
RENUNGAN HARI PANGAN SEDUNIA – UNTUK SEKOLAH TK 
 

Kamis, 01 Oktober 2020: Pesta Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, 
Perawan dan Pelindung Misi  
Bacaan: Yes 66:10-14b; Mzm 131:1.2.3; Mat 18:1-5 
 
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." 
 

SANTA TERESIA DARI KANAK-KANAK YESUS, 
PERAWAN DAN PELINDUNG MISI 

Sedangkan barangsiapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini,  
dialah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga. (Mat 18:4) 

 
Anak-anak yang terkasih. Hari ini secara khusus Gereja Katolik merayakan pesta Santa 

Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, Perawan dan Pelindung Misi loh! Pernahkah kamu mendengar 
nama Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus? Siapakah Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus 
tersebut? Santa Teresia memiliki nama lengkap Maria Francoise Theresa Martin. Ia lahir pada 
tanggal 2 januari 1873 di Alencon, Prancis. Dalam kehidupannya ia memilih jalan kesederhanaan 
sebagai seorang anak kecil, sebagaimana yang terkandung dalam ajaran Kitab Suci yakni hidup 
penuh cinta, iman dan menyerahkan diri secara total dengan perasaan gembira. Santa Teresia 
sangat mencintai Yesus, Ia ingin mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus. Setiap hari Dia 
menghabiskan waktunya untuk bekerja dan berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal dan 
mengasihi Tuhan. 
Nah, anak-anak kita harus rajin bekerja membantu orang tua, membantu kakak dan adik dan berdoa 
bagi orang tua dan keluarga dan juga buat teman-teman , agar mereka semua selalu sehat dan 
selalu mencintai Tuhan Yesus 
Semoga kita bisa belajar dari Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus ini, kita juga bisa meneladani 
sikap dan dapat mencintai Yesus dengan sepenuh hati dan kita juga bisa hidup dalam 
kesederhanaan di dalam kehidupan kita sehari-hari.  
 
Refleksi 
Apakah selama ini aku sudah bersikap sederhana seperti Santa Teresia?  
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bantulah aku agar bisa meneladani sikap Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. 
Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi 
Aku berjanji untuk Berdoa Setiap hari 
========================================================================== 
 
Jumat, 02 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVI  
PW Para Malaikat Pelindung  
Bacaan: Kel 23:20-23a; Mzm 91:1-2.3-4.5-6.10-11; Mat 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. 
 

PESTA PARA MALAIKAT PELINDUNG  
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. 
(Mat 18:10) 

 
Anak-anak yang terkasih, hari ini Gereja secara khusus merayakan pesta para malaikat 

pelindung. Siapakah malaikat pelindung kita dan apa tugasnya? Nah, di dalam kisah Injil hari ini kita 
mendengar bahwa setiap kita memiliki malaikat pelindung. Malaikat pelindung ini bertugas untuk 
menjaga dan membimbing hidup kita serta mempersembahkan doa dan karya-karya kita kepada 
Allah. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, karena ada malaikat yang akan menjaga kita. Maka 
kita pun juga harus menghormati malaikat pelindung kita karena dialah sahabat kita yang 
ditugaskan Tuhan untuk menjaga, mendampingi dan menghibur kita di dalam kehidupan sehari-
hari.   
 
Refleksi 
Sudahkah aku berterimakasih kepada malaikat pelindungku hari ini? 
 
Doa 
Ya bapa yang penuh kasih, dampingilah aku agar selalu berdoa dan berterima kasih kepada 
malaikat pelindungku, sebab dia adalah sahabat yang selalu mendampingi hidupku. Demi Kristus 
Tuhan dan pengantara kami. Amin  
 
Aksi 
Aku akan menemani mama mengerjakan pekerjaan rumah  
 
========================================================================== 
 
Sabtu, 03 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVI 
Bacaan: Ayb 42:1-3.5-6.12-17; Mzm 119:66.71.75.91.125.130; Luk 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." 
 
 
 
 



BELAJAR BERSYUKUR 
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) 
 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu mengucapkan terimakasih ketika kamu 
menerima sesuatu dari orang lain? Misalnya, saat kamu merayakan ulang tahun, mama dan papa 
serta keluarga menyiapkan perayaan ulang tahun yang meriah untuk kamu. Bagaimana 
perasaanmu? Pasti kamu sangat senang dan bahagia bukan? Namun, tetap diingat bahwa apapun 
yang kita terima saat itu, semuanya berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan berkat bagi 
mama dan papa sehingga mereka memiliki rejeki di hari ulang tahunmu. Kisah Injil hari ini 
mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh melalui sikap 
yang ditunjukkan-Nya. Allah menyatakan kebaikan dan kasih setia Nya kepada Setiap orang yang 
rendah hati dan terbuka akan kehadiranNYa.  Semoga kita bisa belajar dari sikap Tuhan Yesus , 
kita juga belajar untuk selalu bersyukur untuk apapun yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-
hari.  
 
Refleksi 
Kapankah terakhir kali saya menyampaikan terimakasih kepada mama dan papa?  
 
Doa 
Tuhan Yesus yang baik, ajarilah dan dampingilah aku selalu agar selalu bersyukur atas segala 
pemberianMu dalam kehidupanku. Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan 
sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi  
Belajar mengucapkan terimakasih kepada mama dan papa saat diberi sesuatu. 
 
========================================================================== 
 
Minggu, 04 Oktober 2020: Hari Minggu Biasa XXVII 
Bacaan: Yes 5:1-7; Mzm 80:9.12.13-14.15-16.19-20; Flp 4:6-9; Mat 21: 33-43 
 
21:33 "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun 
anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lobang tempat memeras anggur dan 
mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada 
penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. 21:34 Ketika hampir tiba musim petik, ia 
menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi 
bagiannya. 21:35 Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu: mereka 
memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. 21:36 
Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari pada yang semula, 
tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. 21:37 Akhirnya ia menyuruh 
anaknya kepada mereka, katanya: Anakku akan mereka segani. 21:38 Tetapi ketika penggarap-
penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain: Ia adalah ahli waris, 
mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. 21:39 Mereka menangkapnya dan 
melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. 21:40 Maka apabila tuan kebun 
anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" 21:41 Kata 
mereka kepada-Nya: "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan 
disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya 
pada waktunya." 21:42 Kata Yesus kepada mereka: "Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab 
Suci: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru: hal itu terjadi 
dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. 21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, 
bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang 
akan menghasilkan buah Kerajaan itu. 



 
 
 

TERUSLAH BERBUAT BAIK 
Kata Yesus kepada mereka: "Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci: Batu yang dibuang 
oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru: hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu 

perbuatan ajaib di mata kita. (Mat 21:42) 
 

Anak-anak yang terkasih. Apakah kamu pernah merasa di tolak? Misalnya kamu mau 
menolong temanmu yang sedang terjatuh, namun temanmu menolak kebaikanmu. Bagaimana 
perasaanmu? Pasti kamu merasa sangat kecewa bukan? Namun tetap diingat bahwa apapun yang 
kita alami juga pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Dalam injil hari ini mengisahkan tentang 
perumpamaan pemilik kebun anggur yang diperlakukan tidak baik oleh pengarap kebun anggurnya. 
Tuhan Yesus juga Ketika hadir ke dunia seringkali di tolak, ditindas dan difitnah. Namun, Tuhan 
Yesus tidak menyerah, Ia terus berbuat baik dengan cara menyembuhkan orang sakit, menghibur 
orang yang bersedih menolong orang yang kesulitan. Semoga belajar dari kisah Tuhan Yesus kita 
semakin berani untuk berbuat baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.  
 
Refleksi  
Apakah selama ini aku pernah ditolak? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus yang baik, ajarilah aku untuk selalu berbuat baik kepada mereka yang kurang 
menyukaiku. Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin 
 
Aksi  
Berbagi makanan dengan teman 
========================================================================== 
 
Senin, 05 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII 
Bacaan: Gal 1:6-12; Mzm 111:1-2.7-9.10; Luk 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?" 10:37 Jawab 
orang itu: "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya: 
"Pergilah, dan perbuatlah demikian!" 

 



 
 

BERSIKAP MURAH HATI SEPERTI ORANG SAMARIA 
Lalu datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu; dan ketika ia melihat 

orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. (Luk 10: 37) 
 

Anak-anak yang terkasih. Kisah injil hari ini menceritakan tentang sikap murah hati yang 
dimiliki oleh orang samaria. Tahukah kamu apa itu sikap murah hati? Sikap murah hati adalah 
sebuah tindakan baik yang kita tunjukkan untuk orang lain. Misalnya mau menolong siapapun yang 
kesusahan, berbagi mainan dengan teman, meminjamkan alat tulis ke teman, memberi masker 
kepada orang yang membutuhkan dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus dalam injil hari ini ingin 
menyampaikan pesan kepada kita agar kita bisa meneladani sikap murah hati seperti yang 
dilakukan oleh orang Samaria, ketika melihat orang yang terluka, tergeraklah hatinya oleh belas 
kasihan dan segera memberikan pertolongan. Semoga pesan yang disampaikan Tuhan Yesus ini 
dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara bersikap murah hati dan 
peka membantu sesama.  

 
Refleksi 
Apakah selama ini saya sudah bersikap murah hati? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah aku selalu agar bisa bersikap murah hati terhadap sesama 
di sekitarku. Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi  
Memberi masker kepada teman yang membutuhkan  
========================================================================== 
 
Selasa, 06 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII  
PF S. Bruno, Imam 
Bacaan: Gal 1:13-24; Mzm 139:1-3.13-14ab.14c-15; Luk 10: 38-42 
 
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." 
 

SANTO BRUNO, PENGAKU IMAN 
 Tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak 

akan diambil dari padanya." (Luk 10:42) 
 

Anak-anak yang terkasih. Hari ini Gereja Katolik secara khusus merayakan pesta Santo 
Bruno, Pengaku Iman. Tahukah kamu siapa itu santo Bruno? Santo Bruno lahir di Koln, Jerman 
pada tahun 1039. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi seorang imam. Santo Bruno sangat tekun 
dalam belajar dan berdoa. Pada suatu ketika Santo Bruno memutuskan untuk masuk seminari di 
Rheims. Berkat ketekunan yang dimilikinya, ia pun bisa menyelesaikan pendidikannya dalam waktu 
singkat. Kemudian pada usianya yang ke 26 tahun ia ditahbiskan menjadi imam. Setelah 
ditahbiskan, ia ditugaskan di seminari Rheims sebagai pengajar gramatika dan teologi. Santo Bruno 
sangat dikenal sebagai orang yang jujur dan pandai dalam mengajar serta sering membantu 
mahasiswanya.  



 Santo Bruno bertekun dalam doa dan meditasi, dan hanya makan dua kali sehari yaitu pada pagi 
dan sore hari, kecuali pada hari raya. Itu pun hariya makan roti kering. Mereka tidak makan daging. 
Pakaian mereka kasar dan pendek dan rambut bagian tengah kepala mereka dibotakkan. Tugas 
utama nya ialah membaca dan menyalin buku-buku rohani, dan juga bertani. 

Sikap ketekunan dalam doa yang dimiliki oleh Santo Bruno ini juga seperti yang digambarkan 
melalui diri Maria saudarinya Marta dalam injil hari ini. Semoga kita juga bisa meneladani sikap 
mereka dalam kehidupan kita yakni dengan rajin dan tekun berdoa.  
   
Refleksi 
Sudahkah aku berdoa hari ini? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus yang baik, tuntunlah aku untuk rajin berdoa. Sebab, Engkaulah Tuhan dan 
pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi 
Aku akan belajar berdoa bapa kami  
 
========================================================================== 
 
Rabu, 07 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII  
PW SP Maria, Ratu Rosario  
Bacaan: Gal 2:1-2.7-14; Mzm 117:1.2; Luk 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 
kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami; dan janganlah membawa kami ke 
dalam pencobaan."    
 

PESTA SANTA PERAWAN MARIA, RATU ROSARIO 
Jawab Yesus kepada mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: Bapa, dikuduskanlah nama-Mu; 

datanglah Kerajaan-Mu. (Luk 11:2) 
 

Anak-anak yang terkasih, hari ini Gereja secara khusus memperingati Pesta Santa Perawan 
Maria, Ratu Rosario. Siapakah yang sudah bisa berdoa Bapa Kami dan Salam Maria? Pasti semua 
sudah hafal dengan kedua doa ini bukan? Setiap kali kita berdoa Rosaria biasanya kita selalu 
berdoa Bapa Kami, Salam Maria, Syahadat Para Rasul dan Kemuliaan. Siapakah yang pernah 
berdoa Rosario? Kapankah kita biasanya berdoa Rosario? Biasanya kita berdoa Rosario pada 
bulan mei dan oktober. Kita berdoa Rosario bersama keluarga ataupun bersama anggota 
lingkungan Gereja tempat tinggal kita. Doa Rosario merupakan bentuk devosi kepada Bunda Maria. 
Selain doa Rosario ini didoakan secara berkelompok, doa Rosario juga bisa dilakukan secara 
pribadi. Dalam injil hari ini, Tuhan Yesus juga mengajarkan doa yang sangat sederhana untuk kita 
yakni doa Bapa Kami. Semoga kita bisa melakukan devosi kepada Bunda Maria dengan mengikuti 
doa Rosario secara berturut-turut di bulan mei dan oktober dan belajar berdoa bapa kami sehingga 
kehidupan kita pun selalu mendapatkan kedamaian.  
 
Refleksi 
Apakah saya sudah bisa berdoa salam Maria? 
 
 
 
Doa 



Ya Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah aku agar bisa berdoa salam maria Sebab, Engkaulah Tuhan 
dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi 
Aku akan berdoa salam maria setiap hari  
 
========================================================================== 
 
Kamis, 08 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII 
Bacaan: Gal 3:1-5; Mzm Luk 1:69-70.71-72.73-75; Luk 11:5-13 
 
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." 
 

MINTALAH PADA YESUS 
Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan 

setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. (Luk. 11:10) 
 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu meminta sesuatu kepada mama dan papa? 
Misalnya minta mainan baru, sepatu baru, alat tulis baru atau bahkan sepeda baru. Bagaimana 
perasaanmu setelah kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan dari mama dan papa? Pasti 
sangat senang bukan? Tetapi tetap ingat kalau meminta sesuatu kepada mama dan papa jangan 
memaksa. Kisah injil hari ini juga mengajak kita untuk meminta apapun yang kita inginkan kepada 
Tuhan. Misalnya meminta supaya diberi Kesehatan, kebahagiaan, mama papa yang baik dan masih 
banyak lagi. Maka, datanglah kepada Tuhan karena Ia akan selalu memberikan apapun yang 
sedang kita butuhkan. Semoga kita selalu menjadi anak yang baik dan selalu berharap kepada 
Tuhan. 
 
Refleksi 
Sudahkah aku percaya kepada Allah yang maha baik bagiku hari ini? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus yang baik, tuntunlah aku supaya selalu mengandalkan Engkau dalam  hidupku. 
Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi 
Aku berjanji untuk tidak meminta sesuatu kepada mama dan papa secara paksa 
 

 
Jumat, 09 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII 



PF S. Yohanes Leonardus, Imam 
PF S. Dionisius, Uskup dkk. Martir  
Bacaan: Gal 3:7-14; Mzm 111:1-2.3-4.5-6; Luk 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." 
 

SANTO YOHANES LEONARDUS, PENGAKU IMAN 
Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia 

mencerai-beraikan." (Luk 11:23) 
 

Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu mendengar kisah tentang Santo Yohanes 
Leonardus? Siapakah Santo Leonardus? Santo Leonardus dikenal sebagai seseorang yang sudah 
menentukan imamat sebagai pilihan hidupnya sejak kecil. Namun, sayangnya cita-citanya ini tidak 
bisa terwujud karena kedua orangtuanya tidak mampu membiayai sekolahnya. Ketika ayahnya 
meninggal, ia memutuskan untuk masuk seminari meskipun biaya studi tetap menjadi masalah 
baginya, saat itu usianya menginjak 26 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan biaya studinya ia bekerja 
sebagai asisten dokter di Lucca, Italia. Ketekunannya dalam belajar membuatnya bisa 
menyelesaikan studi dalam waktu singkat dan ia ditahbiskan menjadi imam. 
Santo Yohanes Leonardus orang yang tekun Dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap 
pekerjaannya. Teladan hidupnya yang luhur dapat kita ikuti sehingga kita dapat Menjadi orang yang 
tekun Dalam belajar dan bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan. Sehingga Bapak ibu guru 
serta orang tua sangat senang dan gembira. 

Injil hari ini juga mengajak kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-
hari. Semoga, belajar dari pengalaman hidup Santo Leonardus ini, kita semakin mensyukuri apa 
yang kita miliki saat ini.   

 
Refleksi 
Sudahkah aku bekerja keras dalam belajar ku saat ini? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar bisa mensyukuri semua kebaikan yang Engkau berikan 
kepadaku. Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi 
Aku akan memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan  
========================================================================== 
 



Sabtu, 10 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII 
Bacaan: Gal 3:22-29; Mzm 105:2-3.4-5.6-7; Luk 11:27-28  
 
11:27 Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan 
berkata kepada-Nya: "Berbahagialah ibu yang telah mengandung Engkau dan susu yang telah 
menyusui Engkau.” 11:28 Tetapi Ia berkata: "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan 
firman Allah dan yang memeliharanya." 
 

BELAJAR MENDENGARKAN  
Tetapi Yesus berkata: "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan  

firman Allah dan yang memeliharanya." (Luk 11:28) 
 

Anak-anak yang terkasih. Pernahkah kamu berdoa dan mendengarkan firman Tuhan 
Bersama mama dan papa? Bagaimana perasaanmu? Pasti sangat senang bukan? Mama dan papa 
juga pasti sangat senang dan bangga sama kamu. Tentu dalam kehidupan sehari-hari mama dan 
papa seringkali menasehatimu untuk melakukan hal-hal yang baik dan memberikan nasehat kepada 
kamu. Semua ini dilakukan oleh mama dan papa karena mereka sangat  menyayangi kamu. Nah 
tugas anak-anak mendengarkan setiap nasehat yang diajarkan mama dan papa. Kisah injil yang 
kita dengarkan hari ini melukiskan pesan ajakan Tuhan Yesus untuk kita yakni mendengarkan 
firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kita. Semoga ajakan Tuhan Yesus ini dapat 
kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. 
 
Refleksi  
Sudahkah hari ini aku berdoa dan mendengarkan Firman Tuhan? 
 
Doa 
Ya Tuhan, ajarilah aku untuk bisa menjadi anak yang baik dan menurut sama mama dan papa. 
Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi  
Mendengarkan firman Tuhan setiap hari  
 
========================================================================== 
 
Minggu, 11 Oktober 2020 
Bacaan : Yes. 25:6-10a; Mzm. 23:1-3a,3b-4,5,6; Flp. 4:12-14,19-20; Mat 22:1-14 
 
22:1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka: 22:2. "Hal Kerajaan Sorga 
seumpama   seorang raja, yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. 22:3, Ia menyuruh 
hamba-hambanya   memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi 
orang-orang itu tidak mau datang. 22:4, Ia menyuruh pula hamba-hamba lain,   pesannya: 
Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu: Sesungguhnya hidangan, telah kusediakan, 
lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih; semuanya telah tersedia, datanglah ke 
perjamuan kawin ini. 22:5, Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya; ada yang 
pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, 22:6, dan yang lain menangkap hamba-
hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. 22:7, Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh 
pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh   itu dan membakar kota mereka.  
22:8, Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya: Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi 
orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. 22:9, Sebab itu pergilah ke persimpangan-
persimpangan jalan   dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin 
itu. 22:10, Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang 
dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik,   sehingga penuhlah ruangan 
perjamuan kawin itu dengan tamu. 22:11,  Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu 
itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta  . 22:12, Ia berkata kepadanya: Hai saudara,  
bagaimana engkau masuk ke mari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam 



saja. 22:13, Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya: Ikatlah kaki dan tangannya dan 
campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan 
kertak gigi. 22:14, Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. 
 

BERSIAP KE PESTA 
“Hai saudara,  bagaimana engkau masuk ke mari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?”  

(Mat 22:12) 
 
Anak-anak yang baik, apakah kamu pernah melihat atau datang ke pesta ? Pesta dihadiri oleh 
banyak orang. Di pesta disediakan banyak makanan yang enak. Orang-orang yang datang ke pesta 
boleh menikmati makanan dan minuman yang disediakan. Pesta diadakan untuk merayakan 
sesatu. Oleh karena itu saat datang ke pesta, kita semua harus menyiapkan diri. Menggunakan baju 
dan sepatu yang bagus. 
Demikian juga jika kita ingin masuk ke dalam pesta yang disiapkan Tuhan. Agar menjadi anak-anak 
yang dipilih Tuhan, kita harus menyiapkan diri. Caranya dengan selalu berbuat baik terhadap semua 
ciptaan Tuhan. Sayang pada sesame manusia, binatang dan lingkungan hidup.  
 
Refleksi 
Apakah kamu sayang pada lingkungan hidup ?  
 
Doa 
Tuhan Allah pencipta dunia, terima kasih Engkau telah menciptakan bumi tempat kami tinggal. 
Ajarilah kami untuk semakin sayang pada semua ciptaanMu. Sesama manusia, binatang, dan 
lingkungan hidup di skeitar kami. Amin. 
 
Aksi 
Ayo siram tanaman di dekatmu. 
 
========================================================================== 
 
Senin, 12 Oktober 2020 
Bacaan: Gal 4:22-24,26-27,31-5:1; Mzm. 113:1-2,3-4,5a,6-7; Luk 11:29-32 
 
11:29, Ketika orang banyak mengerumuni-Nya, berkatalah Yesus: "Angkatan ini adalah angkatan 
yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda,   tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda 
selain tanda nabi Yunus.  11:30, Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, 
demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. 11:31, Pada waktu 
penghakiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan 
menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat   Salomo, 
dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Salomo!  11:32, Pada waktu penghakiman, 
orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab 
orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus,  dan 
sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus!" 
 

NABI YUNUS 
“dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus!” (Luk 11:32) 

 
Anak-anak yang pintar, apa kamu pernah mendengar cerita Nabi Yunus? Ia adalah nabi yang diutus 
Allah untuk pergi menyelamatkan kota Niniwe. Orang-orang yang tinggal di Niniwe banyak yang 
berbuat dosa dan membuat Allah sedih. Tetapi Allah sangat menyayangi mereka, sehingga 
mengutus Nabi Yunus untuk membuat mereka bertobat. 
Seperti Nabi Yunus, Tuhan Yesus juga diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Allah 
sangat menyayangi manusia dan tidak ingin manusia berdosa. Berbuat dosa menjadikan kita jauh 
dari Allah dan dekat dengan Si Jahat. Ayo ikut Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Ayo 
jadi Laskar Kristus. 



 
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda,  pasukan menembak 
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus 
Saya Laskar Kristus….siap grak ! (2x) 
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus 
 
Refleksi 
Apakah kamu pernah berbuat salah atau dosa ? 
 
Doa  
Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengutus Tuhan Yesus menyelamatkan kami. 
Bantulah kami supaya bisa menjadi Laskar Kristus yang baik. Amin. 
 
Aksi 
Ayo minta maaf saat berbuat salah atau dosa. 
 
========================================================================== 
 
Selasa, 13 Oktober 2020 
Bacaan: Gal 4:31b-5:6; Mzm. 119:41,43,44,45,47,48; Luk 11:37-41 
 
11:37, Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. 
Maka masuklah Ia ke rumah itu, lalu duduk makan. 11:38, Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia 
heran, karena Yesus tidak mencuci tangan-Nya sebelum makan. 11:39, Tetapi Tuhan   berkata 
kepadanya: "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, 
tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. 11:40,Hai orang-orang bodoh, bukankah 
Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? 11:41, Akan tetapi, 
berikanlah isinya sebagai sedekah  dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu.   
 

AYO BERBAGI 
“Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah  dan sesungguhnya semuanya akan menjadi 

bersih bagimu.” (Luk 11:41) 
 
 
Anak-anak yang murah hati, apakah kamu makan setiap hari ? Berapa kali kamu makan dalam 
sehari ? Apa saja yang kamu makan ?. Setiap kita bisa makan sampai 3 kali. Kita bisa menikmati 
banyak menu yang enak, ada nasi sayur lauk buah. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Orang-
orang yang tinggal di pinggir jalan, pinggir kali, dan kolong jembatan tidak bisa makan seperti kita. 
Mereka disebut tuna wisma. Mereka harus mengerjakan macam-macam supaya bisa mempunyai 
uang. Mereka mengamen, memungut sampah, dan meminta-minta di pinggir jalan. Mereka adalah 
orang-orang yang butuh ditolong. Kita bisa menolong mereka dengan berbagi makanan, pakaian 
atau sedikit uang jajan kita.   
 
Refleksi 
Apakah kamu mau berbagi dengan tuna wisma? 
 
Doa  
Tuhan Yesus penolong kami, ajarilah kami untuk mau tolong-menolong kepada orang yang 
kekurangan. Bantulah kami agar mau berbagi dengan hati yang tulus. Amin. 
 
Aksi 
Ayo satukan baju bekas di rumah. 

 
Rabu, 14 Oktober 2020 
Bacaan: Gal. 5:18-25; Mzm. 1:1-2,3,4,6; Luk. 11:42-46 



 
11:42,Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan  dari 
selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah.   Yang 
satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. 11:43,  Celakalah kamu, hai orang-orang 
Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima 
penghormatan di pasar. 11:44, Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur   yang tidak 
memakai tanda; orang-orang yang berjalan di atasnya, tidak mengetahuinya."  11:45, Seorang dari 
antara ahli-ahli Taurat itu   menjawab dan berkata kepada-Nya: "Guru, dengan berkata demikian, 
Engkau menghina kami juga." 11:46, Tetapi Ia menjawab: "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli 
Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri 
tidak menyentuh beban itu   dengan satu jaripun. 
 

SANTO KALISTUS 
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 

jaripun (Luk 11:46) 
 

 
Anak-anak terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan peringatan Santo Kalistus. Ia adalah seorang 
Imam yang mendapat tugas khusus untuk menjaga kuburan. Santo Kalistus menjalankan tugasnya 
dengan sepenuh hati. Ia bekerja dengan tekun dan suka menolong orang lain. Santo Kalistus 
disukai banyak orang.  
Semua orang yang sudah dewasa akan bekerja. Agar dapat bekerja dengan baik, kita harus belajar 
dengan sungguh-sungguh sejak masih kecil. Baik di rumah maupun di sekolah. 
 
Refleksi 
Apakah kamu sudah belajar hari ini? 
 
Doa  
Ya Allah Yang Murah Hati, kami mau menjadi orang hebat dan baik seperti Santo Kalistus. Bantulah 
kami agar rajin belajar setiap hari. Amin. 
 
Aksi 
Ayo ceritakan pelajaran hari ini kepada keluarga. 
========================================================================== 
 
Kamis, 15 Oktober 2020 
Bacaan: Ef. 1:1-10; Mzm. 98:1,2-3ab, 3cd-4,5-6; Luk. 11:47-54 
 
11:47, Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah 
membunuh mereka.  11:48, Dengan demikian kamu mengaku, bahwa kamu membenarkan 
perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu 
membangun makamnya.  11:49, Sebab itu hikmat   Allah berkata: Aku akan mengutus kepada 
mereka nabi-nabi dan rasul-rasul dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka 
bunuh dan mereka aniaya,  11:50, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah 
tertumpah sejak dunia dijadikan,  11:51, mulai dari darah Habel  sampai kepada darah Zakharia  
yang telah dibunuh di antara mezbah dan Rumah Allah. Bahkan, Aku berkata kepadamu: 
Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini.  11:52, Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab 
kamu telah mengambil kunci pengetahuan; kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang 
berusaha untuk masuk  ke dalam kamu halang-halangi." 11:53, Dan setelah Yesus berangkat dari 
tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjiri-Nya 
dengan rupa-rupa soal. 11:54, Untuk itu mereka berusaha memancing-Nya, supaya mereka dapat 
menangkap-Nya berdasarkan sesuatu yang diucapkan-Nya.   
 
 



SANTA TERESIA DARI AVILLA 
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan; kamu 
sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk   ke dalam kamu halang-

halangi (Luk 11: 52) 
 

 
Anak-anak yang baik, hari ini kita memperingati Santa Teresia dari Avilla. Ia adalah seorang gadis 
cantik yang suka membaca. Ia sudah membaca banyak buku tentang Santo dan Santa. Ia akhirnya 
menjadi seorang biarawati yang pintar. Santa Avilla mendirikan banyak biara Karmelit. Ia memberi 
banyak teladan bagi orang lain, dengan cara berdoa dan bekerja keras. Karena Santa Teresia 
sangat mengasihi Tuhan Yesus. 
Anak-anak yang baik, dengan rajin berdoa dan melakukan tugas dengan sungguh-sungguh sampai 
selesai maka kita menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus sangat sayang pada anak-anak. Ayo 
tumbuh menjadi anak-anak Tuhan Yesus.  
Baca Kitab Suci … Doa tiap hari (3X) 
Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh 
Kalau mau tumbuh (2x) 
Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh 
 
Refleksi 
Apakah kamu mengerjakan tugas sampai selesai ? 
 
Doa 
Tuhan Yesus kami mau tumbuh jadi anakMu. Kami mau membaca Kitab Suci, doa tiap hari dan 
mengerjakan tugas sampai selesai. Tolonglah kami Tuhan Yesus. Amin. 
 
Aksi  
Ayo buat tugas (dari mama) hari ini. 
 
========================================================================== 
 
Jumat, 16 Oktober 2020 
Bacaan: Ef. 1:11-14; Mzm. 33:1-2,4-5,12-13; Luk. 12:1-7 
 
12:1, Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-
desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: 
"Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. 12:2, Tidak ada sesuatupun yang 
tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi yang tidak akan 
diketahui. 12:3,  Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, 
dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. 12:4, 
Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabat-Ku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang 
dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi.  12:5, Aku akan 
menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, yang setelah 
membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu, takutilah Dia! 12:6, Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? 
Sungguhpun demikian tidak seekorpun dari padanya yang dilupakan Allah, 12:7, bahkan rambut 
kepalamupun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari pada 
banyak burung pipit. 
 

BURUNG PIPIT YANG KECIL 
“Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak burung pipit.” (Luk 2:7) 

 
 
Anak-anak yang pintar, apakah kamu tahu lagu ini? 
Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan 



Terlebih diriku dikasihi Tuhan 
Burung pipit adalah burung yang berukuran kecil. Saat terbang di angkasa, ia kelihatan seperti titik 
yang kecil. Tetapi Tuhan mengasihinya sekalipun ia kecil dan hampir tidak kelihatan. Tetapi kita 
berukuran jauh lebih besar dari burung pipit. Tuhan dapat melihat kita dengan mudah dimanapun 
kita berada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Ia sangat mengasihi kita. Apakah kamu 
juga mengasihi Tuhan? 
 
Refleksi 
Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? 
 
Doa 
Ya Allah pencipta kami, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau selalu 
menjaga kami dimanapun berada. Engkau tidak pernah lupa kepada kami. Ajarilah kami untuk 
selalu ingat denganMu, dengan cara rajin berdoa.  Amin.  
 
Aksi 
Ayo berdoa sebelum tidur. 
 
========================================================================== 
 
Sabtu, 17 Oktober 2020 
Bacaan: Ef. 1:15-23; Mzm. 8:2-3a,4-5,6-7; Luk. 12:8-12 
 
12:8, Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Anak Manusia 
juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. 11:9, Tetapi barangsiapa menyangkal 
Aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. 11:10, Setiap orang 
yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni; tetapi barangsiapa 
menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni.  11:11, Apabila orang menghadapkan kamu kepada 
majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu 
kuatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. 12:12, Sebab pada 
saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." 
 

ROH KUDUS 
“Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." (Luk 

12:12) 
 
 Anak-anak yang pintar, dunia ini diciptakan oleh Allah Bapa. Setelah manusia hidup, mereka 
sering berbuat dosa sehingga Allah mengutus Yesus yang adalah Allah Putra. Tuhan Yesus hidup 
dahulu sekali dan telah naik ke surga. Saat ini, Allah tetap ada bersama kita sebagai Allah Roh 
Kudus. Ia tidak dapat kita lihat, tetapi memberikan kekuatan jika kita rajin berdoa.  
Dengan berdoa kita menjadi berani dan tumbuh menjadi anak Allah. Berdoa dapat kita lakukan 
setiap dan kapanpun. Saat sendirian maupun bersama-sama dengan orang lain. Saat berdoa kita 
membuat Tanda Salib dan berbicara dengan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Apakah 
kamu tahu lagu Tanda Salib ? 
 
Refleksi 
Apakah kamu sering berdoa? Kapan saja? 
 
Doa 
Ya Roh Kudus kekuatan kami, jadikanlah kami anak yang berani dan selalu ingat untuk berdoa 
kepada Allah. Amin.   
 
Aksi 
Pimpinlah doa sebelum makan di rumah. 
 



========================================================================= 
 
 
 
 
 
Minggu, 18 Oktober 2020 
Bacaan: Yes. 45:1,4-6; Mzm. 96:1,3-4,7-8,9-10ac; 1Tes. 1:1-5b; Mat. 22:15-21 
 
22:15, Kemudian pergilah orang-orang Farisi; mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat 
Yesus dengan suatu pertanyaan.  22:16, Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama 
orang-orang Herodian   bertanya kepada-Nya: "Guru, kami tahu, Engkau adalah seorang yang jujur 
dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau 
tidak mencari muka.  22:17, Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan 
membayar pajak  kepada Kaisar atau tidak?"  22:18, Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati 
mereka itu lalu berkata: "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik?  22:19, 
Tunjukkanlah kepada-Ku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada-Nya. 
22:20,  Maka Ia bertanya kepada mereka: "Gambar dan tulisan siapakah ini?" 22:21,  Jawab 
mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar  
apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada 
Allah." 
 

KAISAR 
"Berikanlah kepada Kaisar   apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa 

yang wajib kamu berikan kepada Allah." (Mat 22:21) 
 

 
Anak-anak yang hebat, apakah kamu tahu arti kaisar ? Kaisar adalah orang yang memiliki kuasa 
untuk memimpin suatu wilayah. Ia harus membuat peraturan untuk memimpin orang-orang di 
wilayahnya. Orang-orang itu harus taat dan mengikuti aturan Kaisar dengan tertib. Tuhan Yesus 
juga taat kepada Kaisar. Ia berkata : 
"Berikanlah kepada Kaisar  apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang 
wajib kamu berikan kepada Allah." 
Tetapi sebagai Anak Allah, Tuhan Yesus juga sangat taat pada perintah Allah Bapa. Yaitu perintah 
untuk saling mengasihi dan selalu berbuat baik. 
Anak-anak yang baik, di masa pandemi ini kita dapat mengasihi orang lain dengan menjaga diri 
sendiri. Caranya selalu melaksanakan 3M : memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1 
meter. Dengan demikian orang-orang tidak akan tertular virus.  
 
Refleksi 
Apakah kamu selalu ingin keluar rumah? 
 
Doa 
Tuhan Yesus yang taat, ajarilah kami untuk menjadi anak yang taat sepertiMu. Taat untuk menjaga 
diri sendiri dan selalu berada di rumah sekalipun bosan. Amin. 
 
Aksi 
Ayo lakukan 3M setiap hari. 
 
========================================================================== 
 
Senin, 19 Oktober 2020 
Bacaan: Ef. 2:1-10; Mzm. 100:2,3,4,5; Luk. 12:13-21 
 



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

HARTA SURGAWI 
"Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang 

berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu."    (Luk 
12:15) 

 
Anak-anak tercinta, di dunia ini ada orang miskin dan ada orang kaya. Ada orang yang tidak punya 
makanan dan tidak punya rumah. Tetapi ada juga orang yang mengumpulkan banyak uang dan 
harta.  Uang dan harta yang banyak tersebut tidak bisa membuat kita disukai Tuhan, jika disimpan 
untuk diri sendiri. 
Semua hal yang kita punya dapat membuat kita menjadi anak Allah jika kita mau membaginya. 
Itulah harta surgawi, sikap mau berbagi. Kepada keluarga kita, orang di sekitar kita, orang miskin, 
maupun alam sekitar kita.  
Coba lihat sekeliling kita, banyak gedung dan bangunan sehingga pohon semakin sedikit. Ayo 
berbagi dengan alam sekitar. Ayo menanam. 
 
Refleksi 
Apakah kamu mengasihi alam sekitarmu? 
 
Doa 
Tuhan Yesus, kami mau menjadi anakMu yang mau berbagi. Ajarilah kami untuk berbagi kepada 
keluargaku, orang miskin, dan alam sekitarku. Kami mau menanam dan melestarikan lingkungan 
hidup.  Amin. 
 
Aksi 
Ayo menanam sayur sawi. 
 
========================================================================== 
 
Selasa, 20 Oktober 2020 
Bacaan: Ef.2:12-22; Mzm. 85:9ab-10,11-12,13-14; Luk. 12:35-38 
 
12:35, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat   dan pelitamu tetap menyala. 12:36, Dan hendaklah 
kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya   yang pulang dari perkawinan, 
supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. 12:37, Berbahagialah 
hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang.  Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia 
akan datang melayani mereka. 12:38,  Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dinihari 
dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka 



 
BERJAGA-JAGA 

“Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang.”(Luk 12:37) 
 
Anak-anak yang baik, hari ini Yesus mengajarkan kita untuk berjaga-berjaga. Artinya bersiap-siap. 
Saat ada perubahan, sekalipun itu tiba-tiba tetapi kita selalu siap. Seperti virus covid-19 ini. Ia 
datang tiba-tiba dan membuat banyak orang sakit bahkan ada yang sampai meninggal. Jika kita 
mudah sakit maka kita bisa terkena virus covid-19. Oleh karena itu supaya tidak terkena penyakit 
apapun, kita harus selalu sehat. 
Ayo berjaga-jaga agar selalu sehat. Dengan cara tetap berada di rumah saja dan makan 4 sehat 5 
sempurna. Makan nasi, sayur, lauk dan buah setiap hari. Minumnya tentu air putih yang paling 
menyehatkan, 6 gelas setiap hari.  
 
Refleksi 
Apakah kamu memilih-milih makanan dan suka jajan di luar rumah? 
 
Doa  
Tuhan Yesus yang bijaksana, ajarilah kami sepertimu. Kami juga mau bijaksana dan berjaga-jaga 
agar selalu sehat. Kami mau makan 4 sehat 5 sempurna, dan minum air putih 6 gelas setiap hari. 
Amin. 
 
Aksi 
Ayo minum air 6 gelas setiap hari. 
 
========================================================================== 
 
Rabu, 21 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXIX 
Bacaan: Ef 3:2-12; MT Yes 12:2-3,4bcd,5-6; Luk 12:39-48 
 
12:39 Tetapi ketahuilah ini:  Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan 
membiarkan rumahnya dibongkar. 12:40 Hendaklah kamu juga siap-sedia, karena Anak Manusia 
datang pada saat yang tidak kamu sangka.” 12:41 Kata Petrus: “Tuhan, kamilah 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 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.” 
 

KEWASPADAAN 
“Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu 

sangka.” (Luk.12:40) 
 
Anak-anak yang terkasih, Pernah melihat ada burung yang hinggap di jendela untuk memangsa 
serangga-serangga yang terperangkap pada kasa jendela.? Burung-burung itu mewaspadai 
adanya ancaman bahaya dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya. 



Setelah merasa yakin tidak ada bahaya yang mengancam, burung-burung itu pun hinggap untuk 
makan. Meskipun demikian, burung-burung itu berhenti makan setiap beberapa detik untuk kembali 
mengawasi sekitarnya. 
Nah kita pun juga untuk di minta waspada dan berjaga-jaga karena disekitar kita banyak ancaman 
dari mana saja. nah kita selalu tetap berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita selalu diselamatkan 
oleh Tuhan Yesus dari mara bahaya. 
 
 
Refleksi 
Pernahkah aku berbuat baik kepada orang lain yang ada di sekitarku? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar bisa menjadi berkat dan berbuat baik dengan saling 
mengasihi orang lain. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. 
Amin 
 
Aksi 
Aku berjanji untuk mulai berbuat baik terhadap teman-teman dan orangtua. 
 
==========================================================================
========= 
 
Kamis, 22 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXIX 
Bacaan: Ef 3:14-21: Mzm 33:1-2.4-5.11-12.18-19; Luk 12:49-53 
 
12:49 "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku harapkan, api itu telah 
menyala! 12:50 Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hati-Ku, sebelum hal itu 
berlangsung! 12:51 Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? 
Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan 12:52 Karena mulai dari 
sekarang akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah, tiga melawan dua dan 
dua melawan tiga. 12:53 Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan 
anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan 
ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu 
mertuanya." 
 

AKU DATANG MEMBAWA DAMAI  
Yesus berkata : “Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? 

Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan (Lukas 12:51) 
 
Anak-anak yang terkasih, Pernah  ga lihat teman kita berantem. Saat teman kita berantem 
pengennya sih mau ngedamain / melerai mereka. Tapi yang terjadi teman yang berantem  kompak 
mau ngeroyok dan malah diajak berantem.” Mereka bilang “Berani ngga lawan kita?”,. Nah teman-
teman kita tidak perlu ikutan teman kita yang berantem tetapi kita harus menjadi pembawa damai 
teman kita, sehingga teman kita tidak lagi berantem. Dan ada damai dalam sekolah kita, atau dalam 
kelompok kita.Tuhan Yesus pun datang ke dunia ini menjadi pembawa damai, dan Tuhan Yesus 
tidak mengajarkan kita untuk bertengkar. Jangan takut untuk membawa damai Dalam sekolah kita, 
dalam kelompok kita, karena Tuhan Yesus selalu berpihak kepada kita saat kita menjadi pembawa 
damai. 
 
Refleksi 
Pernahkah aku mendoakan sahabatku agar tidak berantem lagi ? 
 
Doa 



Ya bapa yang penuh kasih, tuntunlah aku agar selalu pembawa damai bagi teman-temanku supaya 
semua orang dapat memberikan sukacita di bumi ini, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, 
kini dan sepanjang masa. Amin 
 
Aksi 
Aku berjanji untuk tidak pernah berantem dengan temanku. 
 
========================================================================== 
 
 
Jumat, 23 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXIX  
Bacaan: Ef 4:1-6; Mzm 24:1-2,3-4ab,5-6; Luk 12:54-59 
 
12:54 Yesus berkata pula kepada orang banyak: "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, 
segera kamu berkata: Akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi.   12:55 Dan apabila kamu 
melihat angin selatan bertiup, kamu berkata: Hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. 
12:56 Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu 
tidak dapat menilai zaman ini?   12:57 Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa 
yang benar? 12:58 Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, 
berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya 
kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu 
melemparkan engkau ke dalam penjara. 12:59 Aku berkata kepadamu: Engkau tidak akan keluar 
dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." 
 

TANDA ALAM 
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.   ( Luk 12 : 54 ) 
 

Anak-anak yang terkasih, kita sering kali melihat dan merasakan  turunnya air hujan , dingin bukan 
? dan juga pernah merasakan panasnya  matahari, Panas bukan ? kita bisa melihat kalau mau turun 
hujan pasti awan lebih gelap dan segera akan turun hujan, sedangkan kita bisa melihat kalau awan 
dilangit begitu terang maka cuacanya akan panas. Anak-anak yang pintar Tuhan Telah menciptakan 
hujan dan panas bagi kita untuk kebaikan kita manusia. Jadi Tuhan memberikan tanda-tanda alam 
kepada kita supaya kita bisa mengenal dan belajar tanda alam yang diberikan Tuhan Allah. Supaya 
kita lebih juga waspada bila musim hujan kita tidak bermain diluar rumah. Tetapi bila cuaca panas 
dan matahari kita boleh bermain bersama teman. 
oleh karena itu anak-anak yang terkasih, kita mesti bijaksana dalam hidup mensyukuri karya Tuhan 
dan tetap berbuat kasih dengan sesama. 
 
Refleksi 
Siapkah aku  menghadapi perubahan cuaca  ? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar selalu dapat mensyukuri Karya Tuhan melalui alam yang 
indah ini,  Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin 
 
Aksi 
Aku mau belajar tentang tanda –tanda alam.  
 
========================================================================== 
 
Sabtu, 24 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXIX  
Bacaan: Ef 4:7-16; Mzm 122:1-2.3-4a; 4b-5 Luk 13:1-9 
 



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

BERBUAH DALAM KRISTUS 
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! (Lukas 13:7) 
 
Anak-anak yang terkasih, Apa yang kalian ketahui tentang bertumbuh didalam Kristus? bertumbuh 
di dalam Kristus adalah dengan rajin berdoa dan beribadah.  Bila kita sudah bertumbuh di dalam 
Kristus sama seperti benih yang ditanam dan akan tumbuh dan menghasilkan buah yang sempurna. 
Jika kita tidak mengenal Kristus kita tidak akan bisa untuk bertumbuh di dalam-Nya. Karena Yesus 
mau kita percaya dan selalu mengingat apa ajaran-Nya. Jadi untuk kita berbuah kita harus 
memancarkan kasih dalam tindakan nyata sehari-hari, mengerjakan tugas dengan jujur, membantu 
orang tua, melayani teman-teman di sekolah , meminta maaf kepada teman kita. Anak-anak terkasih 
Tuhan Yesus akan menolong kita untuk kita melakukan kebaikan kepada orang lain. 
 
Refleksi 
Sudahkah kita berbuah bagi Tuhan? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bantulah aku agar aku selalu menjadi anak baik seturut kehendakmu, Sebab 
Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi 
Aku mau mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan tanggung jawab. 
 
========================================================================== 
 
Minggu, 25 Oktober 2020: Hari Minggu Biasa XXX 
Bacaan: Kel 22:21-27; Mzm 18:2-3a,3ab-4,47,51ab ; 1Tes 1:5 c-10; Mat 22: 34-40 
 
22:34 Ketika orang-orang Farisi mendengar, bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu 
bungkam, berkumpullah mereka 22:35 dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya 
untuk mencobai Dia: 22:36 "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" 22:37 
Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 22:38 Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 
22:39 Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti 
dirimu sendiri. 22:40 Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para 
nabi." 
 

KASIHILAH TUHAN ALLAHMU 



Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu dengan  segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. (Mat 22:37) 

 

Anak-anak yang terkasih, Pernahkan   kita   meraskan seberapa   besar   kita   mengasihi   

Tuhan? Apakah  sebatas  tembok  kiri  dan  kanan  rumah  kita?  Apakah hanya mengasihi Tuhan 

sebatas di rumah saja.. ? apakah hanya keluarga kita saja yang kita kasihi ? orang lain kita 

diamkan atau biarkan  saja ?                Anak-anak terkasih, Ayo kita  bersama sama mengasihi  

Tuhan dan mulai sekarang kita jadikan Tuhan kita hebat dalam gereja kita,  dalam  rumah  kita  

atau  di  keluarga  kita dan untuk semua orang...                   Semoga kita bisa belajar melakukan 

perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Refleksi 
Apakah aku sudah mendoakan apa saja dan siapa saja yang aku cintai ? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku untuk selalu melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan 
kehendak-Mu. Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi 
Aku berjanji untuk saling mengasihi sesamaku 
 
========================================================================== 
 
Senin, 26 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXX  
Bacaan: Ef 4:32-5;8 Mzm 1:1-2.3.4.6; Luk 13:10-17 
 
13:10 Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. 
13:11 Di situ ada seorang perempuan yang telah delapan belas tahun  dirasuk roh sehingga ia sakit 
sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. 13:12 Ketika Yesus 
melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya: "Hai ibu, penyakitmu telah 
sembuh." 13:13 Lalu Ia meletakkan tangan-Nya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah, 
karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu ia berkata kepada orang banyak: "Ada 
enam hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan 
jangan pada hari Sabat." 13:15 Tetapi Tuhan menjawab dia, kata-Nya: "Hai orang-orang munafik, 
bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari 
kandangnya dan membawanya ke tempat minuman 13:16 Bukankah perempuan ini, yang sudah 
delapan belas tahun diikat oleh Iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan 
Abraham" 13:17 Dan waktu Ia berkata demikian, semua lawan-Nya merasa malu   dan semua orang 
banyak bersukacita karena segala perkara mulia, yang telah dilakukan-Nya. 
 

MENYEMBUHKAN ORANG SAKIT PADA HARI SABAT 
Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya: "Hai ibu, 

penyakitmu telah sembuh."  (Luk.17:10) 
 
Anak-anak yang terkasih, pernahkah kalian sakit? tentu saja kita semua pernah sakit. Lalu apa yang 
akan kita lakukan agar cepat sembuh yakni pergi ke dokter, minum obat dan berdoa minta 
kesembuhan kepada Tuhan agar cepat sembuh. Dalam hal ini Tuhan ikut andil dalam 
menyembuhkan umat manusia melalui perantaraan dokter atau perawat, apakah ada diantara 
kalian yang mempunyai cita – cita menjadi seorang dokter atau perawat? tentunya senang bukan 
jika kita membantu dan menolong banyak orang sakit, dengan penuh kasih kita merawat hingga 
sembuh orang yang sakit, hal ini tentu saja karena kasih Kristus sudah menjadi pelita bagi hidup 
kita, oleh karena itu marilah kita selalu mengutamakan kasih Tuhan dalam hidup sehari – hari. 
 
Refleksi 
Apakah aku berani mewujudkan tindakan kasih kepada orang lain? 



 
Doa 
Ya Tuhan Yesus bimbinglah aku agar berani mewujudkan tindakan kasih kepada orang-orang yang 
membutuhkan, dan aku berterima kasih atas setiap kasih yang Engkau limpahkan bagiku. Sebab, 
engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin 
 
Aksi 
Aku akan selalu membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan. 
 
==========================================================================
========= 
 
Selasa, 27 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXX  
Bacaan: Ef 5:21-33; Mzm 128:1-2.3.4.5; Luk 13:18-21 
 
13:18 Maka kata Yesus: "Seumpama apakah hal Kerajaan Allah dan dengan apakah Aku akan 
mengumpamakannya? 13:19 Ia seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di 
kebunnya; biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-
cabangnya." 13:20 Dan Ia berkata lagi: "Dengan apakah Aku akan mengumpamakan Kerajaan 
Allah? 13:21 Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung 
terigu tiga sukat sampai khamir seluruhnya." 
 

PERUMPAMAAN TENTANG BIJI SESAWI 
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." (Lukas 13: 19) 
 
Anak-anak yang terkasih, Pernah melihat kah sebuah biji dari tanaman ?  biasanya biji tanamani  
sangat kecil sekali. Anak-anak tahu tumbuh-tumbuhan dimana sebuah biji yang kecil dapat 
bertumbuh menjadi sebuah pohon dan juga dapat menghasilkan buah?  Jadi kita jangan pernah 
mengangap remeh dan menyepelakan hal-hal yang kecil sebab seringkali bisa berdampak bagi hal-
hal yang besar. Seperti setiap hari kita berdoa , membaca kitab suci, agar Iman kita terus bertumbuh 
dan menjadi besar. Iman kita akan semakin kokoh dan kuat menghadapi segala 
tantangan/rintangan yang menghadang sebab setiap hari kita sirami dengan benih-benih firman 
Tuhan dan diberi pupuk melalui doa. 
 
Refleksi 
Pernahkah aku menghadapi tantangan di sekolah / keluarga? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, aku ingin menjadi orang yang kuat dan tahan banting dalam menghadapi situasi 
apapun, kuatkanlah aku dan teguhkanlah hatiku untuk patuh terhadap ajaran cinta kasihMu Tuhan. 
Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin 
 
Aksi 
Aku mau mempin doa bersama keluarga ? 
 
================================================================== 
 
Rabu, 28 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXVII  
PESTA SANTO SIMON DAN YUDAS. 
Bacaan: Ef 2:19-22; Mzm 19:2-3,4-5; Luk 6:12-19 
 
6:12 Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada 
Allah. 6:13 Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilih dari antara 
mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul: 6:14 Simon yang juga diberi-Nya nama Petrus, 



dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, 6:15 Matius dan 
Tomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, 6:16 Yudas anak Yakobus, dan 
Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. 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. 
 

SANTO SIMON DAN SANTO YUDAS 
YESUS MEMANGGIL KEDUA BELAS RASUL 

Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilih dari antara mereka 
dua belas orang, yang disebut-Nya rasul (Luk. 10:40) 

 
Anak-anak yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta St. Simon dan St. Yudas Tadeus, hari ini 
kita membahas perjalanan hidup Santo Yudas. Santo Yudas adalah saudara sepupu Jesus. Ia 
adalah putra dari Kleopas dan istrinya Maria. Yudas disebut juga Tadeus, artinya “si pemberani”. 
Pada Perjamuan Malam Terakhir, dengan berani  St. Yudas bertanya kepada Yesus, “Tuhan, 
apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami, dan bukan kepada 
dunia?” Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti  firman-Ku dan Bapa-Ku akan 
mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.”  Mereka 
mewartakan injil kemana-mana. Mereka dihormati sebagai santo pelindung  “perkara yang sulit atau 
hampir tidak ada harapannya.” Umat beriman sering mohon bantuan doanya ketika tampaknya 
hampir tidak ada harapan sama sekali atas persoalan mereka. Seringkali Tuhan menjawab doa-
doa mereka oleh karena bantuan doa rasul ini. Terdapat Sebuah doa Novena yang indah dan penuh 
dengan kekuatan rohani; yang ditujukan pada Rasul Yudas Thadeus. 
 
Refleksi 
Bisakah aku meneladani hidup St. Yudas Tadeus dalam hidup keseharianku 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, Semoga berkat doa Santo Simon dan Yudas Tadeus, Gereja-Mu tetap 
berkembang dengan subur menjadi tanda penyelamatan dan semakin banyak umat manusia yang 
percaya pada-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. 
Amin. 
 
Aksi 
Aku berjanji untuk meneladani hidup St. Yudas Tadeus 
 
========================================================================== 
 
 
Kamis, 29 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXX  
Bacaan: Ef 6:10-20; Mzm 144:1.2.9-10; 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!" 
 

PERISAI IMAN 
Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus: "Pergilah, 
tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh Engkau." (Lukas 13: 31) 

 
Anak-anak yang terkasih, Pernahkah kita di usir dari tempat tinggal kita ? bagaimana perasaan kita? 
Nah Yesus pun pernah diusir untuk meninggalkan tempat Dimana Yesus berada, tetapi Yesus  
berani dan tidak takut karena Yesus tidak bersalah dan Yesus adalah Tuhan , Yesus dapat 
mengatasi situasi. Nah, anak-anak yang terkasih, kita juga tidak perlu takut akan ancaman dari 
Seseorang, kita harus berani dan percaya kepada Yesus, bahwa Tuhan Yesus memberikan 
keberanian dalam hidup kita, asal kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus adalah 
perisai Iman kita. Tuhan Yesus pasti akan menyelematkan kita.  
 
Refleksi 
Sudahkah aku percaya akan perlindungan Tuhan Yesus? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar bisa berani dalam menghadapi ancaman disegala tempat 
karena Engkau perisai Imanku, Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang 
masa. Amin. 
 
Aksi 
Aku berani memberikan kebaikan kepada orang lain. 
 
========================================================================== 
 
Jumat, 30 Oktober 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXX  
Bacaan: Flp 1:1-11; Mzm 111:1-2,3-4.5-6; Luk 14:1-6 
 
14:1 Pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi 
untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Dia dengan saksama. 14:2 Tiba-tiba 
datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapan-Nya. 14:3 Lalu Yesus berkata kepada 
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, kata-Nya: "Diperbolehkankah menyembuhkan orang 
pada hari Sabat atau tidak?" 14:4 Mereka itu diam semuanya. Lalu Ia memegang tangan orang 
sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. 14:5 Kemudian Ia berkata kepada 
mereka: "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik ke luar anaknya atau lembunya kalau 
terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" 14:6 Mereka tidak sanggup 
membantah-Nya. 
 

YESUS ADALAH DOKTER 
Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, kata-Nya: 

"Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?". (Luk. 14: 3) 
 
Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu berharap kepada Yesus? Misalnya kamu 
mengharapkan kabahagian, nilai yang bagus, diberi kesehatan, umur panjang dan sebagainya. Injil 
hari ini, mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan orang sakit tanpa melihat 
kaya dan miskin, hari sabat atau bukan, Tuhan akan memberikan apapun yang kita minta tentunya 
dengan cara Tuhan yang kita tidak akan pernah tahu, bagaimana TuHan akan menjawab doa-doa 
kita. Mintalah dan berharaplah apapun dari padaku karena aku akan mengabulkannya. Oleh karena 
itu, hal ini menguatkan kita untuk selalu mengandalkan Yesus di dalam setiap kesulitan hidup kita 
sehari-hari. 
 
Refleksi 



Sudahkah selama ini aku berharap hanya kepada Yesus? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus ajarilah aku supaya selalu mengandalkan Engkau di setiap kesulitan hidupku. 
Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin 
 
Aksi 
Aku berjanji untuk selalu berharap kepada Yesus 
 

 
 
 
Sabtu, 31 Oktober 2019: Hari Biasa, Pekan Biasa XXX  
Bacaan: Flp 1:18b-26; Mzm 42:1-2.3-4.5-6; Luk 14:1,7-11 
 
14:1 Pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi 
untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Dia dengan saksama. 14:7 Karena Yesus 
melihat, bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan 
perumpamaan ini kepada mereka: 14:8 "Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, 
janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang 
lebih terhormat dari padamu, 14:9 supaya orang itu, yang mengundang engkau dan dia, jangan 
datang dan berkata kepadamu: Berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus 
pergi duduk di tempat yang paling rendah. 14:10 Tetapi, apabila engkau diundang, pergilah duduk 
di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu: Sahabat, 
silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua 
tamu yang lain. 14:11 Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa 
merendahkan diri, ia akan ditinggikan." 
 

JANGANLAH MENGHAKIMI 
Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia 

akan ditinggikan." (Luk 14:11) 
 
Anak-anak yang terkasih, Pernah kah anak-anak di tuduh berbuat tidak baik? tanpa disadari setiap 
hari dalam obrolan kita dengan teman, cenderung kita “menghakimi” orang lain yang menurut kita 
bahwa orang tersebut berbuat salah. Padahal belum tentu orang tersebut berbuat salah. 
Orang yang suka menghakimi adalah orang yang merasa dirinya paling benar dan orang lain salah 
dan biasanya orang ini cenderung menuntut orang lain itu dihukum atas kesalahannya padahal 
belum tentu salah. Jadi kita tidak boleh menuduh/menghakimi orang lain tanpa bukti orang lain 
bersalah. 
Tuhan Yesus mengajarkan agar kita selalu berbuat baik kepada orang lain dan memaafkan bila 
orang lain berbuat salah. 
Semoga dengan pesan Yesus ini, kita juga tidak gampang terpengaruh untuk menghakimi orang 
lain di dalam hidup kita sehari-hari. 
 
Refleksi 
Apakah aku pernah menghakimi orang lain? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus ajarilah aku supaya selalu bersikap bijaksana dan tidak gampang untuk 
merendahkan orang lain. Sebab, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. 
Amin 
 
Aksi 
Aku berjanji untuk menghormati orang lain 
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