Para murid pun mau supayaYesus 
mengajarkan mereka berdoa. Maka Yesus pun mengajarkan mereka sebuah doa yang 
kita kenal yaitu doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami kita mengenal dua bagian yaitu bagian 
untuk memuji dan memuliakan Allah serta bagian permohonan kepada Allah. Misalnya 
permohonan makanan yang secukupnya, diampuni dosa, dan dijauhkan dari berbagai 
kejahatan. Permohonan ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.  

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yun4:1-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm86:3-4;Mzm86:5-6;Mzm86:9-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk11:1-4;
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 Hari ini para murid Yesus memberi teladan kepada kita untuk berdoa kepada 
Allah. Doa yang dimaksud adalah doa Bapa Kami. Kita diharapkan dengan penuh iman 
mendoakan doa Bapa Kami. Jika kita berdoa dengan baik maka segala permohonan 
kepada Allah akan dikabulkan terutama permohonan yang berkaitan dengan kebutuhan 
dasar manusia. 
 
Refleksi: 
 
1. Apakah aku sudah dengan sungguh-sungguh mendoakan doa Bapa Kami? 
2. Apakah Allah pernah mengabulkan doa-doaku? 

  
Doa:  
Allah Bapa yang Mahabaik, ajarilah kami untuk selalu berdoa kepada-Mu. Karena kami 
percaya jika kami selalu berbicara dengan Engkau, kami semakin menjadi anak-anak 
yang peduli kepada sesama kami terutama yang kekurangan makanan. Demi Kristus 
Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi:  
Aku mau berbagi makanan kepada orang yang membutuhkannya. 
 
================================================================== 
 

 

Kamis, 10 Oktober 2019 
Bacaan: Mal. 3:13-4:2a; Mzm. 1:1-2,3,4,6; Luk. 11:5-13 
 
5 Lalu kata-Nya kepada mereka: "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam 
pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya: Saudara, pinjamkanlah 
kepadaku tiga roti, 6 sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan 
singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya; 
7 masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab: Jangan mengganggu aku, pintu 
sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur; aku tidak dapat bangun dan 
memberikannya kepada saudara. 8 Aku berkata kepadamu: Sekalipun ia tidak mau 
bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun 
karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya 
apa yang diperlukannya. 9 Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka 
akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu 
akan dibukakan bagimu. 10 Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap 
orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu 
dibukakan. 11 Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari padanya, 
akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? 12 Atau, jika ia minta telur, akan 
memberikan kepadanya kalajengking? 13 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi 
pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan 
memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya." 

 

 
ALLAH MENGETAHUI KEBUTUHAN KITA 

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

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

ibukakan bagimu." (Lukas 11:9) 

 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mal3:13-99;Mal4:1-2;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm1:1-2;Mzm1:3;Mzm1:4;Mzm1:6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk11:5-13;
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Teman-teman yang dikasih Tuhan,  
 Kalian pasti  pernah  mendengarkan di gereja imam atau lektor yang 
membacakan intensi misa pada hari Minggu atau misa harian. Salah satu intensi yang 
biasa dibacakan adalah ucapan syukur atas terkabulnya Novena Tiga Kali Salam Maria. 
Pembacaan intensi dalam misa tentang terkabulnya doa atau novena menunjukkan 
bahwa Tuhan selalu mengabulkan doa-doa orang yang menyampaikan dengan 
sungguh-sungguh. Selain itu, doa tersebut dilakukan dengan penuh iman dan 
kepasrahan kepada Tuhan.  
 Dalam Injil Lukas hari ini kita mendengarkan nasihat Yesus agar kita tak henti-
hentinya berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan 
kepada-Nya. Yesus mengumpamakan doa yang tak putus-putus itu dengan kisah 
seorang yang menggedor-gedor pintu sahabatnya untuk meminta roti karena seorang 
sahabatnya sedang berkunjung ke rumahnya. Dikisahkan bahwa tetangganya itu tidak 
bangun tetapi karena sering digedor-gedor pintunya maka tetangganya itu bangun dan 
memberikan roti itu permintaan sahabatnya itu. Hal itu menunjukkan bahwa doa adalah 
sebuah perjuangan yang tak pernah kenal lelah. Seperti apa yang dikatakan oleh 
Yesus, “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.” Di sini Yesus menunjukkan belas kasih 
Allah yang tanpa batas. Bahwa Allah akan sangat memperhatikan setiap permintaan 
dari umat-Nya.   

Maka berdoalah dengan sungguh-sungguh dan penuh pengharapan maka Allah 
akan mengabulkan setiap permintanmu.  
 
Refleksi: 
1. Apakah aku sungguh-sungguh dalam berdoa dengan penuh iman dan harapan? 
2. Apakah aku punya kebiasaan berdoa setiap hari? 
 
Doa:     
Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk terus berdoa dan meminta sesuatu kepada-Mu 
karena kami tahu apa yang kami minta tentu akan dikabulkan. Semuanya demi 
kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi:  
Mulai dari sekarang aku akan berusaha untuk terus berdoa kepada Tuhan. 
 
================================================================== 
 
Jumat, 11 Oktober 2019 
Bacaan: Yl. 1:13-15;2:1-2; Mzm. 9:2-3,6,16,8-9; Luk. 11:15-26. 
 
15 Tetapi ada di antara mereka yang berkata: "Ia mengusir setan dengan kuasa 
Beelzebul, penghulu setan." 16 Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepada-
Nya, untuk mencobai Dia. 17 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata: 
"Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang 
terpecah-pecah, pasti runtuh. 18 Jikalau Iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya 
sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, bahwa Aku 
mengusir setan dengan kuasa Beelzebul.19 Jadi jika Aku mengusir setan dengan 
kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu 
merekalah yang akan menjadi hakimmu. 20 Tetapi jika Aku mengusir setan dengan 
kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. 21 Apabila 
seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka 
amanlah segala miliknya. 22 Tetapi jika seorang yang lebih kuat dari padanya 
menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yl1:13-15;Yl2:1-2;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm9:2-3;Mzm9:6;Mzm9:16;Mzm9:8-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk11:15-26;
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senjata, yang diandalkannya, dan akan membagi-bagikan rampasannya. 23 Siapa tidak 
bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia 
mencerai-beraikan." 24 "Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke 
tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia 
berkata: Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. 25 Maka pergilah ia 
dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. 26 Lalu ia keluar dan 
mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat dari padanya, dan mereka masuk dan berdiam 
di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari pada keadaannya semula." 
 
 

ALLAH SUNGGUH BERKUASA 
 

Yesus berkata: “Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka 
sesungguhnyaKerajaan Allah sudah datang kepadamu.” (Luk 11:20) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan,   

Kita sering mendengarkan cerita pengalaman tentang pentingnya kerja sama. 
Kerja sama mengandaikan adanya persatuan antara orang-orang yang mau bekerja 
sama. Tentu saja orang-orang yang bekerja sama itu mempunyai satu tujuan. Sama 
seperti dalam sebua kelompok atau organisasi. Jika semua anggota kelompok 
mempunyai tujuan sendiri-sendiri maka kelompok atau organisasi itu tidak akan 
bertahan lama, seperti pepatah bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.   

Hari ini kita mendengar dari Injil Lukas tentang Yesus mengusir roh jahat dan 
menyembuhkan banyak orang. Ketika melihat Yesus menyembuhkan orang yang 
kerasukan roh jahat, ada orang mengatakan bahwa Yesus mengusir roh jahat dengan 
Beelzebul atau penghulu setan.  Perkataan orang-orang seperti ini menunjukkan orang 
iri hati dan tidak suka dengan Yesus. Mereka tidak melihat karya Allah yang sedang 
hadir di tengah-tengah mereka.   

Melalu bacaan Injil hari ini kita diajak untuk bersatu dan bekerja sama dalam 
keluarga, di sekolah, dan Gereja. Persatuan dan kerja sama merupakan salah satu ciri 
kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Kita pun diajak untuk bersama-sama menolong 
orang-orang yang kelaparan dan juga menyelamatkan lingkungan alam sehingga 
menjadi teman yang nyaman bagi kita.  
 
Refleksi: 
1. Apakah aku bisa bekerja sama dengan teman-teman mengumpulkan bahan 

makanan untuk disumbangkan ke panti asuhan. 
2. Apakah aku selalu terbuka dalam pergaulanku di sekolah dan di gereja? 
 
Doa:  
Allah Bapa yang baik, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu 
memahami arti Kerajaan Allah yang tampak dalam masyarakat kami seperti kedamaian, 
suka cita, belas, dan sebagainya. Bantulah kami untuk terus menjaga persatuan dan 
kesatuan di dalam kelas kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
Aksi:  
Aku akan membuang sampah pada tempatnya. 

================================================================== 
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Sabtu, 12 Oktober 2019 
Bacaan: Yl. 3:12-21; Mzm. 97:1-2,5-6,11-12; Luk. 11:27-28.  
 

11:27 Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara 
orang banyak dan berkata kepada-Nya: "Berbahagialah ibu yang telah mengandung 
Engkau dan susu yang telah menyusui Engkau." 11:28 Tetapi Ia berkata: "Yang 
berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." 

 
MENJADI ORANG YANG BAHAGIA 

 
Tetapi Yesus berkata: "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan 

firman Allah dan yang memeliharanya." (Lukas 11:28). 
 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Kita semua ingin menjadi orang yang bahagia. Kita bahagia kalau kita menjadi 
juara kelas. Kita bahagia kalau dapat mengerjakan tugas atau ulangan sehingga 
mendapatkan nilai yang bagus. Kita bahagia kalau papa mama sehat. Tetapi jangan 
kita melupakan bahwa untuk menjadi bahagia, kadang-kadang susah dan kadang-
kadang mudah. Contoh, kita mudah tersenyum kalau dapat hadiah yang kita sukai dari 
papa mama atau teman. Tetapi kita merasa sulit atau berat untuk tersenyum kalau kita 
lagi bete, dimarahi guru atau orang tua. Tetapi ada kebahagiaan yang memang butuh 
perjuangan dan keras keras. Misalanya untuk menjadi juara kelas. Untuk menjadi juara 
kelas tidak mudah. Apalagi dalam satu kelas ada banyak siswa atau siswi yang pintar. 

Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menjelaskan siapa orang yang bisa berbahagia. 
Menurut Tuhan Yesus, orang yang bisa berbahagia adalah mereka mendengarkan 
firman Allah dan melakukannya. Contoh, firman Tuhan mengatakan agar kita 
mengampuni dan memaafkan orang yang menyakiti atau menghina kita. Saat kita 
dihina atau disakiti, pasti kita marah, jengkel, sakit hati dan ingin balas dendam. Nah, 
saat kita marah, jengkel, sakit hati dan ingin balas dendam; suasana hati kita tidak 
bahagia. Tetapi ketika kita melakukan perintah Tuhan Yesus, yakni mengasihi dan 
memaafkan mereka yang menghina dan menyakiti kita, maka hati kita akan bahagia. 

Melalui injil hari ini, kita belajar untuk mendengarkan  dan melakukan perintah 
Yesus. Salah satunya adalah mengasihi dan memaafkan. Semakin banyak dan 
semakin sering kita mendengar dan melaksanakan perintah Yesus, maka hidup kita 
akan semakin bahagia. 

  
Refleksi: 
Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk mendengar dan melaksanakan perintah 
dan ajaran Tuhan Yesus? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan bahwa yang berbahagia adalah orang yang 
mendengar dan melaksanakan perintah-perintah-Mu. Bantulah kami anak-anak-Mu 
untuk tekun mendengar dan melaksanakan perintah-Mu, sehingga kami bisa hidup 
bahagia tidak hanya di dunia tetapi juga di surga. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. 

 
 
Aksi: 
Aku mau hidup bahagia dengan mendengar dan melaksankan perintah Yesus. 
 
================================================================== 
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Minggu, 13 Oktober 2019 
Hari Minggu Biasa XXVIII 
Bacaan: Raj. 5:14-17; Mzm. 98:1,2-3ab,3cd-4; 2Tim. 2:8-13; Luk. 17:11-19.  
 
17:11 Dalam perjalanan-Nya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan 
Galilea. 17:12 Ketika Ia memasuki suatu desa datanglah sepuluh orang kusta menemui 
Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh 17:13 dan berteriak: "Yesus, Guru, kasihanilah 
kami!" 17:14 Lalu Ia memandang mereka dan berkata: "Pergilah, perlihatkanlah dirimu 
kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. 
17:15 Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil 
memuliakan Allah dengan suara nyaring, 17:16 lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan 
mengucap syukur kepada-Nya. Orang itu adalah seorang Samaria. 17:17 Lalu Yesus 
berkata: "Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 
yang sembilan orang itu? 17:18 Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk 
memuliakan Allah selain dari pada orang asing ini?" 17:19 Lalu Ia berkata kepada orang 
itu: "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 

 
MENGUCAP SYUKUR 

 
Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil 

memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki 
Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Orang itu adalah 

seorang Samaria. (Lukas 17:15-16) 
 
Teman-teman yang dikasih Tuhan, 

Benny dan Ary ada dua sahabat yang sudah terjalin sejak mereka kecil. Benny 
dan Ary juga masuk SD yang sama. Benny dan Ary sama-sama cerdas. Mereka berdua 
sering mewakili sekolah untuk mengikuti perlombaan. Pada suatu ketika Benny dan Ary 
diutus oleh sekolah untuk mengikuti lomba yang berbeda. Benny mengikuti perlombaan 
Matematika dan Ary mengikuti perlombaan Bahasa Inggris. Yang menarik adalah 
Benny dan Ary sama-sama juara satu. Namun satu hal yang berbeda. Benny mengajak 
keluarganya untuk berdoa secara khusus  sebagai ungkapan syukur karena dia bisa 
juara dalam perlombaan Matematika. Sementara Ary tidak melakukan apa-apa. Ary 
tidak mengucapkan syukur atau berterima kasih kepada Tuhan. 

Dalam injil hari ini, kita mendengar kisah sepuluh orang kusta. Mereka meminta 
dengan sangat agar Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Perminataan mereka 
didengarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka semua sembuh. Tetapi ada yang 
berbeda. Sembilan orang lupa dan tidak mau mengucap syukur. Semantara yang 
mengucap syukur hanya satu orang, yakni orang Samaria. Orang Samaria sering 
diangggap rendah oleh orang Yahudi. Tetapi orang yang dianggap rendah itu justru 
tahu bersyukur. Sementara orang Yahudi yang menganggap dirinya baik dan suci 
malahan tidak tahu atau lupa mengucap syukur. 

Mengucap syukur adalah tanda atau bukti bahwa kita manusia yang tahu diri. 
Kita tahu diri bahwa semua yang kita miliki dan semua yang kita raih adalah anugerah 
dan rahmat Allah. Orang yang mengucap syukur adalah ciri orang yang rendah hati. 
Mengucapkan syukur juga menunjukkan iman kita kepada Allah. Selain itu, dengan 
mengucap syukur hidup kita akan semakin baik dan berkenan kepada Allah. 
 
Refleksi: 
Apakah selama ini kita menjadi anak yang tahu mengucap syukur seperti yang 
dilakukan oleh Benny dan orang Samaria? Atau kita menjadi anak yang lupa dan tidak 
tidak tahu mengucap syukur seperti Ary dan orang Yahudi? 
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Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengharapkan kami untuk tidak lupa mengucap syukur. 
Dengan mengucap syukur hidup kami akan semakin bahagia. Sebab Engkaulah Tuhan 
dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku mau menjadi anak yang tahu mengucap syukur. 
 
================================================================= 
 
Senin, 14 Oktober 2019 
Bacaan: Rm. 1:1-7; Mzm. 98:1,2-3ab,3cd-4; Luk. 11:29-32.  
 

11:29 Ketika orang banyak mengerumuni-Nya, berkatalah Yesus: "Angkatan ini adalah 
angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak 
akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus. 11:30 Sebab seperti Yunus menjadi 
tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda 
untuk angkatan ini. 11:31 Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit 
bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang 
dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di 
sini lebih dari pada Salomo! 11:32 Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan 
bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang 
Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan 
sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus! 
 

ANGKATAN YANG JAHAT 
 

Ketika orang banyak mengerumuni Yesus, berkatalah Yesus: "Angkatan ini adalah 
angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka  

tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus (Lukas 11:29) 
 
Teman-teman yang dikasih Tuhan, 

Di sebuah tempat ada sekelompok anak muda yang sering tawuran. Mereka 
meresahkan kehidupan masyarakat sekitar. Sekelompok anak muda itu sudah sering 
dinasehati oleh oleh orang tuanya. Tetapi mereka malah melawan. Demikian pula 
dengan pak RT tempat mereka tinggal. Pak RT dan para pengurus malah kewalahan 
menghadapi kelompok anak muda tersebut. Karena itu, orang-orang di wilayah itu 
mencap para pemuda itu sebagai angkatan yang jahat. Sebab mereka tidak mau dan 
tidak terima dengan nasehat dari siapa pun. 

Dalam injil hari ini, Yesus menegur dan memberi cap kepada sekelompok orang 
Israel sebagai angkatan yang jahat. Sebab mereka tidak mau percaya kepada Yesus. 
Mereka ingin meminta tanda supaya mereka bisa percaya kepada Yesus. Namun 
Tuhan Yesus tahu bahwa hati orang-orang itu sudah penuh kejahatan, sehingga 
membuat mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Karena tidak mau percaya dan 
tidak mau menerima Yesus, maka orang-orang itu tidak bisa diajak untuk bertobat. 

Melalui bacaan injil pada hari ini, kita belajar untuk membuka hati dengan 
mendengar nasehat dari orang tua, guru, teman dan terutama melalui sabda Allah yang 
tertulis dalam Kitab Suci. Sebab nasehat dari sesama dan ajaran Yesus dalam Kitab 
Suci akan membantu kita menjadi anak-anak yang baik. 
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Refleksi: 
Apakah kita termasuk anak-anak dari angkatan yang baik dengan mendengarkan 
nasehat sesama dan sabda Allah? Atau kita menjadi angkatan yang jahat yang tidak 
mau menerima nasehat dari orang lain? 

 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami menjadi anak-anak dari angkat yang 
baik dengan mendengarkan nasehat-Mu dan nasehat sesama kami. Jangan biarkan 
kami menjadi angkatan yang jahat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. 
Amin. 

  
Aksi: 
Aku mau menjadi anak yang baik dengan mendengarkan nasehat guru dan orang tua. 
 
================================================================= 
 
 
Selasa, 15 Oktober 2019 
Peringatan Wajib St. Teresia dari Avila 
Bacaan: Rm. 1:16-25; Mzm. 19:2-3,4-5; Luk. 11:37-41 
 
11:37 Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di 
rumahnya. Maka masuklah Ia ke rumah itu, lalu duduk makan. 11:38 Orang Farisi itu 
melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangan-Nya sebelum makan. 
11:39 Tetapi Tuhan berkata kepadanya: "Kamu orang-orang Farisi, kamu 
membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh 
rampasan dan kejahatan. 11:40 Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang 
menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? 11:41 Akan tetapi, 
berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih 
bagimu. 

 
BERSIH LUAR DALAM 

Tetapi Tuhan berkata kepadanya: "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan 
bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh  

rampasan dan kejahatan. (Luka 11:39) 
 
Teman-teman yang dikasih Tuhan, 

Kami pernah mendatangi sebuah rumah. Rumah itu terlihat sangat menarik dan 
bersih. Dinding-dindingnya baru saja dicat dengan warna putih. Tidak ada sedikit pun 
noda yang menempel pada dinding rumah tersebut. Hati kami sangat senang melihat 
rumah itu. Kami tidak sabar untuk melihat bagian dalam dari rumah tersebut. Kami 
berpikir dan berharap bahwa bagian dalam rumah itu juga akan bersih seperti bagian 
luarnya. Tetapi pikiran dan harapan kami tidak sesuai. Ternyata bagian dalam dari 
rumah itu sangat kotor dan penuh dengan sampah. 

Dalam bacaan injil pada hari ini, kita menyaksikan sebuah hal yang menarik. Ada 
seorang Farisi yang merasa heran karena Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. 
Mencuci tangan sebelum makan tentu saja sesuatu yang baik. Tetapi Tuhan Yesus 
mengajarkan kepada orang Farisi dan kepada kita semua agar kita tidak hanya 
mencuci tangan, melainkan juga mencuci atau membersihkan hati kita dari hal-hal yang 
jahat. Misalnya, membersihkan hati kita dari pikiran iri hati melihat orang lain sukses. 
Kita juga perlu mencuci dan membersihkan hati kita dari keinginan untuk bersikap 
malas dan suka melawan orang tua. 
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Melalui bacaan injil pada hari ini, kita belajar untuk membersihkan diri kita bagian 
luar dan dalam. Jangan kita seperti rumah yang bagian luarnya bersih tetapi bagian 
dalamnya kotor dan penuh sampah. Kita dapat membersihkan hati kita, salah satunya 
dengan berbagi makanan, menyisihkan sebagian uang jajan kita kepada anak-anak 
yang miskin dan mau menolong sesama. 
 
Refleksi: 
Apakah kita semua sudah bersih tidak hanya bagian luar tetapi juga bagian dalam, 
yakni hati kita? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak menghendaki orang-orang munafik yang hanya 
pura-pura baik dan bersih padahal hatinya jahat. Sebaliknya Engkau menghendaki kami 
agar kami bersih tidak hanya bagian luar yang kelihatan tetapi juga bagian dalam yang 
tidak kelihatan. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku ingin diriku bersih bagian luar  dan bagian dalam. 
 
================================================================= 
 
 
Rabu, 16 Oktober 2019 
Bacaan: Rm. 2:1-11; Mzm. 62:2-3.6-7.9; Luk. 11:42-46.  
 
11:42 Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar 
persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan 
keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. 
11:43 Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat 
terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. 11:44 Celakalah 
kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda; orang-orang yang 
berjalan di atasnya, tidak mengetahuinya." 11:45 Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu 
menjawab dan berkata kepada-Nya: "Guru, dengan berkata demikian, Engkau 
menghina kami juga." 11:46 Tetapi Ia menjawab: "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli 
Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi 
kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun 
 

HARI PANGAN SEDUNIA 
 

Yesus berkata: “Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu 
membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi 

kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus  
dilakukan dan yang lain jangan diabaikan (Luk. 11:42). 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Demikian pula 
dengan pendukuk dunia yang jumlahnya terus meningkat dengan pesat. Akibatnya ada 
peningkatan terhadap permintaan barang dan makanan. Maka tidak mengherankan 
jikalau harga kebutuhan pokok terus meningkat dari waktu ke waktu. Harga kebutuhan 
pokok yang meningkat seperti beras, minyak goreng dan gula membuat sebagian orang 
tidak dapat membelinya karena mahal. Maka tidak mengherankan jikalau kita 
mendengar ada orang yang makan naih basi, makan nasih sisa dan lauk pauk yang 
dibuang oleh restoran-restoran. 



23 
 

Hari ini kita memperingati Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia hendak  
mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa masih banyak orang miskin yang 
menderita dan mati kelapan. Ada suatu keadaan yang bertolak belakang. Misalnya, ada 
orang yang kelebihan berat badan karena mengkonsumsi makanan yang berlebihan. 
Tetapi ada juga yang meninggal karena tidak bisa makan atau karena miskin seperti di 
negara-negara Afrika. Ada juga anak yang gizinya mencukupi bahkan berlebihan. 
Tetapi ada anak yang kekurangan gizi sehingga badannya menjadi pendek atau 
stunting dan kecerdasannya berkurang. 

Melalui Hari Pangan Sedunia ini, kita belajar untuk berbagi dan mau peduli 
dengan teman-teman kita yang hidup miskin dan membutuhkan bantuan kita. Melalui 
Hari Pangan Sedunia ini juga, Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta mendorong kita 
untuk mau berkorban dan menyisihkan uang jajan kita untuk disumbangkan kepada 
mereka yang membutuhkan. Selain itu, kita juga diajak untuk mengkonsumsi makanan 
yang sehat sesuai tema Hari Pangan Sedunia 2019 untuk KAJ, yakni : “Mencintai 
Pangan Lokal: Ayo! Konsumsi Pangan Sehat, Segar dan Sejahtera.” 

 
Refleksi: 
Apakah aku sudah berbagi dan mau menyisihkan uang jajan untuk disumbangkan 
kepada sesama yang sakit dan menderita karena kekurangan pangan atau makanan? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan berkat dan rejeki kepada setiap orang. 
Namun ada yang diberikan rejeki yang berlimpah dengan tujuan agar mereka dapat 
menolong sesama yang berkekurangan. Bantulah kami anak-anak-Mu agar pada bulan 
Oktober ini kami belajar lebih peduli dan mau berkorban menolong sesama kami. 
Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.  
 
Aksi: 
Aku mau menyisihkan sebagian uang jajan untuk menolong sesama. 
 
================================================================= 
 
 
Kamis, 17 Oktober 2019 
Peringatan Wajib St. Ignatius dr Antiokhia 
Bacaan: Rm. 3:21-30; Mzm. 130:1-2,3-4b,4c-6; Luk. 11:47-54 
 
11:47 Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek 
moyangmu telah membunuh mereka. 11:48 Dengan demikian kamu mengaku, bahwa 
kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah 
membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. 11:49 Sebab itu hikmat 
Allah berkata: Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul dan 
separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka 
aniaya, 11:50 supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah 
sejak dunia dijadikan, 11:51 mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakharia 
yang telah dibunuh di antara mezbah dan Rumah Allah. Bahkan, Aku berkata 
kepadamu: Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. 11:52 Celakalah kamu, hai 
ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan; kamu sendiri tidak 
masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-
halangi." 11:53 Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-
orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjiri-Nya dengan rupa-rupa soal. 
11:54 Untuk itu mereka berusaha memancing-Nya, supaya mereka dapat menangkap-
Nya berdasarkan sesuatu yang diucapkan-Nya. 
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HIKMAT ALLAH 

 
Sebab itu hikmat Allah berkata: Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan 

rasul-rasul dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan 
mereka bunuh dan mereka aniaya (Luk. 11:49) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Kita mungkin pernah mengucapkan atau melakukan sesuatu yang salah atau 
keliru, sehingga melukai, menyakiti atau bahkan menimbulkan permasalahan bagi diri 
kita dan orang lain. Setelah itu baru muncul rasa penyesalan dalam diri kita. Atau 
sebaliknya kita mengatakan atau melakukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat 
bagi sesama sehingga membuat kita bangga dan senang. 

Tanpa kita sadari sesungguhnya ada hikmat Allah yang dapat menolong kita 
dalam bersikap dan bertutur kata. Hikmat adalah rahmat Allah yang dapat kita pakai 
untuk menimbang-nimbang dan memikirkan baik buruk dari perbuatan maupun 
perkataan kita. Orang yang berhikmat akan melakukan atau mengucapkan sesuatu 
bukan menurut pikiran dan keinginan dirinya tetapi menurut pikiran dan keinginan Allah 
seperti yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus tidak pernah mengucapkan atau melakukan 
sesuatu atas kehendak dan keinginan pribadi-Nya. Karena itu perbuatan dan tutur kata 
Yesus selalu baik dan bermanfaat bagi kita. 

Melalui bacaan injil pada hari ini, kita belajar untuk mempergunakan hikmat Allah. 
Hikmat Allah ada dalam diri kita jikalau kita membaca Kitab Suci, merenungkannya dan 
berdoa secara teratur. Hikmat Allah akan menjauhkan kita dari perbuatan yang jahat. 
 
Refleksi 
Apakah kita sudah hidup dalam bimbingan hikmat Allah? 
 
Doa 
Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan hikmat kepada setiap manusia agar bisa 
melakukan hal-hal yang baik dan terhindar dari hal-hal yang jahat. Berilah kami hikmat-
Mu agar kami menjadi anak yang baik dengan belajar tekun dan mendengarkan 
nasehat guru dan orang tua kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. 
 
Aksi 
Aku mau menjadi anak yang memiliki Hikmat Allah. 

 
================================================================== 

 
 

Jumat, 18 Oktober 2019 
Pesta St. Lukas 
Bacaan: 2Tim. 4:10-17b; Mzm. 145:10-11,12-13ab,17-18; Luk. 10:1-9.  
 
10:1 Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu 
mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak 
dikunjungi-Nya. 10:2 Kata-Nya kepada mereka: "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja 
sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan 
pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 10:3 Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu 
seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. 10:4 Janganlah membawa pundi-pundi 
atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapa pun selama dalam 
perjalanan. 10:5 Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: Damai 
sejahtera bagi rumah ini. 10:6 Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai 
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sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu 
kembali kepadamu. 10:7 Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang 
diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. 
Janganlah berpindah-pindah rumah. 10:8 Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah 
kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, 10:9 dan 
sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka: 
Kerajaan Allah sudah dekat padamu. 

 
PESTA SANTO LUKAS 

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

mereka berdua-dua mendahului Yesus ke setiap kota dan tempat 
yang hendak dikunjungi-Nya (Lukas 10:1). 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Seseorang akan dikenal dan dikenang karena beberapa hal. Misalnya, kita kenal 
Justin Bieber dari lagu-lagunya. Kita kenal rumah produksi film Walt Disney dari film-film 
yang mereka hasilkan yang sangat terkenal dan disukai oleh semua orang dari 
berbagai usia seperti The Lion King, The Jungle book, Aladin, Monsters, Inc dan Beauty 
and the Beast. 

Dalam Gereja Katolik pun ada tokoh-tokoh yang dikenal dan dikenang sepanjang 
masa. Salah satunya adalah Santo Lukas. Santo Lukas adalah salah satu pengikut 
Yesus. Santo Lukas bukan rasul Yesus. Tetapi walaupun  bukan seorang rasul, Santo 
Lukas tetap dikenal dan dikenang oleh Gereja Katolik karena jasanya dalam menulis 
tentang Yesus. Santo Lukas adalah orang yang menulis injil Lukas dan Kisah Para 
Rasul. Berkat jasa Santo Lukas kita dapat mengenal Yesus dan kisah para rasul. 
Karena itu setiap tanggal delapan belas Oktober seperti hari ini, Gereja Katolik 
merayakan Pesta Santo Lukas penulis Injil Lukas dan penulis Kisah Para rasul. 

Dari Santo Lukas kita belajar untuk melakukan sesuatu yang berguna sehingga 
kita pun dikenal dan dikenang orang. Bagi teman-teman yang suka menulis, bisa 
menulis buku, blogspot atau website. Bisa juga menulis puisi, membuat komik, cerita 
bergambar atau animasi yang berguna, menghibur atau menginspirasi orang lain. 
 
Refleksi: 
Apakah kita sudah berusaha seperti Santo Lukas dengan menulis atau melakukan 
sesuatu yang baik dan berguna bagi orang lain? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas jasa Santo Lukas. Karena jasa Santo Lukas 
kami dapat mengenal Engkau dan karya para rasul. Semoga kami anak-anak-Mu pun 
ikut melakukan sesuatu yang berguna untuk sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan 
kami. Amin. 

 
Aksi: 
Tulislah satu kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk menolong orang lain. 

 
================================================================= 
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Sabtu, 19 Oktober 2019 
Bacan: Rm. 4:13,16-18; Mzm. 105:6-7,8-9,42-43; Luk. 12:8-12.  
 
12:8 Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Anak 
Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. 12:9 Tetapi 
barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-
malaikat Allah. 12:10 Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, 
ia akan diampuni; tetapi barangsiapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. 
12:11 Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada 
pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu kuatir bagaimana 
dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. 12:12 Sebab pada saat itu 
juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. 
 

JANGAN KUATIR 
 

Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-
pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu kuatir bagaimana dan 

apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu (Lukas 12:11). 
 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Kita semua pasti pernah merasa kuatir. Kuatir adalah sikap berpikir yang 
berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Kekuatiran biasanya 
disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan. Pada kondisi yang parah, rasa 
kuatir dapat menyebabkan kecemasan parah serta panik dan bisa menimbulkan 
masalah yang lebih serius. Oleh karena itu, rasa kuatir perlu dikelola dan diatur 
sehingga tidak menganggu kehidupan kita.  

Dalam bacaan injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita supaya kita jangan 
kuatir. Mengapa kita tidak boleh kuatir? Jawabannya karena Allah akan selalu 
menyertai kita. Maka kalau kita kuatir itu berarti kita tidak percaya kepada Allah yang 
maha besar, Allah yang selalu menyertai kita. Allah menyertai kita lewat guru, orang 
tua, teman, anggota keluarga bahkan orang yang baru kita kenal. 

Melalui bacaan injil pada hari ini, kita diingatkan supaya tidak perlu kuatir. Kita 
hendaknya percaya bahwa Allah mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, maka 
Allah pasti menyertai dan menjaga kita setiap hari. Allah tidak pernah membiarkan kita 
seorang diri.    

 
Refleksi: 
Apakah kita percaya bahwa Allah menyertai kita, sehingga kita tidak perlu kuatir akan 
apa pun yang terjadi adalam hidup kita? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami supaya jangan kuatir. Sebab Engkau 
menyertai kami setiap waktu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami 
dijauhkan segala segala hal yang membuat kami kuatir. Sebab Engkaulah Tuhan dan 
pengantara kami. Amin. 

 
Aksi: 
Tulislah hal-hal yang membuat Anda kuatir dan bagaimana cara mengatasinya. 
 
================================================================= 
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Minggu, 20 Oktober 2019 
Hari Minggu Biasa XXIX, Hari Minggu Misi 
Bacaan: Kel. 17:8-13; Mzm. 121:1-2,3-4,5-6,7-8; 2Tim. 3:14 - 4:2; Luk. 18:1-8. 
 
18:1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, 
bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 18:2 Kata-Nya: "Dalam 
sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati 
seorang pun. 18:3 Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim 
itu dan berkata: Belalah hakku terhadap lawanku. 18:4 Beberapa waktu lamanya hakim 
itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya: Walaupun aku tidak takut akan 
Allah dan tidak menghormati seorang pun, 18:5 namun karena janda ini menyusahkan 
aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya 
menyerang aku." 18:6 Kata Tuhan: "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim 
itu! 18:7 Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam 
berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? 
18:8 Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika 
Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" 
 

BERDOA TAK JEMU-JEMU 
 

Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, bahwa 
mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. (Lukas 18:1) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Seorang anak bernama Roland meminta dibelikan sepatu baru. Karena sepatu 
lama yang biasa dipakainya sudah rusak. Tetapi orang tuanya meminta anaknya untuk 
menunggu. Satu minggu berikutnya, sepatu baru yang diminta oleh Roland belum dibeli 
oleh orang tuanya. Roland pun meminta untuk kedua kalinya. Tetapi jawaban orang 
tuanya sama. Roland tidak putus asa. Selang dua minggu kemudian, Roland meminta 
untuk ketiga kalinya. Orang tua Roland mengatakan bahwa mereka akan membeli 
sepatu baru di akhir bulan. Dan apa yang dijanjikan oleh orang tuanya itu terwujud. 
Pada akhir bulan Roland mendapatkan sepatu baru.  

Dalam injil pada hari ini, Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk selalu berdoa 
tak jemu-jemu. Artinya Tuhan Yesus menghendaki kita agar tidak bosan-bosan untuk 
berdoa seperti yang dilakukan oleh Roland ketika dia meminta sepatu baru kepada 
orang tuanya sampai tiga kali. Sebab Allah menghendaki kita untuk selalu dekat dan 
berbicara dengan Allah dalam doa. Dan kita berdoa bukan hanya untuk meminta tetapi 
juga kita berdoa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. 

Melalui injil pada hari ini, kita diajak untuk tak henti-hentinya berdoa. Berdoa tak 
jemu-jemu menjauhkan kita dari hal-hal yang jahat. Selain itu, berdoa tak jemu-jemu 
dapat membangun hubungan kita dengan Allah menjadi lebih akrab dan lebih dekat. 
 
Refleksi: 
Apakah kita berdoa hanya untuk meminta dan lupa untuk bersyukur dan berterima 
kasih? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami berdoa tak jemu-jemu dan tanpa 
batas sampai maut memisahkan kami dari Engkau. Sebab doa yang tak kunjung putus 
menyatukan kami dengan Allah dan melindungi kami dari hal-hal yang jahat. Semoga 
Roh Kudus-Mu mengingatkan kami untuk selalu berdoa secara teratur. Sebab Engkau 
Tuhan dan pengatara kami. Amin. 
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Aksi: 
Aku mau berdoa secara teratur dan terus-menerus. 
================================================================= 
 
 
Senin, 21 Oktober 2019  
Bacaan: Rm. 4:20-25; MT Luk. 1:69-70,71-72,73-75; Luk. 12: 13-21. 

 
12:13 Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus: "Guru, katakanlah kepada 
saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." 12:14 Tetapi Yesus berkata 
kepadanya: "Saudara, siapakah yang telah mengangkat Aku menjadi hakim atau 
pengantara atas kamu?" 12:15 Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan 
waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah 
hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu." 12:16 Kemudian Ia 
mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, kata-Nya: "Ada seorang kaya, 
tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 12:17 Ia bertanya dalam hatinya: Apakah yang 
harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan 
hasil tanahku. 12:18 Lalu katanya: Inilah yang akan aku perbuat; aku akan merombak 
lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan 
menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 12:19 Sesudah itu aku 
akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk 
bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-
senanglah! 12:20 Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang bodoh, pada 
malam ini juga jiwamu akan diambil dari padamu, dan apa yang telah kausediakan, 
untuk siapakah itu nanti? 12:21 Demikianlah jadinya dengan orang yang 
mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." 
 

TAMAK ATAU RAKUS? 

“…. aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun 
untuk bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah  

dan bersenang-senanglah!” (Luk. 12:19) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Deni diajak mamanya ikut tour rohani gerejanya ke Eropa. Di suatu hotel, 
mereka disuguhi beberapa jenis roti dan kue. Dan dalam sekejap roti dan kue itu habis, 
ludes tak berbekas. Pelayan hotel heran, betapa cepat roti itu habis. „Luar biasa nih, 
orang Indonesia‟, mungkin demikian pikirnya. Ia pun menyajikan roti yang lain. Tapi roti 
itu pun cepat habis juga! Sore harinya, setelah mengunjungi beberapa tempat ziarah, 
Deni dan para turis Indonesia ini kembali ke hotel tempat mereka menginap. Deni 
membuka jaketnya dan mengeluarkan beberapa roti dari kantong jaketnya itu. “Yaa 
ampuuun Denii. Jadi kamu menyembunyikan roti-roti itu di kantongmu?”, kata mama 
Deni. “Habisnya, om Jack, tante Silvy, tante Vero dan beberapa ibu lain juga mengambil 
roti itu, ma. Kata tante Suzy buat bekal di jalan kalau kita kelaparan”, jawab Deni. 
“Emang kamu kelaparan? Deni.. Deni.. Kita nggak bakal kelaparan. Panitia sudah 
menghitung jumlah makan kita dan cukup. Itu namanya tamak, atau rakus. Inginnya 
lebih, meskipun sudah kenyang”, kata mama Deni 

 Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kalian pernah menyaksikan pengalaman 
seperti kisah Deni itu? Ya, makan saja sangat lahap, seperti orang sangat kelaparan. 
Perut sudah kenyang tapi maunya nambah lagi dan menyimpan makanan di kantong 
untuk diri sendiri. Itulah ketamakan atau rakus seperti perumpamaan Yesus tentang 
orang kaya yang banyak harta. Ia tidak menikmati, tetapi mau menimbun terus hartanya 
agar lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ia seperti orang yang berada di tengah 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm4:20-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:69-70;Luk1:71-72;Luk1:73-75;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk12:13-21;
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bergalon-galon air tetapi kehausan! Orang tamak itu tidak ingat orang lain dan tidak 
ingat Tuhan, bahkan tidak ingat diri sendiri. Apa bahayanya tamak? Ia sungguh tidak 
rendah hati dan merugikan semua orang. Jadi apa makna kisah ini bagi kita? 

 Kisah ini mengajak kita untuk waspada terhadap sikap tamak atau rakus akan 
makanan, harta, harga diri dan kuasa. Kisah ini mengajak kita untuk menyadari bahwa 
harta dan makanan lezat itu merupakan pemberian Tuhan. Kita diajak untuk lebih 
berhikmat terhadap harta dunia, bersyukur dengan rendah hati, berbagi apa yang kita 
miliki. 

 
Refleksi: 
Apakah aku termasuk orang yang rakus? Apakah aku suka bersyukur dan berbagi? 
 
Doa: 
Allah yang Maharahim. Terima kasih atas makanan yang kami nikmati setiap hari dan 
membuat badan kami bertumbuh dengan sehat. Ampunkan kami kalau sering ingin 
lebih dan tak ingat ada orang lain yang membutuhkan. Buatlah kami untuk selalu ingat 
akan Engkau, bersyukur dan dengan rendah hati mau berbagi apa yang kami miliki. 
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 
Aksi: 
Aku ingat Tuhan di manapun aku berada. Aku bersyukur dan berbagi makanan dengan 
teman-temanku. 
 
================================================================= 

 
 
Selasa, 22 Oktober 2019 
Bacaan: Rm. 5:12,15b,17-19,20b-21; Mzm. 40:7-8a,8b-9,10,17; Luk. 12:35-38. 
 
12:35 "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. 12:36 Dan 
hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang 
pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu 
baginya. 12:37 Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika 
ia datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan 
mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. 12:38 Dan 
apabila ia datang pada tengah malam atau pada dinihari dan mendapati mereka 
berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. 

 
SIAP SEDIA SETIAP SAAT 

 
"Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala”(Lukas 12:35) 

 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Suatu kali, saat makan siang, Aleks diolok oleh Marvin, teman sekelasnya. 
“Aleks kamu kikir sekali. Setiap hari makan siangnya bekal bawaan mamamu yaach. 
Sekali-kali makan di kantin sekolah kek, atau warung di depan sekolah kek”, kata 
Marvin. Mendengar olokan temannya itu, Aleks diam saja. Pada saat itu pas Pak 
Martin, guru kelas mereka lewat, mendengar pembicaraan mereka. “Marvin, sama 
teman jangan bersikap begitu dooong! Barangkali Aleks ini nggak punya uang saku 
sebanyak kamu, makanya dia bawa bekal. Atau ibunya mau mengajarinya berhemat. 
Coba tanya Aleks”, kata Pak Martin. “Aleks, kenapa kamu bawa bekal?”, tanya Marvin. 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm5:12;Rm5:15;Rm5:17-19;Rm5:20-21;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm40:7-8;Mzm40:8-9;Mzm40:10;Mzm40:17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk12:35-38;
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“Kata ibuku, bekal makanan dari rumah lebih bersih, sehat dan lebih hemat daripada 
jajan di pinggir jalan”, jawab Aleks.  

Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Aleks merasa ibunya benar, sudah menjaga 
Aleks dari kemungkinan sakit dan boros uang saku. Membawakan bekal buat Aleks 
adalah salah satu cara belajar hidup teratur, bersih, sehat dan lebih hemat. Karena 
merasa sikapnya benar, Aleks tidak marah ketika diolok sebagai „kikir‟ dan tetap tenang 
bersinar melayani pertanyaan Marvin. Seperti yang dikatakan Yesus: "Hendaklah 
pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala”. Artinya: siap sedia setiap saat 
untuk segala kemungkinan yang akan terjadi.  

 
Refleksi: 
Apakah aku sudah bersiap sedia menghadapi segala keadaan? 
 
Doa: 
Tuhan yang mahamurah. Tambahkanlah bagi kami Roh Kebijaksanaan agar mampu 
siap sedia setiap saat menghadapi segala keadaan. Demi Kristus Tuhan dan 
pengatanra kami. Amin.  
 
Aksi: 
Aku bangun pagi agar tidak terlambat. Aku tetap belajar, meskipun nggak ada ulangan. 
Aku membawa bekal dan botol minum agar tak bingung saat lapar dan haus. 
 
================================================================= 

 
 
Rabu, 23 Oktober 2019 
Bacaan: Rm. 6:12-18; Mzm. 124:1-3,4-6,7-8; Luk. 12:39-48. 

 
12:39 Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia 
tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 12:40 Hendaklah kamu juga siap sedia, 
karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." 12:41 Kata 
Petrus: "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga 
semua orang?" 12:42 Jawab Tuhan: "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan 
bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya 
untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? 12:43 Berbahagialah 
hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. 12:44 
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi 
pengawas segala miliknya. 12:45 Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di 
dalam hatinya: Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-
laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, 12:46 maka tuan 
hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak 
diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang 
yang tidak setia. 12:47 Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang 
tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia 
akan menerima banyak pukulan. 12:48 Tetapi barangsiapa tidak tahu akan kehendak 
tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima 
sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak 
dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak 
lagi dituntut." 

 
 
 
 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm6:12-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm124:1-3;Mzm124:4-6;Mzm124:7-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk12:39-48;
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TANGGUNG JAWAB 
 

“Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan 
kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih  

banyak lagi dituntut." (Luk.12:48). 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
Hari Sabtu itu Anton libur sekolah dan ikut bapaknya ke kantor agar bisa main 

game dengan temannya melalui wifi kantor. Mereka bertemu dengan Romo Rudy. 

“Kelas berapa kamu Anton?”, tanya Romo Rudy. “Kelas enam Romo”, jawab Anton. 

“Menurutmu, apa mata pelajaran yang paling sulit?”, tanya Romo. “Mata pelajaran 

Matematika, Mo”, kata Anton. “Waah Matematika itu gampaaang. Romo kasih tahu yaa. 

Matematika itu kuncinya banyak latihan. Coba setiap hari ketika pulang sekolah kamu 

latihan, pasti kamu jago matematika dech”, kata Romo Rudy. “Ya ini dia, Mo. Setiap 

pulang sekolah maunya main game melulu!”, kata bapak Anton. “Ooo.. main game 

tentu boleh. Tapi kamu mesti pandai atur waktu kapan main. Karena tugas utamamu 

adalah belajar, jadi belajarnya dibanyakin. Itu Namanya tanggung jawab, yach!”, kata 

Romo Rudy mengingatkan tanggungjawab utama Anton sebagai pelajar. 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tanggung jawab merupakan sesuatu yang 

harus dilaksanakan karena adanya tugas atau kewajiban. Misalnya seorang dokter, 

yang bertanggung jawab dalam dunia kesehatan. Tugasnya adalah membantu 

pasiennya sembuh dan sehat. Dia wajib memeriksa dan memberikan obat yang dapat 

menyembuhkan pasiennya. Ya, tanggungjawab itu menuntutnya seorang dokter Ini 

seperti yang Yesus ingatkan kepada kita “Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, 

dari padanya akan banyak dituntut”. Demikianlah seorang pelajar pun dituntut untuk 

bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-

sungguh. Pelajar yang bertanggungjawab itu mampu menanggung sekaligus menjawab 

pertanyaan pelajaran, PR, keterampilan maupun sopan santun tata krama di sekolah 

dan lingkungan keluarga.  

 

Refleksi: 

Apakah aku sudah melaksanakan tanggung jawabku sebagai pelajar? 

Apakah aku sudah melaksanakan tanggung jawabku sebagai anak dalam keluarga? 

 

Doa: 

Ya Bapa, ampunkan aku yang kadang lalai melaksanakan tanggungjawabku. Mohon 

rahmat ketekunan dan tahan uji sehingga aku mampu melaksanakan tanggungjawabku 

sebagai murid sekolah dan sebagai anak dalam keluarga. Demi Kristus Tuhan dan 

pengatanra kami. Amin 

 

Aksi: 

Aku langsung mengerjakan tugas-tugas & tanggungjawabku, dan tidak menundanya. 

 

================================================================= 
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Kamis, 24 Oktober 2019  
Bacaan: Rm. 6:19-23; Mzm. 1:1-2,3,4,6; Luk. 12:49-53. 
 
12:49 "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku harapkan, api 
itu telah menyala! 12:50 Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hati-
Ku, sebelum hal itu berlangsung! 12:51 Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk 
membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan 
pertentangan. 12:52 Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima 
orang di dalam satu rumah, tiga melawan dua dan dua melawan tiga. 12:53 Mereka 
akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan 
ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu 
mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu 
mertuanya." 

 

CINTA DAN SEMANGAT 

"Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku harapkan,  
api itu telah menyala!” (Lukas 12:49). 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Adalah Sarah, seorang anak tuna rungu di suatu sekolah SLB. Malam itu 
dibimbing ayahnya, Sarah belajar mata pelajaran komputer tentang Microsoft Office 
Excel, „cells‟, kolom (column) dan baris (row), rumus rata-rata (average) dan rumus 
penjumlahan (sum). “Sulit ayah, pakai bahasa Inggris‟, kata Sarah. Sampai suatu saat 
dia menangis, merasa kesulitan menyerap pengertiannya. Ayahnya merasa kasihan, 
berusaha mencari cara agar pelajaran itu mudah diterima. “Sebagai anak zaman now, 
tentulah Sarah itu senang belajar dengan menggunakan gadget,” pikir ayah Sarah. 
Maka diambilnya laptopnya, dan mulai mengajarkan Excel kepada Sarah dengan 
menggunakan laptop itu. Dan ternyata Sarah merasa senang, semangatnya timbul dan 
lebih mengerti. 

Soal kepandaian dan kecerdasan setiap anak itu berbeda-beda. Untuk anak 
normal, pelajaran Microsoft Office Excel tentulah akan dimengerti dengan lebih mudah. 
Namun bagaimana dengan anak tunarungu seperti Sarah? Ternyata dia lebih mudah 
mengerti dengan peraga laptop, karena lebih menyenangkan dan bersemangat. Cinta, 
rasa senang dan semangat ternyata mampu mengalahkan hambatan. Cinta dan 
semangat itulah daya kekuatan Roh Kudus yang dimaksudkan Yesus dengan Sabda-
Nya: “Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku harapkan, api itu 
telah menyala!”. Tuhan Yesus berharap kita semua menghadapi kesulitan dan 
tantangan dengan rasa cinta dan semangat Api Roh Kudus. 
 
Refleksi: 
Apakah di antara kalian ada yang kurang bersemangat dengan pelajaran tertentu?  
 
Doa: 
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikanku sekolah, para guru yang sabar 
dan tekun mendidikku. Mohon ampun kalau aku enggan belajar atau kadang 
menyepelekan. Mohon limpahkanlah Roh Kudus agar aku lebih mencintai dan lebih 
bersemangat dalam belajar, terlebih dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. 
Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku mempersembahkan kegiatan belajar kepada Tuhan dengan cinta dan semangat. 
 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm6:19-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm1:1-2;Mzm1:3;Mzm1:4;Mzm1:6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk12:49-53;
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================================================================= 

 
 
Jumat, 25 Oktober 2019  
RM, 7:18-25A; MZM. 119:66,68, 76, 77, 93,94; LUK 12:54-59 
 
12:54 Yesus berkata pula kepada orang banyak: "Apabila kamu melihat awan naik di 
sebelah barat, segera kamu berkata: Akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. 
12:55 Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata: Hari akan panas 
terik, dan hal itu memang terjadi. 12:56 Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit 
kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? 12:57 Dan 
mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? 12:58 Sebab, 
jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai 
dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim 
dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan 
engkau ke dalam penjara. 12:59 Aku berkata kepadamu: Engkau tidak akan keluar dari 
sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." 
 

„BAYAR HUTANG‟ DENGAN CERDAS, TERAMPIL DAN SANTUN 
 

“Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah 
kamu tidak dapat menilai zaman ini? Engkau tidak akan keluar dari sana,  

sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas" (Lukas 12:56.59). 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Sore itu Anggit ditanya mamanya “Anggit, bagaimana guru wali kelasmu yang 
baru? Apakah dia sabar atau galak?”. “Ouh, wali kelasku itu namanya Bu Enggar, ma. 
Orangnya itu baiiik banget. Dia suka memberi tips atau motivasi kepada kami”, kata 
Anggit, lalu bercerita. Menurut Bu Enggar, kegiatan bersekolah itu seperti membayar 
hutang. Bahwa para murid sebenarnya sudah mendapat ijasah kelulusan, namun masih 
tersimpan di Kantor Tata Usaha sekolah dan nggak bisa diambil! “Kalian bisa 
mengambil ijasah itu, kalau kalian sudah membayar hutang kalian, yaitu menuntaskan 
seluruh mata pelajaran kelas satu sampai kelas enam dengan baik. Bagaimana kalian 
bisa tuntas dan lulus dengan baik? Tentu ada caranya. Pertama, cerdas. Berarti kalian 
harus menguasai ilmu pengetahuan. Caranya, seringlah latihan dan rajin menghafalkan 
supaya kalian pandai. Kedua, terampil. Artinya kalian mesti kuasai diri, terampil mandiri 
dalam semua mata pelajaran, jangan mengandalkan orang tua, teman atau guru les 
saja, tapi mandiri. Ketiga, santun. Berarti kalian mesti dapat menjaga kelakuan, jadi 
karakter diri, sifat baik yang berintegritas, mampu memilih mana yang baik dan mana 
yang tidak. Misalnya hindari mem-bully teman, atur waktu main game online. Ingat tiga 
hal: cerdas, terampil dan santun! Itu kuncinya”, kata Bu Enggar.  

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Lucu juga yaa idenya Bu Enggar itu. Sekolah 
adalah kegiatan membayar hutang. Dicicil dengan cara menuntaskan semua mata 
pelajaran, semester demi semester sampai kelas enam dan lulus! Namun apakah 
segampang itu? Tentu butuh usaha keras untuk belajar, mengasah keterampilan dan 
karakter. Anjuran Bu Enggar itu senada dengan pesan Yesus hari ini. Bahwa kita diajak 
untuk pandai melihat tanda zaman. Jaman now, semakin banyak orang pinter, 
persaingan hidup semakin ketat. Mau masuk SMP saja rebutan, siapa yang pintar, dia 
duluan yang terpilih untuk masuk SMP favorit. Demikianpun dalam beriman kepada 
Tuhan. Kita diajak untuk beriman dengan cerdas, terampil dan santun. Kuat dalam 
pengetahuan agama, terampil dalam memilih apa yang baik, berkegiatan rohani, koor, 
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putra altar, berdoa dalam setiap kegiatan. Dan yang tak kalah penting karakter 
melayani, seperti Yesus yang melayani.  
 
Refleksi; 
1. Apakah aku menguasai semua mata pelajaran di sekolah? 
2. Apakah aku sudah mampu mengurus diri dan belajar mandiri? 
3. Apakah sikapku santun terhadap teman, guru dan orang lain? 
 
Doa: 
Allah yang  Maharahim, ampunkanlah aku karena kadang lupa berdoa dan kurang giat 
belajar. Mohon tambahkanlah rahmat kemandirian, sehingga aku menjadi anak yang 
haus akan pengetahuan, cerdas, mandiri dalam mata pelajaran dan kegiatan gereja, 
serta santun dalam bersikap. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 
 
Aksi: 
Aku rajin belajar, menyiapkan pakaian sendiri, dan di sekolah aku taat pada petunjuk 
guru. 
 
================================================================= 

 
 
Sabtu, 26 Oktober 2019  
Bacaan: Rm. 8:1-11; Mzm. 24:1-2,3-4ab,5-6; Luk. 13:1-9. 

 
13:1 Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang 
orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang 
mereka persembahkan. 13:2 Yesus menjawab mereka: "Sangkamu orang-orang 
Galilea ini lebih besar dosanya dari pada dosa semua orang Galilea yang lain, karena 
mereka mengalami nasib itu? 13:3 Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak 
bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. 13:4 Atau sangkamu kedelapan 
belas orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya dari 
pada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? 13:5 Tidak! kata-Ku 
kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara 
demikian." 13:6 Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini: "Seorang mempunyai 
pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada 
pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. 13:7 Lalu ia berkata kepada pengurus kebun 
anggur itu: Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak 
menemukannya. Tebanglah pohon ini! Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma! 
13:8 Jawab orang itu: Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul 
tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, 13:9 mungkin tahun depan ia 
berbuah; jika tidak, tebanglah dia!"  

 
MEMBERI KESEMPATAN: ANTARA DOA DAN DOSA 

Yesus berkata: “Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi,aku akan mencangkul tanah 
sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya,mungkin tahun depan 

ia berbuah; jika tidak, tebanglah dia!" (Lukas 13:8-9) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Pak Herry, wali kelas 5D bertanya kepada siswa kelasnya, “Anak-anak, coba 

kalian renungkan. Dalam sehari kehidupan kalian, lebih banyak mana kalian lakukan, 

berdoa atau berdosa? Berdoa, mulai dari doa bangun tidur, doa sarapan, doa pagi di 

sekolah, doa angelus, sampai doa saat mau tidur malam? Atau berdosa, misalnya 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm8:1-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm24:1-2;Mzm24:3-4;Mzm24:5-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk13:1-9;


35 
 

berpikir buruk tentang teman, berkata kotor, menghina teman, membicarakan 

keburukan orang lain. Naah mana yang lebih banyak, doa atau dosa? Para murid 

terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Doa dan dosa, keduanya memberi kesempatan 

kalian untuk menjadi orang macam apa kalian kelak. Doa membentuk pribadi kalian 

menjadi manusia utuh, murni, original, ibarat handphone asli. Dan dosa membentuk 

pribadi manusia yang tercemar, tidak asli, ibarat handphone KW. Kualitas mana yang 

kalian pilih?”, kata Pak Herry.  

Teman-teman dikasihi Tuhan. “Memberi kesempatan” itulah tema pilihan kita hari 

ini. Seperti kisah pengurus kebun anggur yang bijaksana dalam kisah di atas. Ketika 

pemilik kebun anggur mau menebang pohon ara, karena tidak berbuah, pengurus itu 

meminta kepada pemilik kebun untuk memberinya kesempatan merawat, mencangkul 

dan memupuk pohon itu setahun lagi. Memberi kesempatan hidup adalah sebuah 

kesadaran, suatu hikmat, suatu kebijaksanaan. Anak yang memberi kesempatan 

kepada dirinya memilih hal terbaik adalah anak yang bijaksana. Memilih makanan 

bergizi, dan bukan makanan cepat saji. Memilih membantu daripada mengganggu. 

Memilih doa daripada dosa. Memilih diam daripada bikin ribut. Mana yang kalian pilih? 

 

Refleksi: 

Apakah aku sudah memberi kesempatan kepada diriku untuk menjadi pribadi yang 

bijaksana berintegritas? 

 

Doa: 

Allah Bapa Mahakasih, syukur atas anugerah-Mu yaitu keluarga dan sekolah yang 

membantu mendidik dan mengembangkan diriku. Mohon rahmat kebijaksanaan, 

sehingga aku memilih hal yang terbaik dalam hidup ini, sesuai kehendak-Mu. Amin.  

 

Aksi: 

Aku pilih makan makanan bergizi daripada makanan cepat saji. Aku memilih 

mengerjakan PR dan membantu orang tua daripada bermain game online. 

 

================================================================= 

 
 
Minggu, 27 Oktober 2019  
Hari Minggu Biasa XXX 
Bacaan: Sir. 35:12-14,16-18; Mzm. 34:2-3,17-18,19,23; 2Tim. 4:6-8,16-18; Luk. 18:9-
14. 

 
18:9 Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang 
rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini: 18:10 "Ada dua orang 
pergi ke Bait Allah untuk berdoa; yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut 
cukai. 18:11 Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku 
mengucap syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan 
perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai 
ini; 18:12 aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala 
penghasilanku. 18:13 Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak 
berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, 
kasihanilah aku orang berdosa ini. 18:14 Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Sir35:12-14;Sir35:16-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm34:2-3;Mzm34:17-18;Mzm34:19;Mzm34:23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Tim4:6-8;2Tim4:16-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk18:9-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk18:9-14;
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rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab 
barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, 
ia akan ditinggikan." 

 
HIKMAT KERENDAHAN HATI 

“Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke 
langit, melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah  

aku orang berdosa ini” (Luk.18:13). 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Bagi siswa kelas enam, saat-saat ini adalah saat pendaftaran dilakukan di 
sekolah-sekolah SMP. Anak-anak kelas 6C mulai kasak-kusuk membicarakan kemana 
mau melanjutkan bersekolah SMPnya. “Yan, kamu rencana mau lanjutkan ke SMP 
mana?”, tanya Darto kepada Yanuar. “Mamaku sih sudah membeli formulir ke SMP 
SanMar ya. Kalau kamu mau ke SMP mana?”, tanya Yanuar. “Belum tahu nih Yan. 
Ibuku bingung. SMP swasta bayarnya mahal!”, jawab Darto. Tiba-tiba muncul Albert, 
“Ahh, kalau Darto anak kampung ituuu sekolah di SMP Negeri sajaa sana.. gratiiis. Iya 
nggak To?”, kata Albert sombong. “Jangan menghina teman gituu dong Bert. Emang 
kamu daftar ke mana?”, kata Yanuar membela. “Aku?! Ya mendaftar ke sekolah 
favoritlaah!”, kata Albert bangga. 

Barangkali Albert ini dari keluarga mampu, bisa mendaftar ke sekolah favorit 
yang mahal. Itu bagus! Tetapi mestinya dia tidak tinggi hati dan sombong sehingga 
merasa berhak menghina Darto. Nah, apa kata Yesus, seandainya mendengar 
percakapan Darto, Yanuar dan Albert di atas? Barangkali kita dapat 
membandingkannya dengan kisah pemungut cukai dan orang Farisi di atas. Orang 
Farisi merasa paling suci, tetapi pemungut cukai merasa paling berdosa, tak berani 
tengadah, memukul diri, dan mohon belas kasih Tuhan. Lalu Yesus berkata: “Aku 
berkata kepadamu: Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan 
Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan 
dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Apa artinya bagi kita? Ya, 
tepat sekali! Tuhan lebih menghargai orang yang rendah hati, seperti pemungut cukai 
yang memiliki hikmat kerendahan hati itu. 

Hari ini Tuhan mengajak kita untuk belajar rendah hati tidak suka mengejek atau 
mengolok teman-teman. 

 
Refleksi: 

Apakah aku bersikap rendah hati pada siapa saja dalam setiap kesempatan? 

 

Doa: 

Allah Bapa Mahakasih, ampunkan aku bila masih suka pamer dan merasa lebih tinggi, 
lebih hebat dan paling bisa dibanding teman-temanku yang lain. Karuniakanlah aku 
hikmat kerendahan hati, sehingga berkenan bagi-Mu dan bagi teman-temanku. Demi 
Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 
 
Aksi: 

Aku bersikap rendah hati, tidak menonjolkan diri, sopan di sekolah dan lingkungan 

rumah.  

================================================================= 
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Senin, 28 Oktober 2019  
Pesta Santo Simon dan Santo Yudas 
Bacaan: Ef. 2:19-22; Mzm. 19:2-3,4-5; Luk. 6:12-19. 
 
6:12 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia 
berdoa kepada Allah. 6:13 Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-
Nya, lalu memilih dari antara mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul: 6:14 
Simon yang juga diberi-Nya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan 
Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, 6:15 Matius dan Tomas, Yakobus anak Alfeus, dan 
Simon yang disebut orang Zelot, 6:16 Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang 
kemudian menjadi pengkhianat. 6:17 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. 6:18 Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk 
disembuhkan dari penyakit mereka; juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat 
beroleh kesembuhan. 6:19 Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, 
karena ada kuasa yang keluar dari pada-Nya dan semua orang itu disembuhkan-Nya. 

 
DIPANGGIL DARI PERBEDAAN 

Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilih dari antara 
mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul (Lukas 6:14) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Kita sudah membaca kisah Tuhan Yesus memanggil dua belas murid-Nya. 
Apakah kalian masih hafal dua belas rasul itu? Ya, mereka adalah Simon Petrus, 
Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Tomas, Yakobus anak 
Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot. Apa maknanya 
bagi kita? 

Pertama, kita melihat Yesus mengumpulkan 12 murid dari nelayan, kalangan 
sederhana untuk hidup bersama. Kita diingatkan bahwa manusia adalah makhluk sosial 
atau makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, saling bergantung dan membutuhkan. 
Meskipun berbeda sifat, talenta, keahlian dan pembawaan namun saling menghargai, 
saling membantu, saling memenuhi keperluan masing-masing untuk tujuan hidup damai 
bersama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kedua, Yesus mendidik para murid-
Nya dari orang sederhana menjadi orang hebat, karena iman mereka semakin 
dikuatkan. Kita pun dipilih Tuhan Yesus menjadi murid-Nya, dan dididik dari anak yang 
sederhana menjadi orang yang hebat kelak, karena ketekunan iman kita akan Tuhan. 

Kita dapat meneladani para murid yang belajar dari Yesus sendiri untuk menjadi 
orang-orang yang sederhana tetapi kelak menjadi orang yang hebat. 

 

Refleksi: 

Apakah aku memahami, bahwa aku diciptakan berbeda dengan orang lain untuk hidup 
bersama dalam damai sejahtera saling memberi dan menerima? 

Apakah aku sudah hidup bertekun dalam iman? 

 

Doa: 

Allah yang Maharahim. Puji syukur terima kasih atas keragaman sifat, talenta, keahlian 
dan pembawaan diantara teman-teman di sekolahku. Mereka Engkau pilih untuk 
melengkapi hidupku. Karuniakanlah kebijaksanaan bagi kami agar senantiasa hidup 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef2:19-22;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm19:2-3;Mzm19:4-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk6:12-19;
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bersama dengan hikmat dalam perbedaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. 
Amin. 

 

Aksi: 

Aku mau bekerjasama dan menghargai perbedaan di antara teman-temanku, baik suku, 
bahasa, kecerdasan, sifat-karakter dan bakat talenta. 

================================================================= 
 

 
Selasa, 29 Oktober 2019  
Bacaan: Rm. 8:18-25; Mzm. 126:1-2ab,2cd-3,4-5,6; Luk. 13:18-21 

 
13:18 Maka kata Yesus: "Seumpama apakah hal Kerajaan Allah dan dengan apakah 
Aku akan mengumpamakannya? 13:19 Ia seumpama biji sesawi, yang diambil dan 
ditaburkan orang di kebunnya; biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di 
udara bersarang pada cabang-cabangnya." 13:20 Dan Ia berkata lagi: "Dengan apakah 
Aku akan mengumpamakan Kerajaan Allah? 13:21 Ia seumpama ragi yang diambil 
seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai khamir 
seluruhnya."  
 

IMAN YANG KECIL DAN IMAN YANG KURANG 

Yesus berkata: “Kerajaan Allah itu … seumpama biji sesawi, yang diambil dan 
ditaburkan orang di kebunnya; biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung- 

burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." (Lukas 13:18-19) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Pak Rahmat, guru agama bercerita tentang iman. Bahwa iman itu seperti tubuh 
kita sendiri. Iman juga lahir, biasanya saat kita dibaptis. Lalu saat komuni pertama, iman 
bertumbuh seperti anak-anak yang tubuhnya cepat besar karena banyak makan 
makanan rohani yang bergizi. Apa makanan rohani bergizi bagi iman? Ya, berdoa, 
membaca kitab suci, pelajaran agama serius nilainya bagus, ikut Bina Iman Anak, ikut 
putra altar, ikut Roses atau koor, lektor itu membuat iman tumbuh semakin besar. Iman 
itu bertumbuh melalui tahapan atau proses. Ini seperti perumpamaan Yesus tentang biji 
sesawi di atas. Dari biji yang mungil menjadi pohon besar. 

 Di samping „iman kecil‟, Pak Rahmat juga menceritakan adanya „iman yang 
kurang‟. Iman yang kurang itu dikatakan Yesus misalnya setelah meredakan angin ribut 
di danau Galilea. Yesus mengatakan mereka „kurang percaya‟. Juga saat Petrus ingin 
berjalan di atas air seperti Yesus, Petrus tercebur ke air karena ia „kurang percaya‟. 
Iman yang „kurang‟ itu ibarat bayi yang lahir dengan anggota tubuh tidak lengkap, bisa 
kurang mendengar, kurang melihat,  kurang sempurna. Iman yang kurang itu adalah 
iman yang „kurang percaya‟. 

 Apa makna bagi kita? Ya, iman yang kecil masih bisa bertumbuh raksasa seperti 
biji sesawi, tapi iman yang kurang percaya akan kerdil dan tak dapat mengalami 
keajaiban hidup. Pilih mana, iman kecil atau iman kurang? 
 
Refleksi: 
1. Apakah imanku kecil, atau kurang percaya? 
2. Bagaimana caranya agar imanku jadi besar dan kuat? 
 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm8:18-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm126:1-2;Mzm126:2-3;Mzm126:4-5;Mzm126:6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk13:18-21;
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Doa: 
Tuhan yang Mahabaik. Mohon tambahkanlah iman kami, orang yang kurang iman ini. 
Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi: 
Aku belajar pelajaran agama dengan tekun dan serius, mengerti dan menghafal. Aku 
ikut kegiatan koor sekolah, putra altar atau Bina Iman Anak. 
 
================================================================= 
 
Rabu, 30 Oktober 2019  
Bacaan: Rm. 8:26-30; Mzm. 13:4-5,6; Luk. 13:22-30. 

 
13:22 Dalam perjalanan-Nya ke Yerusalem, Yesus berjalan keliling dari kota ke kota 
dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanan-Nya ke Yerusalem. 
13:23 Dan ada seorang yang berkata kepada-Nya: "Tuhan, sedikit sajakah orang yang 
diselamatkan?" 13:24 Jawab Yesus kepada orang-orang di situ: "Berjuanglah untuk 
masuk melalui pintu yang sesak itu! Sebab Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan 
berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. 13:25 Jika tuan rumah telah bangkit 
dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil 
berkata: Tuan, bukakanlah kami pintu! dan Ia akan menjawab dan berkata kepadamu: 
Aku tidak tahu dari mana kamu datang. 13:26 Maka kamu akan berkata: Kami telah 
makan dan minum di hadapan-Mu dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. 
13:27 Tetapi Ia akan berkata kepadamu: Aku tidak tahu dari mana kamu datang, 
enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan! 13:28 Di 
sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan 
Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam Kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri 
dicampakkan ke luar. 13:29 Dan orang akan datang dari Timur dan Barat dan dari Utara 
dan Selatan dan mereka akan duduk makan di dalam Kerajaan Allah. 13:30 Dan 
sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu dan 
ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir."  

 
JANGAN KENDOR, AYO BERJUANG 

Ada seorang yang berkata kepada Yesus: "Tuhan, sedikit sajakah orang yang 
diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ: "Berjuanglah  

untuk masuk melalui pintu yang sesak itu!..”(Lukas 13:23-24) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Anak sekolah jaman sekarang mainannya berbeda dengan anak jaman dulu. 

Jaman dulu mainannya kulit jeruk Bali dimodifikasi jadi mainan kereta, anak jaman now 

mainannya gadget, game online. Tapi tantangan dan godaannya sama, yaitu … rasa 

malas. Kalau sudah main PUBG kadang jadi lupa waktu, atau jadi malas belajar. Kalau 

sudah demikian, bagaimana dengan masa depan? 

Alkisah sore itu Bu Eka baru pulang dari kantornya, meletakkan hape di meja 

ruang tamu, ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Sekejap waktu, ia kembali ke 

ruang tamu sudah melihat Kristo anak SD-nya sudah bermain game online pakai 

hapenya. “Ee Kristooo, enak sekali kau langsung ambil hape ibu, main game. Mandi 

dulu Sanaa. Siapkan buku, belajar, kerjakan PR. Belajar jangan kendooor dong! Ayoo 

berjuang. Kamu kan sudah kelas lima! Ingat masa depanmuu!!”, kata Bu Eka 

mengingatkan.  

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm8:26-30;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm13:4-5;Mzm13:6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk13:22-30;
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Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Untuk keselamatan, dua ribu tahun yang lalu 

Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan: "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang 

sesak itu!..”. Apa artinya bagi kita? Ya, untuk dapat selamat, perlu berkomitmen 

berjuang gigih. Untuk mendapat nilai melebihi KKM, untuk lulus ujian perlu berjuang, 

belajar keras. Seperti papa mama kalian yang bekerja keras untuk keselamatan 

keluarga dan agar dapat menyekolahkan kalian. Untuk masuk surga pun perlu berjuang 

keras, mengasah iman, berdoa setiap hari, ikut berbagai kegiatan rohani. Tuhan Yesus 

perlu diperjuangkan di hati kita dengan komitmen kesungguhan tinggi dalam kesibukan 

sehari-hari yang kadang melelahkan. Jangan kendor! Ayo berjuang! 

 

Refleksi: 

Apakah aku sudah berkomitmen untuk berjuang keras mempersiapkan surgaku dan 
masa depanku? 
 
Doa: 
Tuhan yang Maharahim, ampunilah aku karena kadang kendor-malas untuk belajar 
atau ke gereja. Limpahkanlah Roh Kudus bagiku, agar mampu mengerti dan mampu 
mempersiapkan masa depanku dengan berkomitmen sungguh-sungguh, berjuang, 
belajar keras. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi: 
Aku berkomitmen. Aku berjuang, belajar dengan gigih. Aku berjuang, rajin berdoa, ikut 
kegiatan rohani dan misa fokus dengan sungguh-sungguh. 
 
================================================================= 
 
 
Kamis, 31 Oktober 2019  
Bacaan: Rm. 8:31b-39; Mzm. 109:21-22,26-27,30-31; Luk. 13:31-35. 

 
13:31 Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus: 
"Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh Engkau." 13:32 
Jawab Yesus kepada mereka: "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu: Aku 
mengusir setan dan menyembuhkan orang, pada hari ini dan besok, dan pada hari 
yang ketiga Aku akan selesai. 13:33 Tetapi hari ini dan besok dan lusa Aku harus 
meneruskan perjalanan-Ku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau 
tidak di Yerusalem. 13:34 Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi 
dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu 
mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya 
di bawah sayapnya, tetapi  kamu tidak mau. 13:35 Sesungguhnya rumahmu ini akan 
ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kamu tidak akan 
melihat Aku lagi hingga pada saat kamu berkata: Diberkatilah Dia yang datang dalam 
nama Tuhan!"  

 
HIKMAT KETAATAN UNTUK TUJUAN HIDUP MULIA 

“Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan!"(Lukas13:35) 
 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Hari ini kita sudah sampai akhir dari bulan Oktober, bulan Rosario. Injil yang kita 

baca adalah kisah Yesus yang diperingatkan orang Farisi untuk tidak ke Yerusalem, 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm8:31-39;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm109:21-22;Mzm109:26-27;Mzm109:30-31;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk13:31-35;
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sebab Herodes akan membunuhnya. Tetapi Yesus tetap menuju Yerusalem, karena di 

Yerusalem-lah Yesus akan menebus dosa manusia. Apa makna bagi kita? 

Yerusalem adalah pusat dunia kala itu. Yerusalem juga menjadi simbol ujian 

atau tugas utama Yesus. Bagi Tuhan Yesus, tugas dari Allah Bapa untuk menebus 

dosa manusia harus terlaksana apapun resiko dan konsekuensinya. Yesus taat total 

pada Bapa meskipun nyawa taruhannya. Kehidupan surga mulia harus diutamakan. 

Maka Yerusalem menjadi fokus tujuan utama perjalanannya. Dan memang demikianlah 

adanya, Yesus wafat disalib dan menang dengan bangkit di hari Paskah. “Diberkatilah 

Dia yang datang dalam nama Tuhan!" 

 Yerusalem dapat dimaknai sebagai simbol dunia sekolah bagi kalian. Sekolah 

juga menjadi fokus kegiatan hidup kalian setiap hari. Dunia belajar yang menjadi tempat 

mencurahkan tenaga, pikiran dan segala daya upaya kalian. Maka belajar, ulangan dan 

lulus ujian dengan nilai terbaik menjadi tujuan kalian. Dan Yesus adalah hikmat dan 

berkat ketaatan bagi kalian dalam melalui masa belajar, berkegiatan, ulangan maupun 

ujian. Persis seperti yang dikatakan Yesus: “Diberkatilah Dia yang datang dalam nama 

Tuhan!". Setiap hari, mari kita berdoa, berharap berkat dan cinta dari Tuhan Yesus, 

pusat hidup kita. 

 

Refleksi: 
1. Sudahkah aku mencurahkan tenaga, pikiran dan segala daya upaya untuk belajar, 

berkegiatan, menempuh ulangan dan ujian di sekolah? 

2. Apakah setiap hari aku berdoa, berharap berkat dan cinta dari Tuhan Yesus? 

Doa: 
Tuhan Yesus sahabatku. Terima kasih untuk cinta-Mu. Penuhilah kami dengan iman 
yang teguh, sehingga kami fokus dalam belajar dan taat setia kepada-Mu. Namu-Mu 
kami puji kini dan sepanjang masa. Amin 

Aksi: 
Aku tekun belajar dengan segenap usaha. Aku setia berdoa dengan fokus, merasakan 
kehadiran Tuhan Yesus. 

 
================================================================= 
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