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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 MENENGAH ATAS/KEJURUAN (SMA/K) 
 

 

 

SELASA, 1 OKTOBER 2019 
PESTA ST. TERESIA DR KANAK-KANAK YESUS 
YES. 66:10-14C; MZM. 131:1,2,3; MAT. 18:1-5. 
 
Bacaan Injil: Matius 18: 1-4 
18:1 Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya: "Siapakah 
yang terbesar  dalam Kerajaan Sorga?" 18:2 Maka Yesus memanggil seorang anak 
kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka 18:3 lalu berkata: "Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat  dan menjadi seperti anak kecil 
ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 18:4 Sedangkan barangsiapa 
merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam 
Kerajaan Sorga. 
 

KECIL DI HADAPAN ALLAH 
 

"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat  dan menjadi 
seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. (Mat. 18:3) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Yang paling bahagia di dunia ini adalah anak kecil, karena sifat asli mereka 
adalah jujur dan polos. Anak-anak tidak akan mungkin mau berbohong dan tidak 
akan mau diajak berbohong. Apa yang dia lihat dan saksikan itulah yang dia 
ungkapkan dan katakan. Inilah kepolosan dan sifat asli anak-anak. Hal ini terjadi 
karena anak tidak pernah berpikir soal resiko, apa yang dia lihat itulah yang akan dia 
katakan. Anak kecil itu bebas dari kepentingan pribadi. Walaupun kita ajarin untuk 
berbohong mereka akan mengungkapkan yang sebenarnya.  

Dalam bacaan injil hari ini, kita mendengar Yesus menasehati muridNya 
untuk hidup dan bertindak seperti anak kecil. Yesus berkata: "Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat  dan menjadi seperti anak kecil 
ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. Jadi syarat masuk surga itu 
sebetulnya sangat sederhana yaitu bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Menjadi 

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;
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=18&verse=1
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=18&verse=2
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=18&verse=3
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=18&verse=4
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seperti anak kecil itu berarti polos, jujur dan apa adanya, berpasrah sepenuhnya 
kepada orang tuanya. Anak kecil itu menyadari dirinya lemah makanya butuh 
bantuan orang lain. 

Santa Theresia kanak-kanak Yesus yang kita rayakan hari ini adalah pribadi 
yang memahami dan menghayati dirinya sebagai anak-anak di hadapan Allah. 
Makanya seluruh hidupnya dia serahkan kepada Yesus. Santa Teresia berkata: 
“kekudusan adalah sikap, yang menempatkan kita kedalam tangan Tuhan kecil dan 
rendah hati, menyadari kelemahan kita dan secara buta mengandalkan kebaikan ke-
Bapaan-Nya”. Untuk mencapai kesempurnaan hidup, ia memilih „jalan sederhana‟ 
berdasarkan ajaran Kitab Suci: hidup selaku seorang anak kecil, penuh cinta dan 
iman kepercayaan akan Allah dan penyerahan diri yang total dengan perasaan 
gembira. Demi cita-cita itu, ia melakukan hal-hal kecil dan kewajiban-kewajiban 
sehari-hari dengan penuh tanggungjawab karena cinta kasihnya yang besar kepada 
Allah Bapa di surga. Kita juga diharapakan seperti Theresia yang selalu 
mengadalkan Tuhan dalam hidup kita. 
 
REFLEKSI 
Apakah selama ini kita mau merendahkan diri dan mengakui kelemahan kita dan 
membiarkan Allah membentuk hidup kita? 
 
DOA 
Allah Tuhan Kami, bentuklah dan jadikanlah diri kami menjadi pribadi-pribadi yang 
selalu berpasrah dan mengandalkan kekuatan-Mu, bukan pribadi-pribadi yang egois 
dan merasa diri paling hebat  dihadapan sesama. Demi Kristus Tuhan kami dan 
pengantara kami.  Amin. 
 
AKSI 
Saya akan berusaha bertindak jujur dan berkata apa adanya. 
================================================================ 
 
 
 
RABU, 2 OKTOBER 2019 
PERINGATAN WAJIB PARA MALAIKAT PELINDUNG 
KEL. 23:20-23A; MZM. 91:1-2,3-4,5-6,10-11; MAT. 18:1-5,10; 
 
 
Bacaan Injil: Matius 18: 1-5,10 
18:1 Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya: "Siapakah 
yang terbesar dalam Kerajaan Sorga?" 18:2 Maka Yesus memanggil seorang anak 
kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka 18:3 lalu berkata: "Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil 
ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.18:4 Sedangkan barangsiapa 
merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam 
Kerajaan Sorga. 18:5 Dan barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam 
nama-Ku, ia menyambut Aku." 18:10 Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang 
dari anak-anak kecil ini. Karena Aku berkata kepadamu: Ada malaikat mereka di 
sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga. 
 

 
 
 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kel23:20-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm91:1-2;Mzm91:3-4;Mzm91:5-6;Mzm91:10-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat18:1-5;Mat18:10;
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BERTOBAT 
 

"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat  dan menjadi 
seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.(Mat 18:3) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Bertobat artinya menyadari kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi 
lagi. Kata tobat gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ini terjadi karena pada 
umumnya kita itu gengsi dan egois. Itulah sebabnya banyak diantara kita enggan 
mengaku dosa. Padahal Allah akan selalu siap mengampuni dosa kita asal kita mau 
bertobat dan mau mengakui kesahan kita. 

Dalam bacaan injil hari ini, kita mendengar Yesus menuntut pertobatan 
kepada Murid-muridNya. Yesus berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 
jika kamu tidak bertobat  dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk 
ke dalam Kerajaan Sorga. Jadi syarat masuk surga itu sebetulnya sangat sederhana 
yaitu bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Yesus menutut pertobatan dalam diri 
kita setiap saat. Usaha untuk selalu berbuat baik bagi sesama adalah langkah 
menuju pertobatan. Jangan menunda-nunda waktu untuk bertobat karena kita tidak 
tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh TUhan.   
 Sebagai pengikut Kristus, apakah kita mau mengakui kesalahan kita ketika 
kita bersalah atau malah kita menutupi kesalahan kita dengan mencari kambing 
hitam dan berusaha membela diri dan malah menuduh orang lain yang bersalah. 
Kalau itu yang kita lakukan kita tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus. Menjadi 
pengikut Kristus berarti berani mengakui kesalahan ketika kita bersalah.  
 
REFLEKSI 
Apakah selama ini aku berani mengukui kesalahan, ketika aku bersalah atau malah 
sebaliknya aku berusaha membela diri dan menyalahkan orang lain? 
 
DOA 
Allah Tuhan Kami, membentuklah dan jadikanlah diri kami menjadi pribadi-pribadi 
yang selalu berpasrah dan mengandalkan kekuatan-Mu, bukan pribadi-pribadi yang 
egois dan merasa diri paling hebat. Doa kami ini kami sampaikan kepadaMu ya 
Bapa dengan perantaaan Kristus Tuhan Kami . Amin. 
 
AKSI 
Saya akan selalu berusaha minta maaf ketika aku bersalah. 
================================================================ 
 
 
KAMIS, 3 OKTOBER 2019 
NEH. 8:1- 4A,5-6,7B-12; MZM. 19:8,9,10,11; LUK. 10:1-12 
 
Bacaan Injil: Lukas 10:1-12 
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, 

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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katakanlah lebih dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini. 10:6 Dan jikalau di situ ada 
orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal 
atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. 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. 
10:10 Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di 
situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah: 10:11 Juga debu kotamu 
yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu; tetapi ketahuilah ini: 
Kerajaan Allah sudah dekat. 10:12 Aku berkata kepadamu: pada hari itu Sodom akan 
lebih ringan tanggungannya dari pada kota itu." 
 

DOMBA DI TENGAH SERIGALA 
 

Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba  
ke tengah-tengah serigala (Lukas 10:3) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Domba adalah binatang yang sangat lemah diantara binatang sejenisnya 
yang memamah biak. Walaupun lemah namun domba adalah binatang yang baik 
dan penurut serta memang binatang yang banyak menguntungkan bagi manusia 
karena dari dirinya begitu banyak diperoleh manfaat mulai dari bulu, susu hingga 
dagingnya sangat enak untuk dinikmati. Ketika berada di tengah padang, domba 
yang lemah dituntun dan diawasi oleh seorang gembala agar jangan hilang dan 
tersesat sehingga menjadi santapan para serigala di tengah hutan. Domba yang 
tetap dalam pengawasan gembala akan tetap terjaga, terpelihara dan selamat 
hidupnya.  

Domba yang lemah namun penurut sering menjadi kiasan dalam menjelaskan 
bagaimana umat-umat Tuhan harus bersikap. Dalam bacaan Injil hari ini kita 
mendengar, Yesus mengutus murid-muridNya untuk hidup di tengah-tengah 
masyarakat dan mengabarkan berita suka cita akan keselamatan di dalam Tuhan 
Yesus. Dia mengatakan bahwa murid-murid diutus seperti domba ke tengah-tengah 
serigala. Ini mengandung arti, umat Tuhan hidup dan diutus di dunia ini bukan untuk 
menghadapi sesuatu yang menyenangkan, bukan untuk menghadapi sesuatu yang 
penuh dengan kenikmatan, namun sudah terbayang di depan mata bahwa kita akan 
menghadapi suatu bahaya yang sangat besar yaitu dimangsa oleh para serigala 
yang ganas. Ada begitu banyak serigala-serigala lapar di tengah-tengah kita yang 
mengerumuni yang siap menerkam ketika lalai, ketika tidak berada dalam 
pengawasan, ketika berjalan sendirian, ketika tersesat dan lain sebagainya.  

Inilah realitas kehidupan yang kita hadapi sering kali orang yang berbuat baik 
itu tidak gampang diterima oleh banyak orang. Tetapi percayalah Yesus gembala 
kita yang sejati akan selalu menyertai dan mendampingi kita, ketika kita bertindak 
dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Janganlah kita takut mengatakan 
kebenaran dan kebaikan karena nanti akan di kucilkan. Bapak Ahok pernah berkata 
Gusti ora sare. Allah tidak tidur. Allah akan selalu memperhitungkan kebaikan kita 
sekalipun kita dikucilkan karena berbuat baik. 
 
REFLEKSI 
Apakah selama ini kita berani  memperjuangkan keadilan dan kebenaran walau 
resikonya dikucilkan dan dibenci oleh teman-teman kita? 
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DOA  
Yesus Tuhan dan Guru kami, kuat kami anak-anakMu agar selalu berani bertindak 
dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat kami. 
Demi Kristus Tuhan Kami. Amin.  
 
AKSI 
Saya akan menjadi pelopor keadilan dan kejujuran. 
================================================================ 
 
 
JUMAT, 4 OKTOBER 2019 
PERINGATAN WAJIB ST. FRANSISKUS DR ASSISI 
BAR. 1:15-22; MZM. 79:1-2,3-5,8-9; LUK. 10:13-16 
 
Bacaan Injil: Lukas 13-16 
10:13 "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. 10:14 Akan tetapi pada waktu penghakiman, 
tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari pada tanggunganmu. 10:15 Dan 
engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, 
engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati! 10:16 Barangsiapa 
mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku; dan barangsiapa menolak kamu, ia 
menolak Aku; dan barangsiapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku." 

 
SISI GELAP DALAM HIDUP KITA 

Yesus berkata: “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." (Luk. 10:16) 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Ketika kita mengubah tata letak perabot dalam rumah kita, segera kita akan 
melihat bahwa di balik lemari atau di bawah rak buku masih ada lapisan debu tebal. 
Meskipun kita secara rutin membersihkan lantai, kadang ada sudut-sudut 
tersembunyi yang tidak terjangkau. Kelak jika kita mengubah kembali tata letak itu, 
hal yang sama akan kita jumpai. Bentuk perabot tertentu memang memungkinkan 
adanya sudut-sudut tersembunyi yang tidak terjangkau, meskipun dari luar semua 
tampak bersih. 

Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar Yesus mengecam kota Khorazim, 
Betsaida. Berlimpahnya mukjizat di Khorazim, Betsaida masih belum cukup untuk 
bisa meyakinkan penduduknya agar bertobat. Kedua nama kota itu mungkin bisa 
menjadi simbol “nama-nama” wilayah hidup kita yang masih belum mau sungguh 
percaya. Semua itu adalah wilayah dalam diri kita di mana kita masih meragukan 
apakah wilayah itu bisa dijangkau oleh cinta-Nya dan diubah sepenuhnya oleh 
Yesus. 

Dalam hidup ini kita telah memperoleh berlimbah kasih Yesus itu sendiri. 
Akan tetapi ketika ada tantangan dalam hidup ini sering  mempertanyakan kasih 
Allah dalam hidup ini. Masih ada sisi gelap dalam diri kita yang kadang bisa 
menggoyang dan mempertanyakan keberadaan Allah dan kasihNya dalam hidup 
kita. Oleh karena itu lewat bacaan hari ini kita diajak untuk selalu menyadari dan 
membersihkan hati kita lewat renungan dan instrpreksi diri. Mari kita siapkan waktu 
setiap hari untuk hening dan menyadari kaasih Allah itu. 

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;
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REFLEKSI 
Apakah selama ini saya menyadari ada sisi gelap dalam diri saya dan dengan 
rendah hati mohon kepada Allah agar membersihkan hidup saya dari kuasa 
kegepan itu? 
 
DOA  
Tuhan Yesus Kristus terima kasih atas segala kasih yang telah Kau berikan kepada 
kami, ingatkan kami selalu agar kami mampu menyadari sisi gelap dalam hidup 
kami, sehingga kamu mau berserah diri kepadaMu dan siap dibentuk oleh kasih dan 
karuniaMu. Doa kami ini kami sampaikan kepadaMu dengan perantaraan Kristus 
Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Saya akan menyediakan waktu setiap hari untuk hening dan instropeksi diri. 
================================================================ 
 
SABTU, 5 OKTOBER 2019 
BAR. 4:5-12,27-29; MZM. 69:33-35,36-37; LUK. 10:17-24. 
 
Bacaan Injil: Lukas 10:17-24 
10:17 Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata: "Tuhan, 
juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." 10:18 Lalu kata Yesus kepada 
mereka: "Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit. 10:19 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. 10:20 Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk 
kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." 10:21 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. 10:22 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." 10:23 Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada 
murid-murid-Nya tersendiri dan berkata: "Berbahagialah mata yang melihat apa yang 
kamu lihat. 10:24 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." 

 
ALLAH MENYATAKAN DIRINYA KEPADA ORANG KECIL 

 
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. (Luk. 10:21) 
 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Orang kaya dan memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki kecenderung 
memonopoli dan ingin menguasai orang lain. Mereka suka mengandalkan 
pemahamannya sendiri. Orang yang demikian akan susah menerima dan 

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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pandangan orang lain karena mereka merasa dirinya hebat; dan sering kali merasa 
dirinya penting. Yang lebih parahnya lagi suka merendahkan orang lain. Orang yang 
demikian  tidak dapat menerima wahyu yang dibawa oleh Yesus Kristus. 
Pandangan/ pemahaman adikodrati selalu berhubungan dengan kerendahan hati. 
Hanya Orang yang rendah hati, yang tidak menganggap dirinya penting, dapat 
melihat atau memahami kehendak Allah dalam hidupnya. 

Nampaknya inti yang ingin disampaikan dalam Injil hari ini adalah bahwa 
wahyu Allah yang disampaikan Kristus hanya dapat dipahami dengan sikap 
kerendahan hati, seperti halnya sikap anak- anak atau orang- orang yang 
sederhana, yaitu dengan sikap miskin di hadapan Allah. Ini sejalan dengan pesan 
pertama dalam khotbah di bukit (Mat 5:3), “Berbahagialah orang yang miskin di 
hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.” Maka kita semua 
dipanggil untuk mempunyai sikap kerendahan hati dan kesederhanaan ini di 
hadapan Allah, mau mendengarkan dan mau menerima pengajaran iman seperti 
yang diajarkan oleh Kristus dan para rasul-Nya, tanpa berkeras memegang 
pandangan sendiri sesuai dengan pemahaman pribadi. 

Menjadi pribadi yang rendah hati itu butuh pengorbanan dan penyangkalan 
diri. kita akan menjadi pribadi yang sempurna ketika kita mau menyerahan diri kita 
kepada kehendak Allah, bukan kehebatan dan kemampuan kita. Kesombongan 
akan membuat kita jauh dari Allah. Kita perlu seperti bunda Maria yang berani 
berkata: “aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanMu”.  
 
REFLEKSI 
Apakah selama ini kita mau rendah hati di hadapan Allah dan membiarkan Allah 
bekerja dan membentuk diri kita tau selama ini selama ini mengandalkan 
kemampuan dan kehebatan kita? 
 
DOA  
Bapa surgawi, tolonglah aku agar dapat menjadi seorang pribadi yang dapat diajar, 
senantiasa mencari kehendak-Mu dan memeditasikan sabda-Mu. Aku tidak hanya 
ingin menerima hikmat-Mu. Aku ingin hikmat-Mu itu mengubah hatiku dan menjadi 
cara hidupku sendiri. Semoga dari hari ke hari aku dapat menjadi semakin serupa 
dengan Putera-Mu terkasih, Tuhan dan Juruselamat kami semua. Amin 
 
AKSI 
Saya akan selalu berusaha rendah hati dan mengandalkan Tuhan dalam hidupku. 
================================================================ 
 
 
 
 MINGGU, 6 OKTOBER 2019 
HARI MINGGU BIASA XXVII 
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 
 
 
Bacaan Injil: Lukas 17:5-10 
17:5 Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan: "Tambahkanlah iman kami!" 17:6 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." 17:7 "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! 17:8 

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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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. 17:9 Adakah ia berterima kasih kepada 
hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? 17:10 
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." 

 
IMAN SEBESAR BIJI SESAWI 

 
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." (Luk. 17:6) 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Iman adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. 558 
kali kata iman disebutkan dalam Perjanjian Baru, menunjukkan penekanan iman 
dalam kehidupan orang percaya. Dalam menghadapi segala badai dalam kehidupan 
ini, kita membutuhkan iman untuk dapat mengatasinya. Seringkali kita merasa iman 
kita kecil ketika diperhadapkan dengan persoalan yang besar.  

Dalam bacaan injil hari ini kita diajak untuk merenungkan sebesar apa iman 
kita. Yesus 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”.  Memiliki iman artinya 
memiliki kepercaya bahwa Tuhan bisa berbuat apa saja yang diinginkanNya lewat 
diri kita. Beriman itu juga kepercayaan sepenuhnya bahwa Allah selalu memberikan 
yang terbaik untuk diri kita. Yesus berkata: kalau sebesar biji sasawi aja iman kita, 
kita bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin manjadi mungkin contohnya 
memindahkan gunung dengan sabda saja. Biji sesawi itu adalah biji yang paling 
kecil dari biji tumbuhan yang lain. Kalau mau dibandingkan pasir masih lebih besar 
dari biji sesawi itu. Pertanyaannya apakah iman kita lebih besar dari biji sesawi atau 
sebaliknya lebih kecil dari biji sesawi? 

Sekarang kita coba renungkan diri kita, sebesar apa iman kita? Iman itu di uji 
ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini.  Apakah ketika menghadapi 
masalah kita mempercayai di balik peristiwa itu ada rencana Allah yang terbaik 
untuk diri kita atau sebaliknya kita malah menuduh Allah tidak adil dengan 
mengatakan dan bertanyak mengapa peristiwa ini terjadi padaku. Atau bahkan lebih 
parah lagi kita berpikir bahwa masalah ini tidak akan mungkin di atasi sehingga kita 
mencari jalan pintas dengan mencari hiburan sesaat seperti narkoba, merokok atau 
bahkan kita berpikir mau bunuh diri? Menjadi orang beriman bisa berarti juga 
berusaha mengatasi dan keluar dari masalah yang dia hadapi bukan mencari jalan 
pintas. 
 
REFLEKSI 
Ketika kita mengalami masalah dalam hidup ini apakah kia menglibatkan Allah untuk 
mengatasi masalah tersebut atau sebaliknya kita berusaha menghindar dan lari dari 
masalah yang kita hadapi? 
 
DOA  
Allah Bapa di surga, ajarilah kami supaya semakin hari kami semakin beriman 
kepadaMu. Dan berilah kami iman yang teguh supaya dalam hidup ini kami 
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mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup baik kami, baik dalam suka maupun duka 
kami tetap berpaling kepadaMu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin  
 
AKSI 
Berusaha mengimani bahwa ada rencana Allah disetiap peristiwa hidup saya. 
 
================================================================ 
 
 
SENIN, 7 OKTOBER 2019 
YUN. 1:1-17; 2:10; MT YUN. 2:2,3,4,5,8; LUK. 10:25-37 
 
Bacaan Injil: Lukas 10 : 25-37 
10:25 Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya: 
"Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 10:26 Jawab 
Yesus kepadanya: "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kaubaca di 
sana?" 10:27 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." 10:28 
Kata Yesus kepadanya: "Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, maka engkau 
akan hidup."10:29 Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus: 
"Dan siapakah sesamaku manusia?" 10:30 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. 
10:31 Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu; ia melihat orang itu, tetapi 
ia melewatinya dari seberang jalan. 10:32 Demikian juga seorang Lewi datang ke 
tempat itu; ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 10:33 Lalu 
datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu; dan ketika 
ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 10:34 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. 10:35 Keesokan harinya ia 
menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya: Rawatlah dia dan 
jika kaubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali. 10:36 
Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia 
dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 
 

MENOLONG DENGAN IKLAS 
 

"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. " (Luk. 10:27) 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Mencintai dengan tulus dan iklas mudah di ucapkan tetapi sulit untuk 
dilaksanakan. Zaman sekarang ini sangat jarang kita temukan orang bertindak dan 
menolong orang lain itu tulus dan tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Kita sering 
berkata: dia ngak pernah menolong saya mngapain saya menolong dia. Motivasi 
setiap orang dalam bertindak dan menolong itu bisa berbeda-beda, bisa 
mengharapkan pujian, bisa juga mengharapkan imbalan jasa berupa uang dan lain 
sebagainya.  

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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Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajar kita tentang siapa itu sesama 
manusia. Sesama menurut Yesus adalah orang yang mau menolong ketika kita 
mengalami kesusahan. Yesus memberi contoh orang Samaria yang mau menolong 
orang yang tidak dia kenal. Padahal kita tahu orang Samaria itu menurut orang 
Yahudi adalah orang kafir atau orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita lihat 
Orang Samaria bertindak dan menolong orang yang dianiaya oleh penyamun. Dia 
bertindak dengan tulus dan tanpa mengharapkan apa. Kalau kita renungkan inilah 
inti iman Kristiani yaitu mencintai sesama dengan kasih. Mencintai dengan kasih 
artinya kita bertindak dan menolong sesama dengan iklas dan tanpa mengharapkan 
apa-apa. 

Dalam hidup sehari-hari sangat sulit kita temukan orang-orang seperti orang 
Samaria seperti kisah diatas. Sebagai pengikut Kristus kita diharapkan mampu 
berbuat dan bertindak demikian. Karena Yesus sendiri telah memberi teladan bagi 
kita, Dia menolong orang yang membutuhkan dengan kasih dan tanpa 
mengharapkan apa-apa. Yesus selalu siap sedia menolong siapa saja yang 
mengharapkan pertolonganNya, tanpa mengharapkan imbalan. 
 
REFLEKSI 
Apakah selama ini kita mau menolong sesama dengan iklas atau ketika kita 
menolong sesama mengharapkan sesuatu dari yang kita tolong, atau malah yang 
lebih parah lagi kita hanya menolong orang yang pernah menolong kita saja? 
 
DOA 
Allah Tuhan Kami, berilah kami kekuatan agar dalam hidup sehari-hari kami mampu 
mencerminkan diri sebagai orang kristiani sejati yang mampu menolong sesama 
dengan tulus iklas bahkan nyawa sekalipun taruhannya seperti teladan Yesus 
Kristus sang guru sejati kami, yang rela mati demi menebus dosa kami. Demi Kristus 
Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
saya akan membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan 
 
================================================================ 
 
SELASA, 8 OKTOBER 2019 
YUN. 3:1-10; MZM. 130:1-2,3-4AB,7-8; LUK. 10:38-42 
 
 
Bacaan Injil: Lukas 10: 38-42 
10:37 Jawab orang itu: "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." 
Kata Yesus kepadanya: "Pergilah, dan perbuatlah demikian!" 10:38 Ketika Yesus dan 
murid-murid-Nya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah kampung. Seorang 
perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. 10:39 Perempuan itu 
mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki 
Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya, 10:40 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." 
10:41 Tetapi Tuhan menjawabnya: "Marta, Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri 
dengan banyak perkara,10:42 tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih 
bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya. 
 

 

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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HIDUP DEKAT DENGAN YESUS 
 

"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." (Luk 10:41) 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Dalam hidup sehari-hari, ada 2 tipe manusia ketika menerima tamu. Tipe 
pertama adalah tipe orang yang sibuk mempersiapkan segala hal untuk menjamu 
tamunya, termasuk makanan orang yang tipe demikian selalu sibuk bahkan tamunya 
sudah datang kadang dia masih sibuk mempersiapkan makanan dan lain 
sebagainya; kadang sampai lupa ngobrol yang penting bagi dia tamunya puas 
dengan segala jamuannya. Tipe kedua adalah orang yang mempersiapkan 
seadanya tetapi memberi waktu untuk duduk dan berbicara dengan tamunya.  

Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar dan belajar dari 2 pribadi yang 
punya karakter yang berbeda yaitu Marta dan Maria. Marta itu adalah tipe orang 
yang sibuk memikirkan dan berusaha mempersiapkan segala untuk tamunya yaitu 
Yesus. Sedang saudarinya Maria adalah tipe orang yang tidak mau melewatkan 
kesempatan bersama dan mendengar sabda Yesus.  Makanya ketika Marta 
mengeluh kepada Yesus. 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." Yesus 
mau mengatakan itu hidup dekat dengan Dia lebih penting daripada sibuk 
memikirkan hal-hal duniawi. Kedekatan dengan Yesus akan membuat kita lebih 
tenang dan tidak akan bisa diambil orang lain sedangkan harta dan kepentingan 
duniawi itu hanya sementara dan itu membuat kita sering kawatir dalam hidup ini. 

Dalam menjalani hidup ini, apakah kita itu termasuk tipe Marta atau tipe 
Maria? Tipe Marta itu sibuk berkerja untuk mempersiapkan diri demi masa depan. 
Tipe Maria berpasrah dan dekat dengan Tuhan, menyerahkan segala hidup ini 
kepada penyelenggaraan Tuhan. Membiarkan Tuhan dekat dan berbicara dengan 
kita. 
 
REFLEKSI 
Apakah selama ini kita sibuk dan mengutamakan urusan dunia dan pekerjaan 
sehari-hari dan kurang memberi waktu tenang bersama Tuhan lewat doa dan 
renungan pribadi? 
 
DOA 
Allah Tuhan Kami, bentuklah dan jadikanlah diri kami menjadi pribadi-pribadi yang 
selalu berpasrah dan mengandalkan kekuatan-Mu dan selalu menyediakan waktu 
untuk dekat denganMu, bukan pribadi-pribadi yang egois dan merasa diri paling 
hebat. Doa kami ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Saya akan menyediakan waktu 30 menit untuk hening dan berkomunikasi dengan 
Allah 
================================================================ 
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RABU, 9 OKTOBER 2019 
YUN. 4:1-11; MZM. 86:3-4,5-6,9-10; LUK. 11:1-4 
 
 
Bacaan Injil:  Lukas 11:1-4 
11:1 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." 11:2 Jawab 
Yesus kepada mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: Bapa, dikuduskanlah 
nama-Mu; datanglah Kerajaan-Mu.  11:3 Berikanlah kami setiap hari makanan kami  
yang secukupnya 11:4 dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kamipun 
mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami;  dan janganlah membawa 
kami ke dalam pencobaan. " 
 

DOA YANG BAIK DAN BENAR 
 

Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid-Nya kepada-Nya: 
"Tuhan,  ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes  

kepada murid-muridnya." (Luk 11.1) 
  
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan  

Satu kali ada seorang ibu bersharing kepada saya dengan mengatakan: “aku 
berdoa hampir dua jam setiap hari, tetapi aku merasa doaku itu belum dikabulkan, 
saya menjadi bingung apakah doa saya ini salah atau tidak? Bagaimana cara 
berdoa yang baik dan benar?   

Dalam bacaan injil hari ini kita mendengar murid-murid Yesus minta diajari 
berdoa seperti Yohannes mengajari murid-muridNya. Kesempatan ini di manfaatkan 
oleh Yesus untuk mengajarkan doa Bapa Kami. Doa Bapak kami adalah model doa 
yang baik dan bisa kita jadikan menjadi model doa. Doa Bapa Kami itu ringkas tapi 
padat. Dalam doa Bapa kami kita bermohon dua hal yaitu: 1. supaya kita diberi 
makanan hari ini, itu artinya dalam doa itu kita jangan sampai memohon yang muluk-
muluk, tetapi apa yang kita butuhkan untuk hidup kita, artinya secukupnya. 2. 
Supaya Allah mengampuni dosa kita seperti kita mengampuni orang yang bersalah 
kepada Kita. Artinya Allah mengampuni dosa kita dan kita juga mengampuni orang 
yang bersalah kepada kita. 

Hal yang perlu kita renungkan apakah doa kita selama ini sudah seperti doa 
yang diajarkan Yesus ini, atau kita malah berdoa muluk-muluk dan meminta Allah 
melakukan sesuatu yang tidak berguna kepada kita. Doa yang baik dan yang benar 
adalah kita berdoa dan memohon kepada Allah biar Allah memberikan apa yang 
terbaik untuk kita dan hal itu sesuai dengan kehendak Allah.   
 
REFLEKSI 
Selama ini ketika kita berdoa, apakah doa kita selalu awali dengan ucapan syukur, 
dan dalam doa permohonan meminta apa yang terbaik bagi diri kita sesuai dengan 
kehendak Tuhan atau kita memaksa Tuhan untuk berbuat sesuatu terhadap kita 
sesuai dengan keinginan kita? 
 
DOA 
Allah Tuhan Kami, seperti para rasulMu kami mohon ajarilah kami berdoa yang 
benar, dan jadikan kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur, demi Kristus Tuhan 
dan pengantara Kami. Amin. 
 

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;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk11:1-4;
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=11&verse=1
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=11&verse=2
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=11&verse=3
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=11&verse=4
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AKSI  
Saya memulai segala aktivitas saya dengan doa 
================================================================ 
 
 
KAMIS, 10 OKTOBER 2019 
MAL. 3:13-4:2A; MZM. 1:1-2,3,4,6; LUK. 11:5-13 
 
 
Bacaan Injil : Lukas 11:5-11 
11:5 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, 11:6 sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam 
perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk 
dihidangkan kepadanya; 11:7 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. 11:8 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.  11:9 Oleh karena 
itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;  carilah, maka 
kamu akan mendapat; ketoklah , maka pintu akan dibukakan bagimu. 11:10 Karena 
setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat 
dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. 11:11 Bapa manakah di 
antara kamu, jika anaknya minta ikan dari padanya, akan memberikan ular kepada 
anaknya itu  ganti ikan? 11:12 Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya 
kalajengking? 11:13 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 MEMBERI APA YANG KITA BUTUH 
 

Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari padanya, akan 
memberikan ular kepada anaknya itu  ganti ikan? Atau, jika ia minta telur,  

akan memberikan kepadanya kalajengking? (Luk.11:11-12) 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan  

Cepat bosan dan gampang menyerah itulah penyakit yang paling parah yang 
dialami Generasi muda jaman sekarang. Orang ingin  serba cepat tidak perlu usaha 
dan perjuangan apa yang kita ingin langsung terjadi, atau biasa disebut dengan 
istilah budaya instan. Apa saja maunya serba cepat dan harus sesuai dengan apa 
yang kita inginkan, termasuk keinginan kita kepada Allah. Termasuk kita 
mengharapkan doa kita cepat terkabul. 

Dalam bacaan injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk meminta kepada Allah 
maka semuanya akan diberikan kepada kita. Akan tetapi perlu kita ingat Allah akan 
memberikan apa yang terbaik untuk kita tetapi bukan apa yang kita inginkan.  Yesus 
mengatakan: Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari padanya, 
akan memberikan ular kepada anaknya itu  ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan 
memberikan kepadanya kalajengking? Artinya kalau apa yang kita minta, Allah 
melihat yang terbaik bagi, Allah akan memberi. Tetapi kalau sekiranya apa yang kita 
minta itu membahayakan bagi kita hal itu tidak akan diberi. Tidak mungkin seorang 

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;
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=11&verse=5
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=11&verse=6
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=11&verse=7
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=11&verse=8
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=11&verse=9
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=11&verse=10
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=11&verse=11
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=11&verse=12
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=11&verse=13
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=11&verse=12
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ayah memberikan ular kepada anaknya walaupun anak itu merengek-rengek minta 
ular, karena ular itu berbahaya buat anak itu. 

Hal yang perlu kita renungkan bersama adalah apakah selama ini dalam doa 
kita, kita meminta yang terbaik dalam diri kita. Jangan-jangan ketika kita berdoa kita 
ingin memaksa Allah memberikan sesuatu padahal itu berbahaya untuk kita. Hal 
yang perlu kita ingat dalam berdoa atau memohon kepada Allah, mohonkanlah apa 
yang terbaik untuk kita. Kita perlu belajar dari Bunda Maria, yang selalu berkata: 
“Viat Voluntas Tua”. Terjadilah padaku menurut kehendakMu. 
  
REFLEKSI 
Apakah dalam doa kita, kita bermohon kepada Allah agar hidup terjadi sesuai 
kehendak Allah, atau kita mau mendikte Tuhan akan memberikan segara sesuai 
dengan kehendak kita? 
 
DOA 
Allah Tuhan Kami, ajarilah kami agar dalam hidup ini, kami berani seperti bunda 
Maria yang mengatakan terjadilah padaku menurut kenedakMu, bukan berdasarkan 
kehendak kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Saya akan selalu mensyukuri apa yang saya miliki 
================================================================ 
 
JUMAT, 11 OKTOBER 2019 
YL. 1:13-15;2:1-2; MZM. 9:2-3,6,16,8-9; LUK. 11:15-26. 
 
 
Bacaan Injil : Lukas 11:15-26 
11:15 Tetapi ada di antara mereka yang berkata: "Ia mengusir setan dengan kuasa 
Beelzebul, penghulu setan." 11:16 Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga 
kepada-Nya, untuk mencobai Dia. 11:17 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu 
berkata: "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah 
tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh. 11:18 Jikalau Iblis itu juga terbagi-bagi dan 
melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu 
berkata, bahwa Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. 11:19 Jadi jika Aku 
mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-
pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. 11:20 
Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan 
Allah sudah datang kepadamu. 
11:21 Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya 
sendiri, maka amanlah segala miliknya. 11:22 Tetapi jika seorang yang lebih kuat dari 
padanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas 
perlengkapan senjata, yang diandalkannya, dan akan membagi-bagikan 
rampasannya. 11:23 Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak 
mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan." 
11:24 "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. 11:25 Maka pergilah ia dan 
mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. 11:26 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." 

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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PERCAYA KARENA MUJIJAT 
 

Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepada-Nya,  
untuk mencobai Dia.(Luk.11:17) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan  

Rupanya kecenderungan orang banyak di zaman Yesus, tidak jauh berbeda 
dengan kecenderungan orang percaya kita masa kini. Kecenderungan yang terus 
menggejala bahkan yang menyebut diri sebagai “Orang Katolik sejak lahir” 
sekalipun. Kecenderungan dalam mana “Keraguan” dan “Ketidakpercayaan” 
terhadap Yesus yang adalah Tuhan kerap mewarnai perjalanan hidup orang 
percaya. Keyakinan dan kepercayaan kepada Yesus yang adalah Tuhan sering 
tergantung pada “Tanda”. Tepatnya adalah tanda dari sorga, yang bisa dibahasakan 
dengan “adanya Mujizat”.  

Dalam bacaan injil hari ini, Yesus tidak mau orang akan percaya kepadaNya 
hanya karena tanda-tanda ajaib yang dibuatNya. Dari kisah ini kita mendapati, 
apakah Yesus menunjukkan tanda lagi seperti yang diminta oleh orang banyak yang 
meragukan kemahakuasaanNya? Tidak! Justru Yesus berkata, “Jika Aku mengusir 
setan dengan kuasa Allah maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang 
kepadamu”. Sekali lagi, Yesus tidak menunjukkan sebuah tanda lagi untuk membuat 
mereka percaya dan yakin akan kuasa yang dinyatakanNya. Apa artinya? . Artinya 
adalah, kehadiran Yesus bukan sekedar pembuat tanda-tanda ajaib menurut ukuran 
manusia tetapi kehadiranNya adalah Kehadiran Kerajaan Allah. Yaitu KehadiranNya 
adalah bukti bahwa segala kuasa yang ada didunia, takluk kepadaNya. Dan 
pengusiran setan terhadap orang itu, berarti pembebasan dari kuasa-kuasa jahat 
dan menganugerahkan kehidupan yang sebenarnya. 

Firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa memang keraguan 
dan ketidakpercayaan sering melanda perjalanan hidup keberimanan kita. Namun 
kita diingatkan lagi bahwa hendaknya kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang 
adalah Tuhan tidak akan bergantung pada tanda seperti yang diminta oleh orang 
banyak pada zaman Yesus itu. Kepercayaan kita adalah karena kita percaya bahwa 
Dia benar adalah Tuhan. Tuhan yang hidup oleh karena itu Dia menghidupkan.  
 
REFLEKSI 
Apakah selama ini kita percaya kepada Yesus karena Dia membuat mujijat atau kita 
percaya kepadanya karena kita yakin Dia mecintai kita? 
 
DOA 
Allah Tuhan kami, dalam hidup sehari-hari sering kali kami menuntut mujijat dari 
padaMu. Sering kali kami meragukanMu ketika kami tidak mengalami mujijat 
menurut pikiran kami. Ajarilah kami agar kami selalu mempercayai cintaMu dalam 
suka duka hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 
 
AKSI 
Saya percaya Yesus bukan karena mujijat tetapi karena percaya akan cintaNya 
kepadaku. 
================================================================ 
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SABTU, 12 OKTOBER 2019 
YL. 3:12-21; MZM. 97:1-2, 5-6, 11-12; LUK. 11:27-28 
 
Bacaan Injil: Lukas 11:27-28 
11:27 Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang peempuan 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 yanng mendengarkan firman Allah dan yang 
memeliharanya.” 
 

MENDENGARKAN DAN MEMELIHARA FIRMAN ALLAH 
 

Tetapi Ia berkata: “Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman  
Allah dan yang memeliharanya.” (Luk. 1: 28) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Allah menciptakan manusia dengan memberikan alat indera, salah satunya 
telinga. Allah membuat telinga manusia dengan tujuan agar kita bisa mendengar dan 
menghasilkan komunikasi yang baik. Jika Allah tidak memberikan telinga kepada 
semua ciptaan-Nya, mungkin komunikasi tidak bisa dengan mudah kita lakukan. 
Telinga juga bisa membantu seseorang berbuat baik dengan orang lain. Contohnya 
jika kita mendengar teman kita yang sedang membutuhkan makanan, kita pasti akan 
bantu dengan memberikan makanan yang kita punya. 
 Pada Injil hari ini, kita diingatkan akan firman Allah yang sangat baik dan 
menjadi pedoman untuk semua manusia. Allah ingin agar kita dapat memelihara 
firman Allah, dengan demikian akan ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada 
kita. Jika kita hanya mendengarkan firman Allah tanpa memeliharanya, itu sama saja 
dengan hidup tanpa pengharapan. Firman Allah menjawab pertanyaan dalam hidup 
kita jika kita benar-benar mau mendengarkan dan memeliharanya. 

Sekarang kita harus tau cara menggunakan telinga kita dengan baik dan 
sesuai dengan fungsinya. Tuhan ingin agar telinga yang sudah Tuhan berikan 
digunakan dengan semestinya, yaitu mendengarkan firman Allah dan dari 
pendengaran itu kita juga harus bisa memelihara firman itu sendiri dan mewujudkan 
firman itu dalam hidup sehari, lewat tindakan dan perkataan kita. 
 
REFLEKSI 
Maukah kita menggunakan telinga kita dengan baik? Maukah kita memelihara firman 
Allah yang sudah kita tahu dengan telinga kita? 
 
DOA 
Tuhan Yesus yang baik, terimakasih karena Engkau sudah menciptakan kami 
dengan amat baik. Semoga kami selalu menjaga apa yang sudah Engkau berikan 
kepada kami dan kami bisa mendengarkan firman Allah dengan telinga kami dan 
dapat memeliharanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 
 
AKSI 
Aku mau mendengarkan firman Allah dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari 
 
================================================================ 
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MINGGU, 13 OKTOBER 2019 
HARI MINGGU BIASA XXVIII HARI MINGGU EVANGELISASI 
2RAJ. 5:14-17; MZM. 98: 1,2-3AB, 3CD-4; 2TIM. 2:8-13; LUK. 17:11-19. 
 
Bacaan Injil: Lukas 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? 17:18Tidak 
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.” 
 

IMAN PENYELAMAT 
 

Lalu Ia berkata kepada orang itu: “Berdirilah dan pergilah, imanmu telah 
menyelamatkan engkau.” (Luk. 17:19) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Ada seorang anak remaja bernama Reni, ia adalah anak yang sangat jarang 
sekali berbagi terutama kepada yang berkekurangan, ia merasa jika ia memberikan 
sesuatu kepada orang lain, itu hanya sia-sia, tidak ada manfaatnya. Pernah suatu 
ketika ia tergerak hatinya untuk memberikan makanan yang seharusnya menjadi 
bekalnya di sekolah untuk seorang nenek yang menjual jepitan di jalanan, setelah 
Reni memberikan itu, nenek tersebut sangat senang dan tak henti-hentinya 
memberikan senyuman serta doa untuk Reni. Dari situ Reni akhirnya menyadari 
bahwa tidak ada yang sia-sia jika kita memberikan dengan hati yang penuh ikhlas, 
dan ia berjanji untuk menyimpan separuh uang jajannya untuk digunakan sebagai 
dana sosial bagi orang yang membutuhkan. 
 Pada Injil hari ini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan apa yang menjadi 
penyelamat untuk diri kita sendiri, yaitu iman. Yesus ada di dalam hati kita masing-
masing sebagai kekuatan disaat kita sedang lemah. Jika kita sungguh percaya akan 
iman kita kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan diselamatkan dan akan menjadi 
berkat untuk orang lain. Tidak ada iman yang menyesatkan jika kita sering 
berkomunikasi dua arah dengan Dia.  
 Yesus mau, agar kita selalu menjaga iman kita dengan baik dan 
mengembangkan iman kita dengan pengetahuan yang baik pula. Sekarang, kita 
harus mau untuk membuka hati agar Tuhan selalu membimbing kita untuk selamat 
melalui iman yang ada pada diri kita masing-masing. Dan marilah kita wujudkan 
iman yang kita lewat tindakan membantu dan mengasihi sesama lewat cara-cara 
sederhana contohnya memberi senyum kepada orang yang kita temui.  
 
REFLEKSI 
Maukah kita mengembangkan iman kita dengan menjadi berkat untuk orang lain, 
lewat tindakan nyata yaitu berbagi dengan orang yang membutuhkan?? 
 



19 

 

DOA 
Tuhan Yesus sang penyelamat, bantulah kami untuk memiliki iman yang teguh agar 
kami tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami sejak kami 
Kau ciptakan. Bantulah kami selama kami berproses untuk menjadi anak-Mu yang 
setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan 
sepanjang masa. Amin 
 
AKSI 
Aku mau setia kepada Yesus dengan menjadi berkat untuk sesama. 
================================================================ 
 
 
SENIN, 14 OKTOBER 2019 
RM. 1:1-7; MZM. 98:1,2-3AB, 3CD-4; LUK. 11:29-32. 
 
Bacaan Injil: Lukas 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, rau dari Selatan itu akan 
bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab 
ratu ini datang dari ujung untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya 
yang ada di sini lebih dari pada Salomo! 11:32 Pada waktu penghakiman, orang-orang 
Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. 
Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan 
Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus!”  

 
TANDA DARI TUHAN 

 
Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah 

Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. (Luk. 11:30) 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Setyawan yang biasa dipanggil Setya siswa kelas XI di SMK Negeri. Ia 
sangat mahir untuk berbahasa isyarat walaupun ia bukan penyandang disabilitas, 
dia senang untuk mempelajarinya, selain itu ia juga mempunyai sepupu yang 
memiliki kebutuhan khusus. Saat mempelajarinya memang sangat sulit karena 
Setya harus mengetahui tanda-tanda apa saja untuk dapat berkomunikasi dengan 
sepupunya. Setya sangat bersemangat, sehingga hanya dengan waktu enam bulan 
saja, ia sudah lulus tes praktik bahasa isyarat. Terkadang sedikit salah gerakan saja 
bisa memiliki arti yang berbeda. Mempelajari tanda-tanda memang tidak mudah, 
apalagi jika tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagi Setya, ia tidak 
akan pernah tahu tanda-tanda jika ia tidak pernah belajar dari tanda tersebut. 
 Injil hari ini menceritakan tentang tanda yang berasal dari Tuhan Yesus. 
Tuhan Yesus seringkali memberikan tanda kepada kita atas apa yang menjadi 
keresahan kita selama ini, tetapi kita kurang menyadari akan tanda itu. Sebelum 
Anak Manusia menjadi tanda, Yunus terlebih dahulu memberikan tanda ketika 
perahu yang ditumpanginya sedang diterjang ombak yang besar dan Yunus berkata 
untuk melemparkan dirinya ke laut maka semua akan baik-baik saja. Setelah itu 
Yunus juga memberikan tanda berupa peringatan kepada orang-orang Niniwe untuk 
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bertobat. Ketika orang-orang Niniwe bertobat, maka Allah menyelamatkan orang-
orang Niniwe dari bencana. 
 Kita sering menghiraukan tanda yang berasal dari Tuhan, tanda yang 
biasanya kita anggap sebelah mata, bisa saja menjadi tanda agar kita terhindar dari 
bencana atau marabahaya. Agar kita lebih mengenal tanda tersebut, mintalah 
kepada Tuhan Yesus untuk diberi kekuasaan atas tanda yang diberikan-Nya. 
 
REFLEKSI 
Maukah kita untuk memahami tanda-tanda yang Tuhan Yesus berikan dengan rasa 
bersyukur? 
 
DOA 
Tuhan Yesus, terimakasih untuk penyertaan-Mu. Semoga kami diberi kuasa oleh-Mu 
untuk selalu mengenal tanda-tanda yang Kau berikan, lewat peristiwa hidup kami 
sehari-hari. Semuanya ini kami mohon kepadaMu dengan perantraan Kristus Tuhan 
kami. Amin 
 
AKSI 
Aku mau diberi tanda oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yanng lebih baik lagi. 
 
================================================================ 
 
 
SELASA, 15 OKTOBER 2019 
RM. 1:16-25; MZM. 19:2-3,4-5; LUK. 11:37-41 
 
Bacaan Injil: Lukas 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-oranng bodoh, bukankah Dia yang 
menjadikan bagia luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? 11:41 Akan tetapi, 
berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi 
bersih bagimu. 
 

SEDEKAH MEMBAWA KEBAHAGIAAN 
 

Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya  
akan menjadi bersih bagimu. (Luk. 11: 41) 

 
 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Agung adalah seorang pemuda yang aktif sebagai OMK di parokinya. Ia 
sangat senang sekali mengajak dan memberikan contoh bersedekah kepada teman 
OMK-nya. Ketika ada suatu kejadian, salah satu teman OMK-nya terkena musibah 
banjir. Dengan penuh semangat untuk membantu, Agung mengajak teman OMK-nya 
yang lain untuk memberikan bantuan seperti hal nya memberikan pakaian layak 
pakai, makanan, semangat serta doa agar temannya tidak larut dalam kesedihan. 
Hati temannya yang terkena musibah itu terlihat seperti mendapat penghiburan dan 
tidak henti-hentinya mengucapkan terimakasih. 
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 Injil hari ini mengingatkan kita, untuk memberikan sedekah dari apa yang kita 
punya dengan tulus hati. Jika kita membagikan hasil usaha kita untuk orang lain, 
maka Tuhan Yesus juga akan memberikan lebih dari apa yang kita berikan. 
Memperluas Kerajaan Allah dengan memberikan sedekah, akan membuat kita lebih 
dekat dan lebih merasakan kasih Allah yang luar biasa dahsyat. Tuhan Yesus itu 
penuh kasih, sedekah akan menjadi membahagiakan jika kita tulus memberi. 
 Tuhan Yesus itu sangat baik, Ia memberikan apa saja yang kita butuhkan, 
hanya dengan modal percaya kepada-Nya. Harta yang kita miliki saat ini bukan 
merupakan 100% harta milik pribadi, oleh sebab itu berikanlah hak tersebut kepada 
orang lain dengan cara bersedekah. Pemberian yang kita berikan tidak diukur dari 
besarnya yang kita berikan tapi ketulusan hati kita untuk memberi. 
 
REFLEKSI 
Maukah kita dengan rendah hati memberikan atau berbagi kepada orang lain 
dengan hati yang tulus melalui bersedekah? 
 
DOA 
Tuhan Yesus yanng penuh kasih, terimakasih karena Engkau telah mempercayakan 
kepadaku hasil usaha yang telah ku terima. Semoga aku bisa berbagi dengan 
saudaraku yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 
 
AKSI 
Aku mau memberikan yang menjadi hak orang lain dari usahaku sendiri.  
================================================================ 
 
RABU, 16 OKTOBER 2019 
RM. 2:1-11; MZM. 62:2-3,6-7.9; LUK. 11:42-46 
 
Bacaan Injil: Lukas 11:42-46 
11:42 Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar 
persepuluh 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 mengetahui nya.” 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 
 

Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan 
di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. (Luk. 11:43) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Seorang pemuda yang sangat aktif sekali dalam kegiatan di gereja, bahkan 
semua kegiatan ia ikuti. Pernah suatu ketika, teman kelasnya bertanya kepada dia 
alasan untuk aktif di gereja dan mengikuti semua aktivitas sementara pekerjaan 
rumah yang diberikan oleh guru saja jarang dikerjakan. Ternyata pemuda itu 
memberikan alasan ia aktif di gereja agar banyak umat yanng kenal dengannya dan 
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mendapatkan sapaan setiap ada perjumpaan. Bahkan ia sering kali memberitahu 
oranng di sekitarnya jika orangtuanya sebagai donatur dan ia pernah 
memberitahukan kepada orang banyak jika setiap hari jumat, ia membagikan 
makanan agar semua orang takjub kepadanya dan memberikan penghormatan 
kepada pemuda tersebut. 
 Pada Injil hari ini bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia,  Tuhan Yesus 
mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu jika orang-orang Farisi 
dan ahli-ahli Taurat hanya ingin menunjukkan jika diri mereka paling hebat dan tidak 
boleh ada orang lain yang lebih hebat daripada mereka. Hingga suatu hari Yesus 
datang, mereka berusaha untuk menjatuhkan Yesus karena mereka tahu bahwa 
Yesus adalah lawan mereka yang paling terberat. Segala macam cara mereka 
lakukan agar kekuasaan tidak berpihak kepada Yesus. Tetapi Yesus lebih hebat 
dibandingkan dengan mereka. 
 Perlu kita ketahui bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak hanya 
ada pada zaman Tuhan Yesus saja. Kita sebagai murid Tuhan Yesus diajarkan 
untuk hidup penuh rasa kasih. orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak disukai 
oleh Yesus, oleh sebab itu kita selalu diingatkan untuk takut akan Allah dan menjadi 
murid Tuhan Yesus yang setia dengan ajaran-Nya, bukan pribadi-pribadi yang ingin 
mencari pujian tetapi bertindak dengan ketulusan. 
 
REFLEKSI 
Beranikah kita untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus dan ajaran-Nya? 
 
DOA 
Tuhan Yesus yang setia, terimakasih karena Engkau selalu setia kepadaku. Ajarilah 
kami juga untuk semakin setia kepadamu dan selalu melakukan apa yang menjadi 
perintah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 
 
AKSI 
Aku mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia dan melakukan ajaran-ajaran 
Tuhan Yesus yang penuh kasih. 
 
================================================================ 
 
 
KAMIS, 17 OKTOBER 2019 
RM. 3:21-30; MZM. 130:1-2,3-4B,4C-6; LUK. 11:47-54 
 
Bacaan Injil: Lukas 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 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 kedalam 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 
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membanjiri-Nya dengan rupa-rupa soal. 11:54 Untuk itu mereka berusaha 
memancing-Nya, supaya mereka dapat menangkap-Nya berdasarkan suatu yang 
diucapkan-Nya. 
 

PENGETAHUAN YANG BAIK 
 

Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci 
pengetahuan; kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yanng berusaha untuk 

masuk  
ke dalam kamu halang-halangi.” (Luk. 11:52) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Ada seorang siswi bernama Rensi, ia anak yang sangat suka untuk berbagi 
seperti yang biasa dilakukan oleh orangtuanya. Setiap hari minggu setelah misa, 
Rensi dan orangtuanya berkeliling memberikan makanan kepada saudara-saudara 
yang kurang beruntung, yang setiap ingin makan harus mencari makanan sisa. 
Orangtuanya selalu menanamkan pelajaran untuk berbagi agar ketika tua nanti, 
Rensi bisa melanjutkan berbagi yang sejak kecil ditanam dalam kehidupan Rensi. 
Suatu ketika ada seseorang yang iri denga niat baik yang Rensi dan keluarganya 
lakukan, ia menukar beberapa makanan yang tidak layak untuk dibagikan. Sejak 
saat itu orang-orang yang biasa menerima makanan dari keluarga Rensi tidak mau 
untuk menerimanya lagi. 
 Injil hari ini menyadarkan kita mengenai ahli-ahli Taurat, dari cerita diatas kita 
tahu bahwa tidak semua orang suka dengan apa yang kita perbuat, sekalipun 
perbuatan itu baik. Sama seperti halnya ahli-ahli Taurat, mereka terlalu percaya diri 
dan sombong karena mereka tahu mengenai pengetauan. Tapi mereka tidak mau 
berbagi pengetahuannya dan hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Sekalipun 
mereka dalam pengetahuannya sangat baik tetapi jika dalam hatinya mereka 
berlaku curang terhadap sesama, mereka tidak layak untuk masuk kedalam 
Kerajaan Surga. 
 Pada zaman sekarang, ahli-ahli Taurat masih ada diantara kita, pintar tetapi 
menyimpan kepintarannya dan iri terhadap orang lain. Menjadi pribadi yang selalu 
mengikuti ajaran Yesus, jauh lebih menyenangkan daripada hidup seperti ahli-ahli 
Taurat, berpengetahuan tetapi tidak memanfaatkan pengetahuannya dengan baik 
untuk membantu sesama. 
 
REFLEKSI 
Maukah kita selalu menjadi anak Allah yang memiliki pengetahuan dan 
memanfaatkan dengan baik? 
 
DOA 
Tuhan Yesus, terimakasih karena kami diingatkan untuk merayakan Hari Pangan 
Sedunia. Semoga kami bisa saling berbagi dengan sesama baik berupa makanan, 
pengetahuan atau hal baik lainnya. Demi Kritus Tuhan dan pengantara kami. Amin 
 
AKSI 
Aku mau membagikan ilmu yang kumiliki agar menjadi manfaat untuk orang lain. 
================================================================ 
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JUMAT, 18 OKTOBER 2019 
2TIM. 4:10-17B; MZM. 145:10-11,12-13AB,17-18; LUK. 10:1-9 
 
Bacaan Injil: 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 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 
 

Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke  
tengah-tengah serigala. (Luk. 10:3) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Hidup dengan tidak ada rasa takut yang mengancam membuat kita menjadi 
leluasa untuk melakukan sesuatu. Seperti seorang anak muda bernama Lukas, ia 
dalam segala kegiatannya tidak pernah merasa takut karena Tuhan Yesus sudah 
mengutus kita terlebih dahulu. Ketika ia pergi ke sekolah, ia lupa untuk membawa 
bekal makan siang dan uang jajan, itu artinya Lukas harus berpuasa di sekolah dan 
pulang dengan berjalan kaki. Tiba waktu jam istirahat, Lukas hanya melihat 
temannya sedang menikmati bekal yang dibawa temannya, padahal temannya tahu 
jika Lukas tidak membawa bekal tetapi tidak dihiraukan. Suatu ketika ada temannya 
dari kelas lain yang merupakan tetangga Lukas sedang melihat Lukas sedang 
kelaparan. Temannya tersebut akhirnya mengajak Lukas untuk makan dan pulang 
bersama dengan jemputannya. 
 Pada hari ini, kita diingatkan Tuhan Yesus jika kita semua sudah diutus Dia. 
Dalam pengutusan, ada rasa percaya yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. 
Sekalipun kita berada di lingkungan yang kurang baik bagi kita, tetapi jika Tuhan 
Yesus sudah mengutus, itu artinya Tuhan Yesus sudah percaya kepada kita untuk 
berkembang menjadi lebih baik di dalamnya, bahkan berani mengubah hal yang 
kurang baik menjadi baik. 
 Terkadang kita sudah terlebih dahulu menyerah dengan kondisi yang tidak 
kita inginkan. Kita kurang menyadari bahwa kita bisa melakukan semua dengan baik 
karena Ia telah mengutus kita terlebih dahulu dan Ia tidak akan pernah 
meninggalkan kita. 
 
REFLEKSI 
Beranikah kita untuk menjadi terang dalam kegelapan? Berjuang dalam keadaan 
yang tidak kita harapkan? 
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DOA 
Tuhan Yesus yang setia, terimakasih karena Engkau telah mengutus kami. Semoga 
kami bisa terus menjadi murid-Mu yang setia. Dan berani mewartakan kebenaran 
walau resikonya dibenci dan dikucilkan. Semua ini kami mohon kepadaMu, dengan 
perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin 
 
AKSI 
Aku mau menjadi pribadi yang dapat memberitakan firman Tuhan lewat setiap 
aktivitasku. 
 
================================================================ 
 
 
SABTU, 19 OKTOBER 2019 
RM. 4:13,16-18; MZM. 105:6-7,8-9,42-43; LUK. 12:8-12 
 
Bacaan Injil: Lukas12:8-12 
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 
barang siapa 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. 10:11 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. 10:12 Sebab 
pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan.” 
 

ROH KUDUS PENOLONGKU 
 

Sebab pada saat itu juga Rok Kudus akan mengajar kamu apa yang 
 harus kamu katakan. (Luk. 12:12) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Pernahkan kita merasa bingung pada saat ingin presentasi atau sebagai 
pembicara dalam suatu kegiatan? Apa yang kita langsung lakukan? Pernah suatu 
hari, anak SMK bernama Tiyok mengadakan acara Pembinaan Rohani di panti 
asuhan dan ia ditunjuk sebagai ketua penyelenggara. Ia mendapat suatu 
kesempatan untuk mengucapkan terimakasih kepada donatur yang telah berbagi 
kebahagiaan dan sebagian rejekinya untuk acara di panti asuhan. Ia bingung apa 
yang harus ia ucapkan kepada donatur. Rasa takut dalam penyampaian atau 
mungkin salah dalam pilihan kata sudah menghantui Tiyok. Hingga akhirnyha Tiyok 
berdoa dalam hatinya “Tuhan Yesus kirimlah Roh Kudus-Mu agar aku dapat 
menyampaikan dengan baik, amin”, dan setelah itu rasa takut yang menghantui 
Tiyok hilang dan ia berbicara dengan lancar dan percaya diri. 
 Injil hari ini menguatkan kita untuk lebih percaya kepada Roh Kudus. Setiap 
manusia pasti pernah merasakan takut, tetapi jika kita mengandalkan Roh Kudus, 
akan ada penyelesaian dalam setiap ketakutan atau permasalahan dalam hidup kita. 
Roh Kudus sesungguhnya selalu mendampingi kita, tetapi apakah kita sungguh mau 
menghadirkan Roh Kudus dalam setiap permenungan atau aktivitas kita? 
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 Hidup jika hanya mengandalkan diri sendiri akan terasa berat untuk dilalui, 
harus ada penyemangat dan pertolongan melalui Roh Kudus. Roh Kudus bisa kita 
rasakan jika kita sungguh mau untuk mengundang dalam hati kita masing-masing. 
 
REFLEKSI 
Maukah kita selalu mengajak Roh Kudus untuk selalu bersama kita? 
 
DOA 
Tuhan Yesus sang Guru, terimakasih untuk segala penyertaan yang Kau berikan 
kepada kami melalui Roh Kudus. Semoga kami lebih sadar akan hadirnya Roh 
Kudus dalam realitas hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin 
 
AKSI 
Aku mau mengajak Roh Kudus dan mengandalkan-Nya dalam setiap usaha-usaha 
ku yang baik. 
================================================================ 
 
 
MINGGU, 20 OKTOBER 2019 
HARI MINGGU BIASA XXIX 
KEL. 17:8-13; MZM. 121:1-2,3-4,5-6,7-8; 2TIM. 3:14-4:2; LUK. 18:1-8 
 
Bacaan Injil: Lukas 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?” 
 

SEMANGAT DALAM DOA 
 

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

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Disuatu  SMA Katolik di Jakarta, selalu diadakannya perayaan ekaristi 
sebelum mulai belajar. Anastasius, siswa kelas X tidak pernah telat dalam 
merayakan misa di sekolah, walaupun sifatnya tidak diwajibkan oleh tiap siswa. Ia 
selalu khusuk dalam perayaan tersebut, bahkan ia selalu duduk di barisan paling 
depan. Sampai ada seorang ibu kagum dan bertanya kepada Anastasius, apa yang 
membuatnya rajin untuk dapat mengikuti misa? Jawabannya singkat, “Tuhan Yesus 
mengatakan untuk tidak jemu-jemu dalam berdoa”. Hati ibu tersebut sangat 
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tersentuh dan tersenyum dengan wajah bahagia, sambil menepuk pundak 
Anastasius. 
 Pada Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada kita untuk tidak 
jemu-jemu dalam berdoa. Berdoa sebelum melakukan aktivitas, berdoa dalam 
kesedihan dan lain-lain. Berdoa atas rejeki yang kita terima juga bisa kita lakukan, 
contohnya mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yesus atas makanan yang 
diberikan. Berdoa tidak melulu jika kita dalam keadaan sakit atau sedih, Tuhan 
Yesus juga menginginkan mendengar cerita kita langsung dalam doa saat kita 
bahagia, walaupun dalam keadaan apapun Tuhan Yesus selalu mendampingi kita. 
 Yuk kita memperbaiki komunikasi kita atau semakin lebih memiliki hubungan 
yang baik dengan Tuhan Yesus melalui doa, agar hidup kita selalu diberikan 
kemudahan selama berziarah di dunia ini. 
 
REFLEKSI 
Maukah aku untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu seperti yang diinginkan 
Tuhan Yesus? 
 
DOA 
Tuhan Yesus yang manis, terimakasih karena Engkau masih memberikan aku 
kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku mau terus berdoa dan 
mengundang Engkau untuk selalu ada di dalam hatiku. Semua ini kami sempaikan 
kepadaMu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin 
 
AKSI 
Aku mau selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dengan tidak 
jemu-jemu. 
================================================================ 
 
SENIN, 21 OKTOBER 2019 
RM. 4:20-25;MT LUK. 1:69-70,71-72,73-75; LUK. 12:13-21; 
 
Bacaan Injil: 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 Katanya lagi kepada mereka: “Berjaga-jagalah 
dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-
limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaan 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 Dengan demikianlah jadinya dengan 
orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di 
hadapan Allah.” 
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HARTA UNTUK BERBAGI 
 

Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, 
jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.” (Luk. 12:21) 

 
Bapak, ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Banyak masyarakat berlomba-lomba untuk  mengumpulkan harta di dunia 
dan sering kali manusia lupa untuk berbagi dengan saudara yang berkekurangan. 
Seperti halnya banyak orang yang suka sekali membeli sayur-sayuran di pasar 
modern dengan harga yang mahal, sementara banyak sayur-sayuran yang segar di 
pasar tradisional. Kalau dipikir lagi, yang lebih membutuhkan bantuan yaitu mereka 
yang berdagang di pasar tradisional. Disini kita bisa tahu, jika Tuhan Yesus 
memberikan kepercayaan harta kepada kita, sudah seharusnya harta itu bisa untuk 
membantu sesama juga.  
 Pada Injil hari ini, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita untuk kaya di 
hadapan Allah, tidak melulu sibuk dengan urusan duniawi. Kaya di hadapan Tuhan 
bisa kita lakukan dengan banyak hal, seperti halnya membantu memberikan 
makanan, pakaian kepada korban bencana alam, mengunjungi panti-panti dan lain 
sebagainya. Seharusnya tidak ada alasan untuk menjadi pribadi yang kaya di 
hadapan Allah, bahkan dengan memberikan motivasi dan semangat kepada orang 
lain juga sudah berusaha kaya di hadapan Allah. Allah tidak perlu harta kita jika 
harta itu hanya untuk mengembangkan dirinya saja. Tuhan Yesus bisa dengan 
mudah meminta harta yang kita punya jika kita tidak membantu sesama yang 
berkerungan. 
 Yesus mengajari kita untuk berbagi, sekalipun kita tidak punya harta yang 
banyak, dengan memberikan apa yang kita punya dan memberikan dengan 
ketulusan hati, maka kita akan kaya di hadapan Allah. Harta itu bisa juga 
pengetahuan kita, kita jangan pelit membagikan apa kita ketahui kepada orang lain. 
 
REFLEKSI 
Maukah kita menjadi pribadi yang kaya di hadapan Allah? Menjadi seseorang yang 
mengumpulkan harta untuk berbagi kepada sesama? 
 
DOA 
Tuhan Yesus yang baik hati, ajarilah kami untuk menjadi kaya di hadapan Allah. 
Kami mau menjadi anak-Mu yang selalu mendengarkan perintah-perintah-Mu. 
Bantulah kami untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi.  Semua ini kami 
mohon kepadaMu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin 
 
AKSI 
Aku mau berbagi harta atau yang aku punya untuk saudaraku yang membutuhkan. 
================================================================ 
 
 
SELASA, 22 OKTOBER 2019 
RM. 5:12, 15B, 17-19, 20B-21; MZM 40:7-8A,8B-9,10,17; LUK. 12:35-38 
 

Bacaan Injil: Lukas 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 
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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. 
 

PERSIAPAN 
 

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. (Luk. 
12:37) 

 
Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Ada seorang anak yang duduk di kelas X. Della namanya. Menurut laporan 
orang tua kepada gurunya di sekolah, dia adalah murid yang rajin belajar di rumah. 
Setiap hari, baik termasuk waktu liburan dia suka belajar. Suatu hari dalam pelajaran 
IPS gurunya mengadakan ulangan mendadak atau tanpa pemberitahuan 
sebelumnya. Della sangat siap mengikuti dan mengerjakannya dengan baik, 
berbeda dengan temannya yang banyak protes akan ujian itu karena ketidaksiapan 
mereka.  
 Orang yang penuh persiapan biasanya mendapatkan ketenangan. 
Sedangkan orang yang tanpa persiapan akan mendapatkan kecemasaan. 
Sebagaimana pesan Yesus dalam injil hari ini: “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”. Mengapa Yesus meminta kita untuk 
penuh persiapan (baca : berjaga-jaga)? Karena hidup manusia penuh dengan 
ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita, semenit 
ke depan, sehari ke depan, atau setahun ke depan.  
 Bagaimana mempersiapkah hidup yang penuh ketidakpastian? Hiduplah saat 
ini dan hari ini. Lakukanlah kebaikan sebanyak mungkin dan buatlah hidup 
bermanfaat bagi banyak orang. Dengan begitu, seandainya besok lusaTuhan 
meminta pertangungjawban kita, kita sudah siap.   
 
REFLEKSI 
Sebagai pelajar, sudahkah aku mengisi hari-hariku dengan hal-hal yang berguna?  
 
DOA 
 Ya Allah Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami agar senantiasa untuk penuh 
persiapan menghadapi. Mengisi hari-hari kami dengan kegiatan yang bisa 
memuliakan namaMu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin  
 
AKSI 
Belajar dengan tekun dan mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik  
================================================================ 
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RABU, 23 OKTOBER 2019 
RM 6:12-18 - MAZMUR 124:1-3.4-6,7-8- LUK. 12:39-48 
 
Bacaan Injil: Lukas 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. 
 

KEBUTUHAN DAN KEINGINGAN 
 

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) 
 
Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Kita banyak melihat iklan-iklan di televisi, media cetak, dan radio atau juga 
yang bertebaran di jalanan, hampir setiap bulan bahkan minggu ada produk yang 
baru. Produk HP, misalnya, hampir setiap minggu kita disuguhi dengan ketersediaan 
berbagai produk, dengan berbagai tipe dan merek dan varian harga yang kompetitif 
dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keadaan demikian 
mengharuskan kita untuk memilih secara bijaksana, untuk membedakan keinginan 
dan kebutuhan, jika kita tidak ingin menjadi korban iklan. 

Keinginan kita tidak terukur dan tidak terpuaskan, tetapi soal kebutuhan bisa 
kita batasi. Kedua hal itu harus dibedakan bila kita tidak ingin jatuh pada pola hidup 
yang konsumtif dan boros. Tanpa pembedaan yang bijaksana, maka kita akan 
gampangan mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli sesuatu, padahal 
mungkin uang itu akan lebih bermanfaat kalau sekirarnya digunakan untuk hal 
lainnya. Bagaimana pola hidup yang bijaksana? Perikop injil hari ini mengajarkan 
bahwa menjadi pribadi bijaksana, ibarat perumpamaan tuan rumah yang senantiasa 
berjaga-jaga. Dia tahu apa yang penting, sehingga dia tetap memberikan dirinya 
untuk menjaga yang lebih penting itu, sebab dia sadar kedatangan pencuri tidak bisa 
diprediksi. Dan Yesus menghargai mereka yang bijaksana, karena akan diangkat 
menjadi pengawas harta benda pemilih rumah.  
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Menjadi bijaksana berarti bisa membedakan “mana yang penting dan yang 
bukan” serta menjalani hidup dengan mengutamakan yang lebih penting ketimbang 
hal-hal lain, termasuk kepentingan dan kesenangan dirinya. Mengapa? Sebab dia 
tahu “setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak 
dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan padanya akan lebih banyak 
lagi dituntut.  
 
REFLEKSI 
Sejauh mana aku mampu menahan keinginan dan memilih memenuhi kebutuhanku?  
 
DOA 
Tuhan yang Maharahim, mampukan kami menjadi murid-Mu yang bijaksana, yang 
mampu membedakan kebutuhan dan keinginan kami, karena dengan itulah kami 
bisa menjadi insan yang mau berbagi dan peduli orang lain. Demi Kristus Tuhan dan 
pengantara kami. Amin 
 
AKSI 
Teman-teman yang terkasih marilah kita membuat table keinginan kita dan kita buat 
berdasarkan hal yang lebih penting dan urgent.  
 
================================================================ 
 
 
KAMIS, 24 OKTOBER 2019 
RM.6:19-23 - MAZMUR 1:1-2,3,4,6 – LUK. 12:49-53 
 
Bacaan Injil: Lukas 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. 
 

PENGORBANAN 
 

Yesus berkata: “Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di 
atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan  

pertentangan. (Luk 12:51) 
 
Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Untuk berlatih, seorang atlet membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk 
merebut kemenangan lewat pertandingan yang berlangsung beberapa menit atau 
jam di lapangan. Seorang Chris Jhon, misalnya, mengorbankan waktu paling cepat 
tiga bulan untuk persiapan berlaga di ring tinju 10 atau 12 ronde selama kurang lebih 
30 menit. Untuk mendapat predikat petinju kelas dunia, dia sudah pasti merelakan 
waktunya berjam-jam, berhari-hari hingga bertahun-tahun untuk berlatih. Selama itu 
pula, dia harus rela mengatur pola makan dan hidupnya ditentukan oleh pelatihnya. 
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Itulah pengorbanannya, untuk mempertahankan predikat sebagai petinju pemenang. 
Setiap keberhasilan memerlukan pengorbanan.   

Untuk bisa menjadi murid sejati Yesus, tentu saja harus rela berkorban. 
Mengapa? Sebab, seperti sabdaNya “bahwa Aku datang untuk membawa damai di 
atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan”.  
Hidup Yesus penuh dengan lika-liku, dan disana sini hidup dan ajaran-Nya menuai 
banyak kecaman dari orang-orang Farisi, misalnya. Bahkan tragisnya, hidupNya 
harus berakhir di kayu salib. Jika demikian, meneladani Yesus berarti harus siap 
berjuang melawan pertentangan-pertentangan dan godaan-godaan dalam hidup. 
Perjuangan itu adalah pengorbanan, dan bila kita berhasil berjuang melewati 
pertengangan-pertentangan itu, maka kita akan menuai kedamaian. 

Salah satu godaan yang amat dekat dengan kita saat ini adalah memiliki 
produk-produk terbaru yang tak pernah memuaskan keinginan kita. Itu adalah 
godaan untuk hidup boros. Kita diajak untuk hidup hemat, dengan menentang pola 
hidup boros, yang hanya memuaskan keinginan dan nafsu. 
 
REFLEKSI 
Kita semua ingin sukses dalam studi, tetapi apakah kita berani berkorban dengan 
berjuang melewati segala rintangan yang menyertainya?  
 
DOA 
Tuhan Sang Guru, ajari kami untuk menjadi murid sejati-Mu, yang siap 
mengorbankan waktu, pikiran, dan materi demi kelancaran studi kami. Mampukan 
kami menjadi insan yang tangguh melawan godaan-godaan yang menghargai 
perjalanan menggapai cita-cita kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. 
Amin 
 
AKSI 
Berusahan menahan diri tidak membeli karena iklan tapi karena butuh.  
================================================================ 
 
 
JUMAT, 25 OKTOBER 2019 
RM, 7:18-25A; MZM. 119:66,68, 76, 77, 93,94; LUK 12:54-59 
 
Bacaan Injil: Lukas 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." 
 

BERDAMAI 
 

Yesus berkata: “Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap 
pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya 
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jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada 
pembantunya 

dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. (Luk 12:58) 
 
Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Siapakah orang yang paling sering berbeda pendapat dengan kamu? 
Mungkin papa mama, kaka adik, dan teman teman bahkan gurumu. Mengapa? 
Karena mereka adalah orang orang terdekatmu. Hanya orang orang terdekat sajalah 
yang paling sering berbeda pendapat dengan kita. Dan jika ditanya, siapa orang 
yang paling mencintaimu? Jawabannya juga orang-orang terdekat kita, bisa jadi 
mama-papa, kakak-adik, guru pun teman teman kita. 

Tidak salah dengan berbeda pendapat, karena manusia memang unik. 
Karena uniknya, setiap manusia pasti berbeda satu sama lain. Maka sangat wajar 
punya pendapat, pilihan, dan gaya hidup yang berbeda yang sering melahirkan 
konflik atau “perkelahian”. Soal konflik Yesus berpesan “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”.  

Lewat pesan itu Yesus mau bilang kalau kita berbeda pendapat dengan orang 
dekat kita, maka lekaslah berdamai dan saling memaafkan. Agar tidak menjadi 
dendam yang berlarut-larut dan menjadi konflik yang lebih besar. Ingatlah dendam 
hanya menambah ketidaktenangan hidup. Dan sudah pasti merugikan. Jadi, mau 
pilih dendam atau memaafkan? 
 
REFLEKSI   
Saat aku berbeda pendapat dengan orang orang dekatku, sikap apakah yang aku 
pilih?  Membenci, menjauhi, atau tetap sabar dan berdialog dengan rendah hati? 
 
DOA    
Tuhan, sumber kedamaian kami. Kami Kau ciptakan unik, sehingga sering berbeda 
pendapat dengan sesama. Bantu kami agar tetap sabar dan mengerti keunikan 
setiap orang. Dengan saling mengerti maka kedamaian akan terjadi. Demi Kristus 
Tuhan dan pengantara kami. Amin 
 
AKSI 
Sadar bahwa setiap orang punya keunikan masing-masing.  
================================================================ 
 
 
 
SABTU, 26 OKTOBER 2019 
RM. 8:1-11; MZM. 24:1-2,3-4AB,5-6; LUK 13:1-9 
 
Bacaan Injil: 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 
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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!"  
 

SELALU ADA KESEMPATAN 
 

“Mungkin tahun depan ia berbuah; jika tidak, tebanglah dia!" (Luk 13:9) 
 
Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Budaya baru yang berkembang pada saat ini adalah budaya instan. Orang 
bisa cepat untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Tanpa jerih payah. Orang ingin 
menjadi terkenal, bisa ikut ajang pencarian bakat instan, menggunakan media 
youtube, Instagram. Orang pengen kaya, melakukan korupsi. Orang pengen 
makanan cepat, ada gofood, grabfood. Kecepatan seolah-olah sudah menjadi syarat 
mutlak dalam hal apapun. Dalam hal belajar, pelajar lebih suka memphoto atau 
memphotocopy catatan teman dibandingkan mendengarkan dan mencatat 
penjelasan guru. Beberapa ulah pelajar ingin dapat nilai bagus dengan mencontek. 
Sebenarnya, budaya instan diperlukan, banyak manfaatnya, tetapi bahaya ketika 
orang lantas lupa akan budaya proses. 

Injil hari mengingatkan kita untuk tidak terlena pada budaya cepat. 
Diceritakan, seorang pemilik kebun anggur, dengan perkiraannya, sudah saatnya 
pohon anggurnya menghasilkan buah. Tetapi setelah tiga tahun, tidak menghasilkan 
apapun. Pemilik kebun hendak memangkasnya. Tetapi pekerja kebun itu punya 
pendapat berbeda: “Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan 
mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun 
depan ia berbuah; jika tidak, tebanglah dia!” (Luk 13:9). Pemilik kebun menginginkan 
budaya instan, tetapi pekerja kebun menawarkan budaya proses. 

Tuhan adalah pekerja kebun anggur. Kita adalah pohon anggurnya. Bila 
saatnya musim panen, tetapi kita belum menghasilkan, Dia tidak akan segera 
memangkas kita. Dia sabar dan penuh pengharapan merawat kita. Dia akan 
menyuburkan kita.  
 
REFLEKSI 
Apkah kita ini ingi yang instan dengan menghalalkan segala cara atau berusaha dan 
perproses ?  
 
DOA 
Ya Allah maafkanlah diri kami yang selalu menyiayikan kesempatan yang Engkau 
berikan kepada kami. Hari ini kami sangat mohon berkatMu agar kami mampu 
mengunakan setiap kesempatan secara bertanggung jawab agar kami menjadi 
manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan dan 
pengantara kami. Amin 
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AKSI  
Tidak menyiayikan kesempatan yang Tuhan berikan dan berusaha 
mempertanggung jawabkan kesempatan yang Tuhan berikan.   
================================================================ 
 
 
MINGGU, 27 OKTOBER 2019 
SIR. 35:12-14.16-18; MZM.34:2-3,17-18,19,23; 2TIM. 4:6-8.16-18; LUK 18:9-14 
 
Bacaan Injil: Lukas 18:9-14 
 18:9 Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang 
rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini: 18:10 "Ada dua orang 
pergi ke Bait Allah untuk berdoa; yang seorang adalah Farisi dan yang lain 
pemungut cukai. 18:11 Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya 
Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua 
orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga 
seperti pemungut cukai ini; 18:12 aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan 
sepersepuluh dari segala penghasilanku. 18:13 Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-
jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan 
berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 18:14 Aku berkata kepadamu: 
Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain 
itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa 
merendahkan diri, ia akan ditinggikan."  
 

SOMBONG 
 

“Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang 
dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia 
akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan  (Luk 

18:14)” 
 
Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Pernahkah Anda dibilang sombong oleh orang lain? Jika ya, saya pun 
pernah. Ceritanya begini. Waktu SMA, kepintaran dan kecerdasan adalah tolok ukur 
saya untuk menilai seseorang. Bagi saya, semakin orang pintar, semakin dia 
dihormati. Semakin dia cerdas, semakin dihargai oleh teman-teman dan guru. 
Singkatnya, penghormatan dan penghargaan adalah nilai yang paling saya tuankan. 
Maka, bila bertemu dengan orang yang saya anggap tidak lebih pintar dan cerdas 
dari saya, biasanya reaksi spontan saya sombong. Saya cukup berbangga dan 
menikmati pujian-pujian, seperti “kamu pintar, kamu cerdas” dari teman-teman 
sekolah. Tetapi lama-kelamaan, saya mengalami kesendirian dan kesepian. Teman-
teman saya mulai menjauhi saya. Apa sebabnya? Guru BPlah yang membantu saya 
untuk menemukan jawabannya. Katanya “teman-teman menjauhi saya karena saya 
sombong dan angkuh”. 

Kesombongan saya adalah menghargai diri secara berlebihan atau 
meninggikan diri. Senang menyebut keberhasilan dan kesuksesan diri sebagai hal 
yang luar biasa. Suka membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain bahwa 
orang lain tidak ada apa-apanya dari saya. sikap saya itu menimbulkan rasa muak 
bagi teman-teman di sekolah. Sikap saya persis seperti orang Farisi yang 
diceritakan dalam Injil hari ini. Orang Farisi berdoa dan berkata, “Tuhan…aku tidak 
ini…itu dan aku tidak sama seperti orang ini”. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-
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jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan 
berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 

Orang Farisi dalam bacaan hari ini adalah representasi orang sombong. 
Mereka tampaknya taat melakukan hukum Tuhan, rajin beribadah dan pelayanan. 
Tetapi semua itu semata-mata dilakukan hanya untuk mencari popularitas dan 
pujian manusia. Itu sebabnya Tuhan mengecam mereka. Pemungut cukai adalah 
representasi orang bertobat. Ia memang bekerja sebagai penagih pajak, tukang 
peras, maka di mata orang-orang mereka adalah orang yang tidak layak di hadapan 
Tuhan. Itu sebabnya dia berdiri jauh-jauh namun menyadari keberdosaannya. Tuhan 
membenarkan pemungut cukai, tetapi mengecam orang Farisi. Mengapa? Karena 
Tuhan membenci perbuatan dosa, tetapi ia mengasihi orang berdosa. Terutama Dia 
mengasihi orang berdosa, yang menyadari perbuatannya dan mau bertobat. Seperti 
Firman Tuhan hari ini “Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke rumahnya 
sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa 
meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan 
ditinggikan (Luk 18:14)” 
 
REFLEKSI 
Apakah saya melakukan sesuatu untuk mencari popularitas atau melakukan sesuatu 
demi kemuliaan Tuhan? 
 
DOA  
Ya Allah bantulah kami, agar kami semakin mampu melakukan segala sesuatu 
dengan hati yang penuh syukur demi kemuliaan namaMu. Jauhkanlah dari diri kami 
sikap sombong dan mementingkan diri sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara 
kami. Amin. 
 
AKSI  
Saya akan melakukan segala sesuatu demi Kemuliaan Tuhan. 
 
================================================================ 
 
 
SENIN, 28 OKTOBER 2019 
BACAAN I: EF. 2:19-22; MZM 19:2-3,4,5; LUK 6:12-19 
 

Bacaan Injil: Lukas 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. 
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PILIHAN TERBAIK 
 

"Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilih dari 
antara mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul:" (Luk. 6:13) 

 
Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Dina bersama teman-temannya pergi mengunjungi sebuah restoran. Di sana 
disuguhkan dengan berbagai menu pilihan. Dina pun bebas untuk memilih sesuai 
dengan selera dan rasa yang ia sukai dan ia inginkan. Di tengah kebebasan untuk 
memilih, Dina berhenti sejenak, untuk memilih menu dan rasa sesuai dengan uang 
yang dia miliki. Kadang kita merasa perlu untuk bertanya soal rasa dan harga 
kepada penjual untuk memastikan pilihan sesuai selera dan kemampuan finansial 
kita.  

Dalam hidup, kita berhadapan dengan berbagai pilihan. Untuk memutuskan 
pilihan terbaik, seringnya kita perlu berpikir, berdoa untuk menepis keraguan dan 
mendapatkan pilihan yang terbaik. Injil hari ini menginsirasi kita. Yesus memilih para 
rasul-Nya dan pilihannya tidak berdasar pada selera dan keinginan hati-Nya saja. 
Sebelum menjatuhkan pilihan, Ia terlebih dahulu menyepi dan mencari kehendak 
Bapa dengan cara berdoa. Sehingga pilihan Yesus adalah pilihan yang sesuai 
kehendak Bapa. 

Sebagai pelajar, sudah pasti kita akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan. 
Memilih sekolah, tempat lest, jurusan, teman, ekskul. Berhadapan dengan pilihan itu, 
kita kadang berhadapan dengan rasa bimbang dan ragu. Saat itu kita butuh 
pertimbangan dan bimbingan dari orang panutan kita. Dan yang tidak boleh 
dilupakan adalah memohon bimbingan atau berkomunikasi, berbicara dengan dan 
mendengarkan suara Tuhan. Dengan itu, semoga kita akan memperoleh pilihan 
terbaik.  
 
REFLEKSI 
Ketika aku mengalami keraguan, apakah aku pernah meminta petunjuk dari Tuhan? 
 
DOA   
Tuhan yang baik, kami sering mengalami keraguan. Kami yakin Engkaulah pemberi 
petunjuk yang paling baik, maka tetap hadir dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan 
dan pengantara kami. Amin 
 
AKSI    
Saat mengalami keraguan aku akan meminta petunjuk Tuhan lewat doa, dan orang-
orang baik lewat nasihat-nasihatnya.  
 
================================================================ 
 
 
SELASA, 29 OKTOBER 2019 
BACAAN I: RM. 8:18-25; MZM. 126:1-2AB, 2CD-3, 4-5,6; LUK. 13:18-21 
 
Bacaan Injil: 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 
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diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat 
sampai khamir seluruhnya." 
 

MEMBERI DARI KEKURANGAN 
 

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." (Luk 13:19) 
 
Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 
 Ada sebuah cerita menarik tentang “Gadis Gelandangan”. Begini ceritanya. 
Ada seorang gadis yang miskin dan yatim piatu. Sangkin miskinnya, rumah dan 
tempat berteduh pun dia tidak punya. Nah, kalau hujan turun dan terik matahari 
begitu panas, kemana dia berlindung? Menumpang sementara. Dimana ada 
perlindungan, disitu dia berlindung, entah itu di teras rumah orang, di pojokkan ruko, 
di bawah kolong jembatan. Meskipun keadaannya malang, dia tidak pernah 
kehilangan harapan. Dia selalu yakin Tuhan melindunginya, kendati tiada orang tua 
yang mendampinginya. Dia memang anak yang saleh. Dalam satu perjalanan dia 
bertemu orang baik yang memberinya sedikit roti. Lumayan untuk mengganjal 
perut. Di tengah perjalanan, dia  berjumpa dengan seorang pria miskin. Pria miskin 
itu bilang ,“Berilah saya roti, saya sangat lapar!”. Walau roti itu sedikit dan belum 
sempat dicicipnya, gadis itu memberikan seluruh roti yang dibawanya kepada orang 
itu. “Semoga Tuhan memberkati ini untukmu,” katanya ketika meninggalkan pria 
miskin itu.  

Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengumpamakan Kerajaan Allah seperti 
biji sesawi dan ragi. Kerajaan Allah berarti Allah merajai, tandanya semuanya baik, 
indah dan sempurna adaya. Terus mengapa Yesus mengumpakannya dengan biji 
sesawi yang kecil itu? Yesus ingin bilang untuk menyebarkan kebaikan, tidak selalu 
harus dimulai dari hal yang besar, tetapi juga dari hal-hal yang kecil. Seperti biji 
sesawi, meskipun kecil, kalau ditanamkan dia bisa menjadi pohon yang besar dan 
bermanfaat. Burung burung bisa bersarang diatasnya, tentu saja ikut memberikan 
keteduhan dan oksigen [udara sejuk] bagi manusia.  

Yang paling utama dalam memberi bukan soal banyak dan kecilnya, tetapi 
soal ketulusan, doa dan harapan. Walaupun kita bisa memberi banyak, tetapi tidak 
tulus tentu tidak akan menjadi kebaikan. Meskipun pemberian kita kecil tetapi 
dengan niat yang tulus, disertai doa dan harapan agar jadi kebaikan bagi orang lain, 
maka tentu akan menjadi “Kerajaan Allah”. Tuhan akan menyempurnakan yang kecil 
itu. Kisah gadis gelandangan itulah contohnya. Setelah memberikan roti itu, 
kemudian dia bertemu dengan anak yang mengeluh kepanasan. Gadis itu 
memberikan topi miliknya. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan seorang  anak 
gelandangan lainnya yang meminta pakaiannya. Dia memberikannya. Ketika malam 
mulai datang, gadis itu masuk ke dalam hutan dan di sana dia  bertemu dengan 
seorang anak gelandangan  lainnya yang membutuhkan pakaian dalamnya. Dia  pun 
berpikir, “Di sini gelap dan tak ada seorang pun bisa melihat saya,” lalu diberikannya 
pakaian terakhir yang melekat di tubuhnya. Banyak orang memberi dari 
kelebihannya, tetapi gadis gelandangan itu memberi dari kekurangannya. 
 
REFLEKSI 
Ketika aku memberi dan berbagi, entah itu kecil atau besar, apakah aku   
menyertakannya dengan doa dan harapan-harapan baik atas pemberian itu? 
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DOA 
Ya Yesus, bantu kami untuk peduli sesama. Bantu kami untuk berbagi dengan 
mereka yang kekurangan. Yakinkan kami bahwa harapan dan doa yang baik, akan 
menyempurnakan pemberian kami, entah itu kecil ataupun besar. Sebab kami yakin 
Engkaulah Maha Sempurna. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 
 
AKSI   
Aku tidak akan menunggu sampai berlebihan baru mulai memberi, tetapi akupun 
mulai belajar memberi dari kekurangan-kekuranganku dan melengkapinya dengan 
doa-doa.  
================================================================ 
 
 
RABU, 30 OKTOBER 2019 
BACAAN: RM. 8:26-30; MZM. 13:4-5.6; LUK. 13:22-30 
 
 Bacaan Injil: Lukas 13:22-30 
  13:22 Kemudian 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.” 
 

BERJUANGLAH 
 

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. (Luk 13:24) 
 
Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan  

Menjelang ajalnya, Domini, memberi petuah kepada keluarganya. Salah salah 
satu yang diceritakannya perihal kehidupannya setelah meninggal. Katanya “aku 
akan pergi ke surga bersama Yesus karena aku mengenal Dia”. Setelah meninggal 
dia tertahan di pintu surga. Karena dia mengenal Yesus, dia berkata “mengapa pintu 
surga tidak terbuka untuk saya, padahal saya mengenal Yesus?”. Jawab malaikat 
yang berjaga disitu “kamu mengenal Yesus, tetapi kamu tidak melakukan banyak hal 
buat Dia selama hidupmu”. 
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Mengenal Dia dan mengikuti Dia adalah dua hal yang berbeda. Mengenal Dia 
berarti mengetahui ajaran-ajarannya, tetapi mengikuti Dia adalah mengimani dan 
melaksanakan ajaran-ajaranNya. Mengikuti Dia, berarti siap memikul salib. Memikul 
salib berarti mau dan berani melewati tantangan ketika mengikuti Dia. Seperti para 
murid, siap ditolak dan diejek. Mengikuti Yesus berarti siap berkorban, siap 
menderita. Singkatnya mengikuti Yesus itu tidak mudah. Itu sebabnya dalam Injil 
hari ini Yesus berkata : “Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu! 
Sebab Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi 
tidak akan dapat”. Hal itu untuk menjawab pertanyaan seorang disitu kepada Yesus, 
yang berbunyi: “Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?” 

Mengenal Yesus saja tidak cukup, tetapi harus bisa mengikutiNya. 
MengikutiNya pasti tidak gampang, harus berjuang dan penuh pengorbanan. Tetapi 
yakinlah dalam mengikutiNya, Dia tidak akan memberikan salib atau tantangan yang 
melebih kekuatan kita. Jika kita mampu, berarti kita termasuk orang yang bisa 
masuk ke dalam pintu yang sesak itu. 
 
REFLEKSI  
Apakah saya sudah berjuang mengikuti Yesus walaupun dengan penuh 
pengorbanan?  
 
DOA  
Ya Allah, bantulah kami agar kami mempu mengikutiMu di tengah situasi yang 
banyak sekali tantangan dan godaaan. Dan bantulah kami agar kami mampu 
berjuang dengan penuh perngorbanan agar kami mempunyai kekuatan yang berasal 
dari padaMu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 
 
AKSI  
Aku mampu berjuang agar menjadi lebih baik dan mampu berkorban bagi orang lain. 
 
================================================================ 
 
 
KAMIS, 31 OKTOBER 2019 
BACAAN: RM. 8:31B-39; MZM. 109:21-22.26-27,30-31; LUK. 13:31-35 
  
Bacaan Injil: 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!” 
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REAKSI  
Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus: 
“Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh Engkau.” 
(Luk 13:31) 
 
Bapak, Ibu dan Teman-teman yang dikasihi Tuhan 

Bagaimana reaksi kita terhadap orang yang selama ini kita percayai lalu 
menghianati kita? Seorang guru pasti kecewa ketika mantan muridnya menjadi 
seorang koruptor. Para orang tua pastinya menyesal ketika anak yang dia sayangi, 
kemudian menjadi pecandu narkoba. Demikian, seorang murid yang rajin pasti 
timbul rasa kecewa ketika guru kesayangannya dikabarkan tidak lagi mengajar. 
Kecewa adalah hal manusiawi, tetapi bukan karena kecewa lantas kita akhirnya 
menyerah. 

Yesus pernah pernah kecewa. Dia menyesali Yerusalem. Yerusalem 
harusnya menjadi kota suci namun di kota itulah muncul keinginan untuk membunuh 
Yesus. Yesus kecewa kepada Yerusalem karena nafsu dan kedegilan hati mereka. 
Maka ketika beberapa orang Farisi yang nampaknya hendak berbuat baik 
kepadanya dengan berkata “Pergilah dari sini, karena Herodes hendak membunuh 
Engkau!” (Luk 13:31), tidak mengurungkan niatnya ke kota itu.  Ia kecewa terhadap 
Yerusalem, tetapi ia tetap pergi kesana.  Mengapa? Kerena adanya kepercayaan 
bahwa Allah akan memberi kekuatan. 

Mungkin dalam diri kita ada benih-benih Yerusalem. Apakah itu kegoisan, 
kesombongan, ketamakan, tinggi hati, kemalasan, kebohongan dll. Benih-benih itu 
yang mengecewakan dan membuat Yesus semakin menderita. Sikap Yesus, walau 
akhirnya dia menderita dan disalibkan, dia tetap mencintai kita. Walau kecewa, dia 
tetap mencintai orang-orang yang menyalibkanNya. 
 
REFLKESI  
Apakah aku termasuk orang yang menyalibkanNya? 
 
DOA  
Ya Yesus, bantu kami untuk semakin percaya kepada-Mu. Bantulah kami agar kami 
tidak mengecewakanMu dari setiap tingkahlaku dan perbuatan kami serta tuntulah 
kami agar kami mampu mencintai orang-orang yang mengecewakan kami.  
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 
 
AKSI  
Aku akan tetap setiap kepadaMu dan mencintai orang-orang yang menyakiti kami. 
================================================================ 
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