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RENUNGAN BULAN KITAB SUCI NASIONAL (BKSN) 2021 
JENJANG SEKOLAH SMP 

___________________________________________________________________________ 

Rabu, 1 September 2021   Hari Biasa, Pekan Biasa XXII 
Bacaan:  Kol 1:1-8 Mzm 52:10.11; Luk 4:38-44 
 

38 Kemudian Ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu 

mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. 39 

Maka Ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik  demam itu, dan penyakit itupun 

meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. 40 Ketika matahari 

terbenam, semua orang membawa kepada-Nya orang-orang sakitnya, yang menderita 

bermacam-macam penyakit. Iapun meletakkan tangan-Nya atas mereka masing-masing   

dan menyembuhkan mereka .  41 Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil 

berteriak: "Engkau adalah Anak Allah." Lalu Ia dengan keras melarang  mereka dan tidak 

memperbolehkan mereka berbicara,   karena mereka tahu bahwa Ia adalah Mesias. 42 

Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang 

banyak mencari Dia, lalu menemukan-Nya dan berusaha menahan Dia supaya jangan 

meninggalkan mereka. 43 Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Juga di kota-kota lain Aku 

harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku diutus." 44 Dan Ia 

memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea.  

P: Demikianlah Sabda Tuhan 

U: Terpujilah Kristus 

Suasana Aman dan Nyaman 

Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang 

banyak mencari Dia, lalu menemukan-Nya dan berusaha menahan Dia supaya jangan 

meninggalkan mereka (Luk 4:42) 

 

Teman-teman terkasih dalam Tuhan, 
Setiap orang  merindukan suasana aman dan nyaman. Dalam kondisi seperti itu orang 

akan merasa bahagia dan tenteram. Apapun yang dikerjakannya akan berjalan baik, 
hambatanpun akan bisa dilalui dengan tidak terlalu sulit. Semua seperti sudah pada 
tempatnya.  
Gambaran aman dan nyaman itu juga menjadi gambaran situasi Yesus dalam bacaan hari 
ini. Yesus dikunjungi banyak orang, Ia diterima dan di kagumi banyak orang. Apa yang 
dikerjakan-Nya dinantikan banyak orang. Ia sungguh berguna bagi orang lain: 
menyembuhkan yang sakit dan mengusir roh jahat. Dalam situasi seperti itu pastilah lebih 
nyaman untuk lama tinggal di situ dan tidak pergi. 
Namun demikian, Yesus justru memilih untuk pergi dari tempat itu. Ia tahu persis bahwa ke 
tempat lain Dia juga diutus. Bukan soal kenyamanan yang dicari-Nya, tetapi Ia punya tugas 
dan tanggung jawab mewartakan Kerajaan Allah. Ia bukannya mencari masalah, tetapi Ia 
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pergi demi misi kedatangan-Nya. Maka Ia harus tidak terpaku pada satu tempat dan satu 
kondisi tertentu. 

Kita pun juga demikian. Suasana aman dan nyamanlah yang selalu kita harapkan. 
Tetapi itu tidak berarti bahwa kita berhenti pada satu tempat tertentu. Bisa jadi bukan hanya 
soal lokasi, tetapi soal hati yang selalu bergerak, tidak pernah hanya mencari yang enak saja. 
Tidak peduli kepada situasi sekitar dan nyaman pada diri sendiri adalah godaan kuat untuk 
jaman ini. Orang sering kali hanya berfokus pada dirinya sendiri. Orang lain terserah mau 
bagaimana dan seperti apa. Apa yang menjadi pusat perhatian adalah dirinya sendiri. Inilah 
bentuk ‘zona nyaman’ yang harus diperbarui. Terlibat bersama yang lain adalah panggilan 
kodrati kita sebagai manusia. Lebih dari itu, tahun ini Gereja Keuskupan Agung Jakarta  
mengajak umat beriman, kita semua merefleksikan apakah kita semakin mengasihi, semakin 
terlibat dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Ini adalah tugas panggilan kita sebagai 
orang beriman. 

Sekarang marilah kita memusatkan pikiran dan hati kita kembali kepada Yesus Kristus 

Tuhan dan Juruselamat kita, agar Dia sudi mengajar kita dan kita pun dapat semakin 

mengenal-Nya. Bagaimana caranya? Antara lain dengan menyediakan waktu yang cukup 

setiap hari untuk berdoa dan memuji-muji Allah, kemudian melakukan refleksi, pemeriksaan 

batin/nurani kita, dan dengan membaca, merenungkan sabda Allah teristimewa  dalam bulan 

Kitab Suci ini. 

Refleksi:  
Apakah saya sudah bertemu dengan Yesus hari ini dalam doa dan mendengarkan Dia dari 
sabdaNya? 
 
Doa:  
Kami bersyukur kepadaMu ya Tuhan, karena  sabda Putera-Mu menjadi pedoman agar kami 
semakin mengasihi, semakin terlibat dan samakin menjadi berkat bagi sesama, Amin. 
 
Aksi:  
Mulai hari ini saya tekun membaca sabda Tuhan 

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

Kamis, 2 September 2021 ; Hari Biasa, Pekan Biasa  
Bacaan : Kol. 1:9-14,  Mzm 98:2-3ab.3cd-4.5-6 ; Luk. 5:1-11 
 
1 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak 
mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah.  2  Ia melihat dua perahu di tepi 
pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. 3 Ia naik ke dalam 
salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya 
sedikit jauh dari pantai. Lalu Ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas 
perahu.  4  Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon: Bertolaklah ketempat yang 
dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan.”  5  Simon menjawab: Guru,    telah 
sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena 
Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. 6 Dan setelah mereka 
melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai 
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koyak.  7  Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya 
mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi 
kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8 Ketika Simon Petrus melihat hal 
itu iapun tersungkur di depan Yesus dan berkata: Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku 
ini seorang berdosa.”  9  Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub 
oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap; 10 demikian juga Yakobus dan Yohanes, 
anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon: ;Jangan 
takut,    mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. 11 Dan sesudah mereka 
menghela perahu-perahunya ke darat, merekapun meninggalkan segala sesuatu, lalu 
mengikut Yesus.   
P: Demikinalah Sabda Tuhan 

U: Terpujilah Kristus 

Percaya Pada Tuhan 

Simon menjawab: Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak 

menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga 

(Luk 5:5) 

Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan,  
Seringkali kita merasa putus asa ketika hasil dari apa yang kita perjuangkan tidak 

sesuai dengan harapan kita. Dalam Injil hari ini dikisahkan: Simon dan para nelayan sudah 
merasa putus asa karena semalaman menebar jala tetapi tidak mendapat seekor ikan pun . 
Meski begitu, ketika Yesus meminta mereka untuk bertolak ke tempat yang dalam dan 
menebar jala, mereka tetap mengikuti kata-kata Yesus.  
Simon dan teman temannya membuka hati mereka dan memutuskan untuk percaya pada 
Yesus. Meskipun mereka nelayan yang ahli, tetapi mereka tidak sombong dan tetap terbuka 
akan perintah Yesus. Alhasil, mereka mendapat banyak ikan sampai perahu mereka hampir 
tenggelam.  

Kita hendaknya belajar dari pengalaman para murid Yesus dalam kisah tersebut 
dengan cara membuka hati kita akan perintah Tuhan. Kita pun akan mendapat rahmat dari 
Tuhan jika kita percaya pada-Nya. Di tahun refleksi ini mari kita memohon kepada Tuhan 
semoga kita semakin mengasihi Tuhan, mau terlibat dalam karya-karya yang baik dan 
semoga diri kita menjadi berkat bagi orang lain khususnya orang-orang di sekitar kita. 
Sekarang marilah kita memusatkan pikiran dan hati kita kepada Yesus Kristus, agar Dia sudi 

mengajar kita, seperti Ia telah mengajar Simon Petrus dan teman-temannya dan kita pun 

dapat semakin mengenal-Nya. Bagaimana caranya? Antara lain dengan menyediakan waktu 

yang cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji-muji Allah, melakukan refleksi, pemeriksaan 

batin kita, dan dengan membaca, merenungkan sabda Allah teristimewa  dalam bulan Kitab 

Suci ini. 

Refleksi:  
Apakah saya sudah sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan? Atau apakah saya justru 
masih menimbang-menimbang saat mendengarkan Tuhan?  
 
Doa:  
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Tuhan Yesus, berkatilah kami hari ini, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan 
dan melaksanakan perintahMu,  Amin.  
 
Aksi:  
Saya harus mendengarkan Tuhan melalui sabdaNya agar rencana Tuhan terjadi dalam 
kehidupan saya 
 
 

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

 

Jumat, 3 September 2020: Hari Biasa, Pekan Biasa XXII 

PW S. Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja   

Bacaan:1 Kol 1: 15-20; Mzm 24: 1-2.3-4ab.5-6; Luk 5: 33-39 

 

33 Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus: "Murid-murid Yohanes  sering 

berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid-Mu 

makan dan minum." 34 Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki   

disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? 35 Tetapi akan datang waktunya, 

apabila mempelai itu diambil dari mereka,   pada waktu itulah mereka akan berpuasa  ." 36 

Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka: "Tidak seorangpun mengoyakkan 

secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, 

yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang 

dikoyakkan dari yang baru itu. 37 Demikian juga tidak seorangpun mengisikan anggur yang 

baru ke dalam kantong kulit yang tua  , karena jika demikian, anggur yang baru itu akan 

mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itupun hancur. 38 

Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. 39 Dan tidak 

seorangpun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan 

berkata: Anggur yang tua itu baik 

 

P: Demikianlah Sabda Tuhan 

U: Terpujilah Kristus 

 

SANTO GREGORIUS AGUNG, PAUS DAN PUJANGGA GEREJA 

Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan 

segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. (Luk 5: 11) 

    

Teman-taman yang terkasih dalam Tuhan,  

Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Gregorius, Paus dan Pujangga Gereja. 

Siapakah Santo Gregorius Agung? Santo Gregorius Agung lahir di Roma pada tahun 540. 

Santo Gregorius Agung ini berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ayahnya 

bernama Gordianus dan ibunya bernama Silvia. Berdasarkan latar belakang keluarganya, 
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Santo Gregorius bisa mengenyam pendidikan yang memadai. Pada usia 33 tahun, Santo 

Gregorius menjadi prefek/wali kota Roma, suatu kedudukan tinggi dan terhormat dalam dunia 

politik Roma saat itu. Namun, ternyata Tuhan menghendaki agar Santo Gregorius berkarya 

di kebun anggur-Nya. 

Santo Gregorius pun menanggapi panggilan Tuhan ini dengan memulai hidup 

membiara dan ia pun menjual sebagaian hartanya untuk mendirikan biara-biara. Selain itu, 

Santo Gregorius juga membantu orang-orang miskin yang tertindas. Pada tahun 586, ia 

dipilih menjadi abbas di Biara Santo Andreas di Roma. Disanalah ia berjuang membebaskan 

para budak belian yang di jual di pasar-pasar kota Roma. Pada tahun 590, ia diangkat 

menjadi Paus. Santo Gregorius adalah paus pertama yang secara resmi mengumumkan 

dirinya sebagai kepala Gereja Katolik sedunia. Pada tahun 604 Santo Gregorius meninggal 

dunia. 

Dalam injil yang kita dengar hari ini mengisahkan tentang Simon Petrus yang 

meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan mengikuti Yesus. Simon Petrus 

meninggalkan pekerjaannya demi kebaikan dan keselamatan orang lain. Kita pun ditantang 

untuk mau berkorban demi kebaikan dan keselamatan orang lain. 

Di tahun refleksi ini mari kita memohon kepada Tuhan semoga kita  kita mampu meneladani 

santo Gregorius dan rasul Petrus dalam  mengasihi Tuhan, mau terlibat dalam karya-karya 

yang baik dan  diri kita semakin  menjadi berkat bagi orang lain khususnya orang-orang di 

sekitar kita. 

 

Refleksi:  Apakah saya sudah berkorban demi kebaikan dan keselamatan orang lain? 

 

Marilah berdoa: Tuhan Yesus, Engkau memanggil Santo Gregorius dan Santo Petrus untuk 

menolong sesama. Tuntunlah kami agar bisa menjadi penolong bagi orang lain yang ada di 

sekitarku. Sebab, Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.  

  

Aksi: Memberi makan kepada saudara yang berkekurangan  

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

 

Sabtu, 4 Septembar 2021 Hari Biasa, Pekan Biasa XXII  

Bacaan: Kol 1:21-23; Mzm 54:3-4.6.8 ; Luk 6:1-5 

 

1 Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-murid-Nya memetik 

bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. 2 

Tetapi beberapa orang Farisi berkata: "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak 

diperbolehkan pada hari Sabat? " 3 Lalu Yesus menjawab mereka: "Tidakkah kamu baca 

apa yang dilakukan oleh Daud, ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, 4 bagaimana 

ia masuk ke dalam Rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan 

memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali 
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oleh imam-imam?" 5 Kata Yesus lagi kepada mereka: "Anak Manusia  adalah Tuhan atas 

hari Sabat." 

P: Demikianlah Sabda Tuhan 

U: Terpujilah Kristus 

 

Hari Sabat 

Kata Yesus lagi kepada mereka: "Anak Manusia  adalah Tuhan atas hari  Sabat." (Luk 6:5) 

Teman-teman terkasih dalam Tuhan, 
Pada hari Sabat para murid Yesus memetik bulir gandum dan kemudian memakannya. 

Bagi orang Farisi, tindakan para murid Yesus ini melanggar hukum Sabat. Karena itu mereka 
bertanya: “Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?”  
Yesus menanggapi dan mengingatkan mereka pada suatu peristiwa masa lampau,  di mana 
Daud memberi makan pasukannya yang lapar dengan roti kudus, yaitu roti sajian yang 
ditempatkan dalam bait Allah. Menurut hukum yang berlaku roti seperti ini hanya boleh 
dimakan oleh para imam dari Rumah Allah tersebut, akan tetapi diberikan kepada Daud dan 
pasukannya atas dasar pertimbangan kemanusiaan, yaitu kelaparan. Kemudian 
menegaskan kepada mereka: “Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.” 

Pada peristiwa ini, Yesus mengungkapkan dua buah kebenaran yang penting bagi 
mereka. Pertama: Yesus menunjukkan makna yang sebenarnya hukum Sabat, yaitu hari 
Sabat ditetapkan sebagai karunia Allah bagi umat manusia, satu hari yang disisihkan  agar 
mereka memalingkan hati dan pikiran hanya kepada Allah, sekaligus waktu untuk berefleksi.  
Kedua: Yesus mau  menyatakan siapa diri-Nya sebenarnya. Ia memperkenalkan diri-Nya 
sebagai  Anak Manusia, sebagai Tuhan atas hari Sabat. 
Di tahun refleksi ini, kita juga lebih mengutamakan kepentingan Kerajaan Allah dengan 
semakin mengasihi Tuhan, setiap hari berdoa, membaca dan merenungkan sabdaNya 
teristimewa dalam bulan kitab suci ini, dan terlebi mau terlibat dalam karya-karya yang Tuhan 
karuniakan kepada kita. Semoga diri kita semakin menjadi berkat bagi orang lain khususnya 
orang-orang di sekitar kita 
 
Refleksi :  

Apakah saya setiap hari berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan?  

 

Doa :  

Tuhan Yesus, berkatilah kami hari ini,  semoga kami semakin mampu mendengar,  menaati 

dan melaksanakan perintah Allah dalam kehidupan kami, sebab Engkaulah pengantara kami 

kini dan sepanjang masa. Amin 

 

Aksi :  

Saya harus bisa menaati dan melaksanakan perintah Allah hari ini 

 

==================================================================== 
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Minggu , 5 Septembar 2021 Hari Minggu Biasa XXIII  

Bacaan: Yes 35:4-7a; Mzm 146:7.8-9a.9bc-10;  Yak 2:1-5; Mrk 7:31-37 

 

31  Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus  dan dengan melalui Sidon pergi ke 

danau Galilea,  di tengah-tengah daerah Dekapolis.  32  Di situ orang membawa kepada-Nya 

seorang yang tuli dan yang gagap    dan memohon kepada-Nya, supaya Ia meletakkan 

tangan-Nya  atas orang itu.  33  Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, 

sehingga mereka sendirian, Ia memasukkan jari-Nya ke telinga orang itu, lalu Ia 

meludah  dan meraba lidah orang itu.  34  Kemudian sambil menengadah ke langit    Yesus 

menarik nafas  dan berkata kepadanya: Efata! artinya: Terbukalah!  35  Maka terbukalah 

telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata 

dengan baik.  36  Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan 

menceriterakannya kepada siapapun   juga. Tetapi makin dilarang-Nya mereka, makin luas 

mereka memberitakannya.  37  Mereka takjub dan tercengang dan berkata: Ia menjadikan 

segala-galanya baik, yang tuli dijadikan-Nya mendengar, yang bisu dijadikan-Nya berkata-

kata. 

P: Demikinalah Sabda Tuhan 

U: Terpujilah Kristus 

 

Mereka Sendirian 

Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Ia 

memasukkan jari-Nya ke telinga orang itu, lalu Ia meludah  dan meraba lidah orang itu.(Mrk 

7:33) 

 

Teman-teman terkasih dalam Tuhan, 

Hari ini kita mendengar Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap yang dibawa 

kepadaNya. Yesus memisahkan orang itu dari orang banyak, Yesus ingin berdua saja 

dengan si tuli dan gagap itu, Yesus ingin berelasi secara personal dan akrab. Dengan begitu, 

Yesus dapat ‘membuka’ ketulian dan kegagapan yang menghalangi orang itu untuk berelasi 

dengan orang lain.  

Injil hari ini sungguh indah. Jika kita ingin merenungkannya secara lebih mendalam, kita 

dapat merefleksikan bahwa sebenarnya kita semua juga sakit. Kita juga terkadang sakit tuli 

dan gagap. Kita terkadang tuli terhadap Tuhan yang hadir melalui orang-orang yang berada 

disekitar kita. Banyak sekali orang-orang yang memerlukan bantuan dari kita, tapi terkadang 

kita menutup telinga dan berpura-pura tuli sehingga kita memiliki alasan untuk tidak 

mendengarnya.  

Kita juga terkadang gagap. Kita gagap dalam hal mewartakan kasih Allah kepada 

sesama. Entah mungkin karena takut, malu, minder atau alasan lain. Oleh karenanya baiklah 

kita datang kepada Yesus sendiri agar Dia berkenan menyembuhkan ketulian dan 

kegagapan kita sehingga setelah kita sembuh kita dapat meneladan Yesus untuk mendekati 
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mereka yang sudah “tuli dan gagap”. Terlebih ketulian dan kegagapan akan menyalahartikan 

perkembangan teknologi  yang melewati ruang dan waktu. Kita bisa mendekati mereka 

secara personal dan hangat untuk membuka ketulian dan kegagapan mereka terhadap relasi 

mereka di dunia nyata. Karena dunia nyata lebih membutuhkan mereka. 

Di dunia nyata kita semakin nyata mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, semakin terlibat 

dalam hidup bersama dan semoga diri kita juga semakin nyata menjadi berkat bagi orang 

lain. 

Sekarang marilah kita memusatkan pikiran dan hati kita kepada Anak Manusia, Yesus 

Kristus, agar Dia sudi mengajar kita dan kita pun dapat semakin mengenal-Nya. Bagaimana 

caranya? Antara lain dengan menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa dan 

memuji-muji Allah, kemudian melakukan refleksi, pemeriksaan batin, dan dengan membaca, 

merenungkan sabda Allah teristimewa  dalam bulan Kitab Suci ini. 

 

Refleksi:  

Apakah saya sudah semakin mengasihi sesama, mau terlibat dengan suka rela dalam karya-

karya Tuhan dan apakah saya sudah menjadi berkat bagi orang lain? 

 

Doa:  
Tuhan Yesus, bukalah hati kami untuk dan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dan 
ajarkan dalam hidup kami agar kami bisa menjadi pribadi yang semakin baik dalam melayani 
dan mengikuti Yesus dalam kehidupan kami. Amin. 
 
Aksi:  
Saya harus lebih sering bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah Tuhan beri 
kepada saya, mengurangi mengeluh berterim kasih untuk hal-hal besar dan kecil dalam hidup 
saya. 

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

 

Senin, 6 September 2021;Hari Biasa, Pekan Biasa XXIII 
Bacaan: Kol 1:24-2:3; Mzm 62:6-7.9; Luk 6:6-11 

 

6 Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada 

seorang yang mati tangan kanannya. 7 Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat- 

amati Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat 

alasan untuk mempersalahkan Dia. 8 Tetapi Ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata 

kepada orang yang mati tangannya itu: "Bangunlah dan berdirilah di tengah!" Maka 

bangunlah orang itu dan berdiri. 9 Lalu Yesus berkata kepada mereka: "Aku bertanya kepada 

kamu: Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, 

menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" 10 Sesudah itu Ia memandang 

keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu: "Ulurkanlah tanganmu!" 



9 
 

Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. 11 Maka meluaplah amarah mereka, 

lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. 

P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Berbuat Baik 
Lalu Yesus berkata kepada mereka: "Aku bertanya kepada kamu: Manakah yang 

diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa 
orang atau membinasakannya?(Luk 6:9) 

 

Teman-teman terkasih dalam Tuhan! 
Hari ini untuk sekian kali kita mendengar tentang Yesus dan hari Sabat. Di kisahkan 

bahwa Yesus pergi ke rumah Ibadat dan mengajar di sana . Ada seorang yang mati tangan 
kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus, kalau-kalau Ia 
menyembuhkan orang pada hari Sabat. Betul saja, Yesus memutuskan  untuk 
menyembuhkan orang yang mati tangannya itu. Yesus berkata kepada orang itu: berdirilah 
di tengah dan ulurkan tanganmu! Orang itu melakukannya dan ia sembuh. Yesus melakukan 
itu mempunyai alasan yang kuat. Ia mengajukan pertanyaan  sekaligus juga menjadi 
jawabannya “Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, 
menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?”. Dalam hal ini kita bisa menilai 
bahwa berbuat baik itu sah dilakukan kapan saja. Menyelamatkan nyawa orang jauh lebih 
penting dari pada karena taat pada hukum. Tentu kita tidak rela membiarkan orang lain mati 
hanya hanya demi ketaatan pada hukum. Menyelamatkan nyawa orang itu menjadi tanggung 
jawab kita semua. 

Kadang-kadang dalam kehidupan ini,  kita dihadapkan pada pilihan-pilihan tindakan 
yang mesti kita ambil. Tindakan yang satu membawa konsekuensi tertentu, tindakan lainnya 
juga mempunyai konsekuensinya.                                                  
Terhadap berbagai pilihan, kita harus membuat pilihan dan memutuskan tindakan tertentu. 
Kiranya apa yang menjadi alasan Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya, juga 
bisa menjadi alasan dalam setiap tindakan atau keputusan yang kita ambil. Menyelamatkan 
nyawa menjadi prioritas dalam setiap pilihan tindakan kita. 
Di tahun refleksi ini mari kita memohon kepada Tuhan semoga kita semakin mengasihi 
Tuhan, mau terlibat dalam karya-karya yang menyelematkan sesama dan semoga diri kita 
menjadi berkat bagi orang lain khususnya orang-orang di sekitar kita 
Sekarang marilah kita menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji-
muji Allah, mendengar, membaca, merenungkan sabda Tuhan, kemudian melakukan 
refleksi, pemeriksaan batin, nurani kita, teristimewa  dalam bulan Kitab Suci ini. 
 
Refleksi :  
Apakah saya berani menolong yang sedang menderita  sekalipun bertentangan dengan 
aturan yang ada?  
 
Doa:  
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Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu telah mengingatkan agar kami lebih memprioritaskan  

keselamatan sesama daripada hal-hal lain dan semoga kami mampu melaksanakan 

perintah-Mu dengan benar, amin. 

 Aksi :  
Saya berani menolong orang lain yang sedang yang ada di sekitarku. 
 
==================================================================== 

Selasa, 7 Septembar 2021 Hari Biasa, Pekan Biasa XXIII  
Bacaan: Kol 2:6-15;  Mzm 145:1-2.8-9.10-11; Luk 6:12-19 
 
12  Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa 
kepada Allah. 13  Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilih 
dari antara mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul: 14  Simon yang juga diberi-Nya 
nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, 
15 Matius  dan Tomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot,  16  Yudas 
anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yesus mengajar dan 
menyembuhkan banyak orang 17 Lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu 
tempat yang datar: di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-murid-Nya dan banyak orang 
lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan 
Sidon. 18  Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit 
mereka; juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan.  19  Dan semua 
orang banyak itu berusaha menjamah Dia,  karena ada kuasa yang keluar dari pada-Nya dan 
semua orang itu disembuhkan-Nya. 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Memilih Rasul 
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) 

 

Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan! 
Orang tua, para guru di sekolah selalu mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum 

melakukan sesuatu, termasuk pada saat mengalami kesukaran dalam hidup. Berdoa dengan 
hening sangat penting dalam hidup kita. Yesus memberikan teladan itu bagi kita. Bagi Yesus 
berdoa sangat penting, bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup-Nya 
Bacaan hari ini memperlihatkan  hal itu kepada kita pada saat Yesus hendak memilih dua 
belas orang dari antara murid-murid-Nya yang disebutnya rasul. Memilih rasul ternyata 
sangat serius bagi-Nya. Ia tidak memilih begitu saja. Semalam-malaman Ia berdoa di atas 
gunung. Entah apa persis yang didoakan Yesus. Yang pasti ia berdoa semalam suntuk 
sebelum memilih para rasul. Tindakan Yesus menunjukkan betapa pentingnya menjadi rasul-
Nya dan betapa pentingnya berdoa sebelum menentukan pilihan.  
Mari belajar dari Yesus. Berdoalah sungguh-sungguh sebelum menjatuhkan pilihan. Semua 
orang yang dibaptis  dipanggil dan diutus sebagai murid-murid Yesus  untuk membawa 
sukacita bagi sesamanya. Untuk itu  kita memusatkan pikiran dan hati kita hanya kepada 
Yesus Kristus, agar Dia sudi mengajar kita dan kita pun dapat semakin mengenal-Nya 
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dengan cara  menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji-muji 
Allah, kemudian melakukan refleksi, pemeriksaan batin, memelihara hati nurani kita, 
membaca, merenungkan sabda Allah dengan sungguh-sungguh teristimewa  dalam bulan 
Kitab Suci ini.  

Di tahun refleksi ini mari kita juga memohon kepada Tuhan: semoga kita semakin 
mengasihi Tuhan, mau terlibat dalam karya-karya yang baik dan semoga diri kita menjadi 
berkat bagi orang lain khususnya orang-orang di sekitar kita 

 
Refleksi:  
Apakah saya sudah berdoa sungguh-sungguh dan hanya mengandalkan Tuhan dalam  
hidupku? 
 
Doa  
Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan-Mu bagi kami untuk selalu berdoa kepada-Mu. 
Semoga kami menjadi suka cita dalam melakukan apapun kehendakMu dalam hidup kami, 
amin. 
 
Aksi:  
Saya selalu berusaha mengandalkan Tuhan dalam mengambil keputusan  
==================================================================== 
 
Rabu, 8 September 2021  
Pesta Kelahiran S.P. Maria  
Bacaan: Mi 5:1-4a; Mzm 13:6ab.6cd;  Mat 1:1-16.18-23 
 
1 Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud , anak Abraham. 2 Abraham memperanakkan Ishak, 
Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, 
3Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, 
Hezron memperanakkan Ram, 4 Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab 
memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, 5 Salmon memperanakkan 
Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, 6 Isai 
memperanakkan raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria, 7 Salomo 
memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, 
8 Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan 
Uzia, 9 Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan 
Hizkia, 10 Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon 
memperanakkan Yosia, 11 Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada 
waktu pembuangan ke Babel. 12Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya 
memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, 13 Zerubabel 
memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, 
14 Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan 
Eliud, 15 Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan 
memperanakkan Yakub, 16 Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan 
Yesus yang disebut Kristus. 17 Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham 
sampai Daud, empat belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat 
belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. 18 Kelahiran Yesus Kristus 
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adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia 
mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. 19 Karena Yusuf 
suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka 
umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20 Tetapi ketika ia 
mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan 
berkata: Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, 
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21 Ia akan melahirkan 
anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus , karena Dialah yang akan 
menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. 22 Hal itu terjadi supaya genaplah yang 
difirmankan Tuhan oleh nabi: 23 ;Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan 
melahirkan seorang anak laki-laki , dan mereka akan menamakan Dia Imanuel yang berarti: 
Allah menyertai kita. 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Pesta Kelahiran Santa Perawan  Maria 
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: Sesungguhnya, anak 

dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki , dan mereka akan 
menamakan Dia Imanuel yang berarti: Allah menyertai kita.(Luk 1:22-23) 

 
Teman-teman terkasih dalam Tuhan!  

Hari ini  adalah pesta kelahiran  Santa Perawan Maria. Orangtua Maria, yaitu bapa 
Yoakim dan ibu Anna, pada awal pernikahanya tidak kunjung mempunyai anak karena 
mandul. Menurut salah satu versi cerita, Yoakim pernah dihina oleh orang yang berdiri di 
dekatnya, yaitu saat ia memberikan persembahan kepada Allah. Dengan perasaan sedih 
yang mendalam ia pergi menggembalakan kawanan domba ke padang gurun dan tidak 
kembali ke Anna isterinya dalam waktu yang cukup lama. Di padang gurun ia mendapatkan 
penampakan dan berita yang membangun harapannya, yaitu bahwa ia akan segera 
mempunyai seorang anak. Dengan harapan baru itu Yoakim kembali kepada isterinya di 
Bethesda. Selang beberapa waktu kabar suka cita itu datang! Anna istrinya  mengandung 
dan melahirkan seorang gadis mungil yang diberi nama Maria.  Allah ternyata berkenan 
melibatkan sosok yang penuh keterbatasan ini dan menciptakan karya agung-Nya melalui 
mereka, Ia  berkenan mengangkat hamba-Nya yang rendah dan hina dina.  

Maria pun bertumbuh dewasa dalam asuhan mereka. Pengabdiannya yang 
sederhana dan total kepada Allah sungguh membuatnya sebagai “perempuan yang suci,” 
dan menyimpan semua perkara dalam hatinya. Allah rupanya mempunyai rencana yang lain: 
Ia meminta Maria untuk melahirkan Putera-Nya. Maria mengandung dari Roh kudus dan 
Anak yang dilahirkannya itu akan diberi nama Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus ke dunia 
merupakan tanda bahwa Allah selalu menyertai kita dan akan menyelamatkan umat-Nya dari 
penderitaan akibat dosa.  
Tuhan selalu mempunyai rencana tertentu terhadap hidup kita, seperti Bunda Maria, santo 
Yosef, santa Anna, santo Yoakim. Mari kita meneladan orang-orang kudus ini yang selalu 
menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Semoga di tahun refleksi ini,  kita semakin 
mengasihi Tuhan dengan menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa dan 
memuji-muji Allah,  membaca, merenungkan sabda Allah teristimewa  dalam bulan Kitab Suci 
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ini,  mau terlibat dalam karya-karya baik yang Tuhan sediakan bagi kita, dan  diri kita semakin 
menjadi berkat bagi orang lain khususnya orang-orang di sekitar kita. 
 
Refleksi:  
Apa yang telah saya lakukan untuk menghormati santa Perawan Maria yang telah melahirkan 
Sang Juru Selamat,  Yesus Kristus Tuhan kita? 
 
Doa :  
Ya Allah, yang Maha kasih kami bersyukur atas teladan kesetiaan, kesucian  Bunda Maria. 
Semoga kami setia dan hidup suci bagi-Mu, dan bantulah kami agar bisa seperti bunda 
Maria, dan menyimpan segala sesuatu di dalam hati kami, amin 
 
Aksi :  
Aku akan selalu setia dan menjaga kesucian hati dan diriku. 
==================================================================== 
 
 
Kamis, 9 Septembar 2021  Hari Biasa, Pekan Biasa XXIII 
PF S. Petrus Klaver, Imam  
Bacaan: Kol 3:12-17; Mzm 150:1-2.3-4.5-6; Luk 6:27-38  
 
27 Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati “Tetapi kepada 
kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada 
orang yang membenci kamu;  28 mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu; berdoalah 
bagi orang yang mencaci kamu. 29 Barangsiapa menampar pipimu yang satu, berikanlah 
juga kepadanya pipimu yang lain, dan barangsiapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga 
ia mengambil bajumu. 30 Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu; dan 
janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. 31 Dan 
sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian 
kepada mereka. 32 Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah 
jasamu? Karena orang-orang berdosapun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi 
mereka. 33 Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, 
apakah jasamu? Orang-orang berdosapun berbuat demikian. 34 Dan jikalau kamu 
meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari 
padanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosapun meminjamkan kepada orang-orang 
berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. 35 Tetapi kamu, kasihilah 
musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan 
balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang 
Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan 
terhadap orang-orang jahat. 36 Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah 
murah hati.”  37 “Janganlah kamu menghakimi, maka kamupun tidak akan dihakimi. Dan 
janganlah kamu menghukum, maka kamupun tidak akan dihukum; ampunilah dan kamu akan 
diampuni. 38 Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang 
digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran 
yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.” 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
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U : Terpujilah Kristus 
 

Kasihilah Musuhmu 
“Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu, 

berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu; mintalah berkat bagi orang yang 
mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.” (Luk 6: 27-28) 

 
Teman-teman yang  terkasih dalam Tuhan!  

Dalam  hidup kita di dunia ini, bertemu dengan banyak orang, baik direncanakan 
maupun tidak, dan tentu kita berinteraksi dengan mereka. Ada orang-orang yang mempunyai 
itikad baik, ada juga yang kurang baik. Kalau kita bisa memilih, tentu kita memilih untuk 
berhubungan dengan orang yang baik saja. Tapi kadang hidup tidak seperti itu. Dari orang-
orang tersebut, mungkin ada yang pernah berbuat kurang baik kepada kita sampai 
meninggalkan luka-luka di hati kita. Kita berjuang untuk mengampuni dan melupakan 
perbuatan orang tersebut seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dan juga supaya 
kita memiliki kedamaian batin, hati dan pikiran kita.  
Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita mengasihi musuh kita, berbuatlah 
baik kepada orang yang membenci kita, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kita, dan 
berdoalah bagi orang yang mencaci kita. Mungkinkah itu?  Sangat mungkin, karena  inilah 
inti ajaran Kristiani, yaitu  hukum Kasih. Kasih kepada  Tuhan dan kasih kepada sesama 
tanpa pandang bulu. Yesus mengajarkan hal itu kepada para muridNya, termasuk kepada 
kita saat ini.   

Mengasihi orang yang mengasihi kita tidaklah sulit, tetapi mengasihi musuh 
membutuhkan iman yang teguh. Karena itu kita  berupaya terus menerus  belajar mengasihi, 
belajar mendoakan orang yang tidak kita sukai dan tidak menyukai kita, belajar berbuat baik 
kepada orang yang kita benci dan orang yang membenci kita, belajar untuk menjadi 
perpanjangan berkat-berkat Tuhan kepada orang yang sudah berbuat jahat,  menyakiti kita,  
berkata-kata kasar kepada kita, orang-orang menyebarkan fitnah tentang kita. Apa lagi di 
tahun refleksi ini mari kita memohon kepada Tuhan semoga kita semakin mengasihi Tuhan, 
mengasihi sesama,  semakin terlibat dalam hidup bersama, dalam karya-karya yang baik 
dan semoga diri kita menjadi berkat bagi orang lain khususnya orang-orang di sekitar kita. 

 
Refleksi:  
Masih adakah orang-orang yang saya benci? Masih dendamkah saya kepada orang lain? 
 
Doa:  
Ya Bapa, yang Maharahim, karuniakanlah kasih-Mu kepada kami agar kami mampu 
mengampuni dan mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami, amin 
 
Aksi:  
Setiap hari saya mau berdoa untuk orang-orang yang saya benci dan mereka yang 
membenci saya 
==================================================================== 
 
Jumat, 10 September 2021   Hari Biasa, Pekan Biasa XXIII  
Bacaan: 1Tim 1:1-2.12-14     Mzm 16:1.2a.5.7-8.11   Luk 6:39-42  
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39 Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada murid-murid-Nya: ”Dapatkah orang 
buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lobang? 40 Seorang 
murid tidak lebih dari pada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan 
sama dengan gurunya. 41 Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, 
sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? 42 Bagaimanakah engkau 
dapat berkata kepada saudaramu: Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada 
di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang 
munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas 
untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.” 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Menghakimi orang lain 
Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di 

dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?(Luk 6:41) 
 
Teman-teman terkasih dalam Tuhan, 

Pada suatu ketika, guru minta kepada sekelompok anak-anak untuk menuliskan apa 
saja kekurangan dari ketua OSIS.  Dalam waktu 3 menit anak-anak itu sudah menulis 
kekurangan-kekurangan ketua OSIS. Tahap selanjutnya anak-anak diminta untuk 
menuliskan solusi dari setiap kekurangan yang telah mereka tulis, dan ternyata 
membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan ada yang tidak dapat memberikan solusi.  
Bacaan Injil hari ini,  Yesus membicarakan mengenai siapa yang berhak menghakimi 
seseorang benar atau tidak Jelas yang berhak menghakimi adalah Tuhan, sumber 
Kebenaran. Sedangkan kita, anak-anak-Nya, walaupun sudah hidup dibenarkan, tetap bukan 
sumber Kebenaran. Kita juga belum sempurna dalam menaati dan melakukan kebenaran. 
Oleh sebab itu kita tidak berhak menilai dan menghakimi orang lain akan sikap mereka 
terhadap Kebenaran. 

Ada dua bahaya mengancam orang yang suka menghakimi orang lain. Pertama, 
mereka menjadikan diri mereka Allah atas orang lain. Kedua, mereka buta terhadap 
kelemahan diri karena terlalu berfokus kepada kesalahan orang lain. Pada akhirnya, karena 
mereka adalah orang buta yang mencoba menuntun orang buta lainnya, mereka terjatuh ke 
dalam lubang  
Lewat perumpamaan Yesus mengajak kita untuk tidak gampang menilai orang lain. Yesus 
mengajak kita untuk lebih menilai diri daripada menilai orang lain. Kalau kita mau menilai 
orang lain, lihatlah diri sendiri dahulu. Apakah kita seperti orang itu atau tidak? Apakah kita 
melakukan hal yang sama atau tidak? Jangan terburu-buru menilai orang lain. Hati-hatilah 
karena bisa terjadi kita juga melakukan hal yang sama. Dengan bercermin pada diri sendiri 
kita akan lebih bijaksana, bisa mengendalikan diri, dan tidak gampang mengumpat kesalahan 
orang lain. 

Di tahun refleksi ini mari kita memohon kepada Tuhan semoga kita semakin mengasihi 
Tuhan, mengasihi sesama, semakin terlibat dalam karya-karya kasih  dan  menjadikan diri 
berkat bagi orang lain. Karena itu sediakan waktu setiap hari untuk berdoa dan membaca 
Sabda Tuhan.  
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Refleksi:  
Sudahkah saya melihat kekurangan dan kelemahan diriku hari ini?  
 
Doa:  
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur telah diingatkan untuk tidak gampang menghakimi sesama 
kami Mampukanlah kami agar  selalu bercermin diri setiap kali kami diminta untuk menilai 
sesama kami, Amin 
 
Aksi:  
Aku hanya melihat hal-hal positif dalam diri sesamaku 
==================================================================== 
 
Sabtu, 11 September 2021 ; Hari Biasa, Pekan Biasa XXIII  
Bacaan: 1Tim 1:15-17; mzm 113:1-5a.6-7; Luk 6:43-49 
 
43 “Karena tidak ada pohon yang baik yang tidak menghasilkan buah yang tidak baiik, dan 
juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. 44 Sebab setiap 
pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari 
duri-duri tidak memetik buah anggur. 45 Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik 
dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang 
jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkana mulutnya, meluap dari 
hatinya. 46 “Mengapa kamu berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak 
melakukan apa yang Aku katakan? 47 Setiap orang yang datang kepada-Ku dan 
mendengarkan perkataan-Ku serta melakukannya – Aku akan menyatakan kepadamu 
dengan siapa ia dapat disamakan, 48 ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah: 
Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air 
bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh 
dibangun. 49 Akan tetapi barangsiapa mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak melakukannya, 
ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir 
melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Buah yang Baik 
“Karena tidak ada pohon yang baik yang tidak menghasilkan buah yang tidak baiik, dan 

juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik.(Luk 6:43) 
 
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan!  

Kalau kita ketika ke toko buah-buahan, kita memilih dan membeli buah yang baik. 
Banyak kriteria buah yang baik, misalnya buah impor, buah organik, buah lokal dari daerah 
tertentu yang sudah terkenal. Tinggal kita memilih saja sesuai selera dan tentu isi dompet. 
Bacaan Injil hari ini menggabungkan dua perumpamaan menjadi satu, yakni tentang pohon 
dan buahnya (ay 43-45) dan tentang dua macam dasar atau fondasi rumah (ay 46-49). 
Namun demikian, kedua tema itu merupakan satu kesatuan dalam hidup beriman kita.. 
Seperti kita ketahui bahwa orang yang beriman dengan benar dapat kita lihat buah-buahnya. 
Seorang beriman tekun dalam melakukan apapun yang baik, solider dengan orang-orang 
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yang menderita, hidup sederhana, jujur dalam bertutur, sportif dan mampu dengan rendah 
hati mengakui keunggulan orang lain.  Orang yang memiliki iman yang teguh tidak gampang 
tergoda dan tidak ikut-ikutan dalam hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang seperti ini selalu 
berupaya menularkan hal-hal positif kepada sesama dan mau menerima dengan senang hati 
hal-hal positif dari sesamanya. Orang beriman mempunyai perbendaharaan hati yang baik, 
pasti akan mengajarkan yang baik pula kepada orang-orang disekitarnya.  

Orang beriman bagaikan rumah yang didirikan diatas wadas, pondasi yang kokoh. 
Sekalipun badai melandanya ia tetap teguh berdiri. Pohon yang buahnya baik selalu dijaga, 
dirawat dengan baik. Kita semua sudah memiliki iman. Mari kita merawat iman kita agar 
menjadi kokoh dan menghasilkan buah-buah yang baik.  

Di tahun refleksi ini mari merawat iman kita dengan menyediakan waktu yang cukup 
setiap hari untuk berdoa, membaca, merenungkan sabda Tuhan. Semoga kita semakin 
mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, semakin   terlibat dalam karya-karya kasih, melakukan 
perbuatan yang baik dan semoga diri kita menjadi berkat bagi sesama.  
 
Refleksi:  
Hal positif apa yang sudah saya lakukan untuk membangun hidup bersama  yang positif? 
 
DOA:  
Tuhan Yesus, tolonglah aku membangun hidupku di atas batu yang kokoh, yaitu iman yang 
teguh dan semoga dalam bulan Kitab Suci ini, biarlah Roh-Mu mendorong aku untuk lebih 
mencintai firman-Mu dalam Kitab Suci, Amin. 
 
Aksi:  
Aku menyediakan waktu yang cukup untuk berdoa dan membaca, merenungkan sabda 
Tuhan. 
==================================================================== 
 
Minggu, 12 September 2021 Hari Minggu Biasa XXIV  
Bacaan: Yes 50:5-9a, Mzm 116:1-2.3-4.5-6.8-9,  Yak 2:14-18, Mrk 8:27-35 
 
27 Kemudian Yesus beserta murid-murid-Nya berangkat ke kampung-kampung di sekitar 
Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: "Kata orang, 
siapakah Aku ini?" 28 Jawab mereka: "Ada yang mengatakan: Yohanes Pembaptis, ada juga 
yang mengatakan: Elia,  ada pula yang mengatakan: seorang dari para nabi 29 Ia bertanya 
kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" Maka jawab Petrus: "Engkau adalah 
Mesias!  " 30 Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan 
kepada siapapun tentang Dia. 31 Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, 
bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, 
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit  sesudah tiga hari. 32 Hal 
ini dikatakan-Nya dengan terus terang.  Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan 
menegor Dia. 33 Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-murid-Nya Ia 
memarahi Petrus, kata-Nya: "Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang 
dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 34 Lalu Yesus memanggil orang 
banyak dan murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: "Setiap orang yang mau mengikut 
Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya   dan mengikut Aku. 35 Karena siapa 
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yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa 
kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Engkau adalah Mesias 
Ia bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" Maka jawab Petrus: 

"Engkau adalah Mesias!" (Mrk 8:29) 
 

Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan! 
Bacaan injil hari ini mengisahkan pandangan para murid Yesus terkait pengenalan 

akan diri-Nya. Jawaban yang diberikan para murid berbeda-beda, ada yang mengatakan 
Yesus seperti Yohanes Pembabtis, Elia, dan seorang dari para nabi. Masih ada jawaban lagi 
dari Petrus terkait siapa Yesus itu. Petrus dengan tegas menjawab bahwa Yesus adalah 
Mesias. Mesias dalam arti ini adalah bahwa Yesus sebagai Putera Allah akan 
menyelamatkan manusia dengan cara sungguh luar biasa.  
Dalam hidup-Nya, Yesus harus menanggung banyak penderitaan, mengalami penolakan, 
lalu dibunuh dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Yesus sangat tegas menyatakan hal 
tersebut. Namun, nampak-nampaknya, Petrus yang dengan lantang tadi mengatakan bahwa 
Yesus adalah Mesias belumlah paham sepenuhnya. Ia ragu mengenai apakah yang 
dimaksud dengan Mesias yang sesungguhnya itu. 

Kita tentunya juga memiliki pandangan masing-masing tentang Yesus dalam hidup 
kita. Tak bisa kita tolak, Yesus itu memang sungguh-sungguh Mesias dalam hidup kita. 
Yesus sebagai Mesias adalah Yesus yang mau menderita sengsara demi menebus dan 
menyelamatkan kita. Kita sebagai pengikut-pengikut-Nya harus sungguh meyakini itu. 
Terkadang kita pun juga sama seperti Petrus yang ragu dan belum memahami Yesus secara 
mendalam.  

Maka dari itu, marilah kita mengimani  dan percaya bahwa Yesus adalah mesias, 
dengan  berani  untuk melaksanakan kehendak-Nya, secara khusus mau menyediakan 
waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji-muji Allah, membaca, merenungkan 
sabda Allah teristimewa  dalam bulan Kitab Suci ini. kemudian melakukan refleksi, 
pemeriksaan batin/nurani kita dengan jujur. 
 
Refleksi:  
Siapakah Yesus bagiku? Apakah saya sudah mengikuti-Nya dan memahami-Nya dengan 
sungguh-sungguh? 
 
Doa:  
Allah Bapa Mahabaik, kami bersyukur atas sabda-Mu dalam hidup kami. Semoga, dalam 
keseharian hidup kami, kami semakin memahami dan mengenal Yesus, Putera-Mu dengan 
mau setia mengikuti-Nya dan berani untuk menderita dalam hidup ini. Dengan Pengantaraan 
Kristus, Tuhan kami. Amin 
 
Aksi:  
Saya mau mengenal Yesus lebih dalam! 
==================================================================== 
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Senin, 13 September 2021;Hari Biasa, Pekan Biasa XXIV  
PW S. Yohanes Krisostomus, Uskup dan Pujangga Gereja 
Bacaan: 1Tim 2:1-8; Mzm 28:2.7.8-9; Luk 7:1-10  
 
 
1 Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah Ia ke Kapernaum. 2 Di 
situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, yang sangat dihargainya. Hamba 
itu sedang sakit keras dan hampir mati. 3 Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia 
menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada-Nya untuk meminta, supaya Ia datang dan 
menyembuhkan hambanya. 4 Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka 
meminta pertolongan-Nya, katanya: "Ia layak Engkau tolong, 5 sebab ia mengasihi bangsa 
kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." 6 Lalu Yesus pergi 
bersama-sama dengan mereka. Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu 
menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada-Nya: "Tuan, janganlah bersusah-
susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku;  7 sebab itu aku juga 
menganggap diriku tidak layak untuk datang kepada-Mu. Tetapi katakan saja sepatah kata, 
maka hambaku itu akan sembuh.:8 Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku 
ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia pergi, 
dan kepada seorang lagi: Datang!, maka ia datang, ataupun kepada hambaku: Kerjakanlah 
ini!, maka ia mengerjakannya." 9 Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia heran akan dia, 
dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia, Ia berkata: "Aku berkata 
kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel!" 10 
Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah 
sehat kembali. 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Santo Yohanes Krisostomus, Uskup dan Pujangga Gereja 
"Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam 

rumahku;  sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepada-Mu. 
Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh (Luk 7:7) 

 
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan! 

Hari ini Gereja memperingati santo Yohanes Krisostomus, Uskup dan Pujangga 
Gereja. Siapakah dia? Yohanes lahir di Antiokia, Syria  tahun 344  dari sebuah keluarga 
bangsawan. Ayahnya Secundus, seorang bangsawan di Antiokia dan komandan pasukan 
berkuda kerajaan. Ibunya, Anthusa, seorang ibu yang baik. Yohanes dididiknya dalam tata 
cara hidup yang sesuai dengan kebangsawanan mereka. 
Ketika berusia 20 tahun, Yohanes belajar retorika (ilmu pidato) di bawah bimbingan Libanius, 
seorang ahli pidato yang terkenal pada masa itu.  Sekitar umur 20 tahun, Yohanes baru 
dipermandikan menjadi Kristen. Kemudian bersama beberapa orang temannya, ia 
mendalami cara hidup membiara dan belajar teologi di bawah bimbingan Diodorus dari 
Tarsus, dan pada tahun 386 ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Flavian dari Antiokia. Ia 
ditugaskan mewartakan Injil di Antiokia. Keahliannya berpidato dimanfaatkannya dengan 
baik untuk menyampaikan ajaran Tuhan kepada umatnya. Kotbahnya menarik dan 
mendalam. Ia menguraikan makna Kitab Suci dengan menerangkan arti setiap teks Kitab 
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Suci bagi kehidupan. Semenjak itu, Yohanes menjadi seorang imam yang populer di 
kalangan umat. 

Yohanes dikenal sebagai seorang uskup yang saleh. Kotbah dan tulisan-tulisannya 
sangat berbobot dan menjadi saksi akan kefasihannya dalam berbicara. Oleh karena itu, ia 
dijuluki "Krisostomus" yang artinya "Si Mulut Emas." Dalam kotbah dan tulisan-tulisannya 
dapat terbaca keprihatinan utama Krisostomus pada masalah keadilan dan penerapan ajaran 
Kitab Suci, baik oleh umat maupun oleh rohaniwan-rohaniwan. 
Dalam injil hari ini kita mendengar kisah seorang perwira yang rendah hati. Ungkapan hatinya 
kepada Yesus sudah tidak asing bagi kita: Ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada 
saya, tapi katakan saja sepatah kata  maka hambaku akan sembuh!” 
 Kita meneladani kedua tokoh ini yang sungguh-sungguh  beriman kepada Yesus dan kita 
menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji-muji Allah, membaca, 
merenungkan sabda Allah. Semoga dengan demikian kita semakin mengasihi Tuhan, 
mengasihi sesama, semakin terlibat dalam hidup bersama dan hidup kita semakin menjadi 
berkat bagi sesama. 
 
Refleksi :  
Sudahkah saya melaksanakan tugasku sebagai seorang beriman membaca dan 
merenungkan sabda Tuhan?  
 
Doa :   
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi katakan saja sepatah kata  maka 
saya akan sembuh, amin. 
 
Aksi :  
Berdoa, membaca sabda Tuhan dan belajar dengan rajin! 
==================================================================== 
 
Selasa, 14 September 2021; Pesta Salib Suci  
Bacaan: Bil 21:4-9; Mzm 78:1-2.34-35.36-37.38; Flp 2:6-11; Yoh 3:13-17 
 
13. Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang telah turun 
dari sorga, yaitu Anak Manusia. 14 Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang 
gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. 15 supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17 Sebab Allah mengutus 
Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk 
menyelamatkannya oleh Dia. 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Pesta Salib Suci 
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia 

harus ditinggikan.(Yoh 3:14) 
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Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, 
Dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik setiap tanggal 14 September dirayakan 

Pesta Salib Suci. Pesta Salib Suci, sesuai namanya, termasuk kategori pesta 
(festum), artinya wajib dirayakan oleh seluruh Gereja Katolik di dunia. Pada awalnya Pesta 
Salib Suci dimaksudkan untuk memperingati penemuan salib Yesus oleh Santa Helena, ibu 
Kaisar Romawai Konstantinus pada tanggal 18 Agustus 320.  
Dikisahkan dalam legenda bahwa pada awalnya para penggali menemukan tiga salib, tetapi 
mereka tak bisa menentukan yang mana salib Yesus dan yang mana salib kedua penjahat 
yang disalibkan bersama Yesus. Akhirnya mereka mendapat ide yang cemerlang. Mereka 
membawa seorang wanita yang sakit dan satu mayat yang sudah akan dikuburkan. Ketiga 
salib tersebut diletakkan di atas wanita yang sakit dan mayat tersebut. Dua salib yang 
pertama tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sementara ketika salib yang ketiga ditempatkan 
di atas wanita yang sakit tersebut, wanita itu segera sembuh. Begitu juga ketika salib itu 
ditempatkan di atas mayat wanita yang akan segera dikuburkan tersebut, ia  hidup kembali. 
Dari dua kejadian luar biasa ini maka mereka dengan segera mengetahui salib yang mana 
yang suci, salib Yesus. Berita langsung tersebar luas. Orang-orang datang menghormati 
salib suci tersebut. 

Sejarah mencatat bahwa setelah penemuan salib Yesus itu oleh Santa Helena, 
sebuah basilika didirikan oleh Kaisar Konstantinus di atas Makan Kudus Yesus di Yerusalem. 
Dan kemudian basilika itu ditahbiskan pada tanggal 14 September 335 dengan sangat 
meriah dan khidmat. Pentahbisan tersebut dirayakan oleh para uskup yang baru selesai 
mengikuti Konsili Tirus, ditambah dengan sejumlah besar uskup yang lain. Satu hari setelah 
pentahbisan basilika tersebut, kayu Salib Suci diperlihatkan kepada umat di Yerusalem. 
Kemudian salib itu dibagi-bagi menjadi potongan-potongan kecil untuk disimpan dalam batu 
altar gedung-gedung gereja di seluruh dunia sebagai relikui. Sejak saat itulah perayaan Salib 
Suci sudah menjadi kegiatan rutin di Gereja Timur. Tradisi ini terus berlanjut dan setiap tahun 
selalu dirayakan di Yerusalem. Ternyata perayaan ini menarik sejumlah besar biarawan dari 
Mesopotamia, Siria, Mesir dan dari provinsi-provinsi Romawi lainnya untuk datang ke 
Yerusalem. Tidak kurang dari 40 uskup rela menempuh perjalanan jauh dari keuskupan 
mereka untuk menghadiri perayaan ini. Di Yerusalem pesta ini berlangsung selama 8 hari 
berturut-turut dan, pada masa itu, pesta ini menjadi suatu perayaan yang hampir sama 
pentingnya dengan Paskah dan Epifani (Penampakan Tuhan). Pesta ini kemudian menyebar 
ke luar Yerusalem, mulai dari Konstantinopel (sekarang Istambul) hingga Roma pada akhir 
abad VII, dan akhirnya perayaan ini kemudian menjadi bagian dari liturgi Gereja Barat pada 
abad ketujuh, yang dikenal dengan Pesta Salib Suci. 

Dimana-mana kita temukan salib, bahkan ada yang memakai salib. Salib adalah 
simbol kasih Yesus kepada kita yang rela menyerahkan nyawa-Nya di kayu salib untuk 
menebus dosa dunia. Marilah kita menghormati dan  mengimani  bahwa Yesus yang tersalib 
itu adalah Sang Juru Selamat dunia, dengan  cara melaksanakan kehendak-Nya, secara 
khusus menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa kepada-Nya dan memuji, 
memuliakan Allah, membaca, merenungkan sabda-Nya dan melaksanakan  dengan 
setia..Semoga dengan demikian kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, semakin 
terlibat dalam hidup bersama dan semakin menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. 
 
Refleksi:  
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Apakah saya sudah menghormati Yesus yang tersalib dengan sungguh-sungguh? Apakah 
saya membuat tanda salib dengan penuh kesadaran? Atau hanya ikut-ikutan saja? 
 
Doa:  
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah merelakan diri-Mu disalibkan untuk menebus dosa 
kami, semoga setiap kali kami memandang salib-Mu kami sadar akan dosa-dosa kami dan 
mau bertobat, amin 
 
Aksi:  
Saya mau menghormati salib Yesus Sang Juru Selamatku! 
==================================================================== 
 
Rabu, 15 September; Hari Biasa, Pekan Biasa XXIV 
PW S.P. Maria Berdukacita 
Bacaan: Ibr 5:7-9; Mzm 31:2-3a.3b-4.5-6.15-16.20;  Yoh 19:25-27  
 
25 Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya  dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan 
Maria Magdalena. 26 Ketika Yesus melihat ibu-Nya  dan murid yang dikasihi-Nya   di 
sampingnya, berkatalah Ia kepada ibu-Nya: "Ibu, inilah, anakmu !" 27 Kemudian kata-Nya 
kepada murid-murid-Nya: "Inilah ibumu!" Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam 
rumahnya. 
 
P: Demikianlah Sabda Tuhan 
U: Terpujilah Kristus 
 

Santa Perawan Maria Berdukacita 
Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya  dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria 

Magdalena (Yoh 19:25) 
  
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan,  

Kemarin tanggal 14 kita merayakan pesta Salib Suci.  Hari ini Gereja memperingati 
Santa Perawan Maria Berdukacita. Bunda Maria sungguh berduka  menyaksikan anak yang 
dikasihinya bergantung tak berdaya di kayu salib.  Tidak hanya Bunda Maria, tetapi siapapun 
yang memiliki hati nurani ikut berduka seperti Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena serta 
wanita-wanita Yerusalem lainnya yang melihat dengan hati penderitaan Yesus. 
Apa yang diperingati Gereja hari ini  mengungkapkan Bunda Maria sebagai teladan 
sempurna dari seseorang yang tetap setia berdiri di dekat kayu salib sampai saat kematian 
Puteranya. Tindakan kasih sedemikian mengungkapkan kemauan Bunda Maria untuk 
menanggung pencobaan macam apapun, kesulitan apa pun, dan  sengsara yang bagaimana 
pun beratnya agar dapat tetap bersama dengan Yesus, berdoa untuk-Nya, dan mendukung 
Dia, walaupun hal itu berarti harus menyaksikan kematian-Nya yang mengenaskan di atas 
kayu salib.  
Apa yang di alami Bunda Maria saat ini telah dinubuatkan oleh Simeon jauh sebelumnya 
pada saat Yesus dipersembahkan di Bait Allah: “Suatu pedang akan menembus jiwamu 
sendiri, supaya menjadi nyata pikiran  hati banyak orang.”  Akan tetapi, “fiat” (persetujuan) 
Bunda Maria yang tanpa syarat dan karena fiat-nya yang keluar dari kedalaman hatinya, 
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Bunda Maria mampu untuk menerima semua konsekuensi yang harus ditanggungnya. 
Bunda Maria berdiri tegak di bawah salib Putranya sebagai seorang yang menjadi “model” 
bagi kita semua dengan jawaban “ya”, “amin “ kepada kehendak Allah secara berulang-kali, 
baik pada saat-saat susah maupun saat-saat penuh kegembiraan. Di bukit Kalvari Bunda 
Maria menunjukkan kepada kita bagaimana kita juga dapat berdiri dengan setia di hadapan 
Yesus disaat menghadapi berbagai kesulitan. 

Marilah kita tetap teguh mengimani  Yesus yang tersalib itu seperti Bunda Maria, 
dengan cara melaksanakan kehendak-Nya, secara khusus   menyediakan waktu yang cukup 
setiap hari untuk berdoa kepada-Nya dan memuji, memuliakan Allah, membaca, 
merenungkan sabda-Nya dan melaksanakan  dengan setia..Semoga dengan demikian kita 
semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, semakin terlibat dalam hidup bersama dan 
semakin menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. 
 
Refleksi: 
Apakah saya tetap setia kepada Yesus saat mengalami kesulitan hidup? 
 
Doa:  
Bunda Maria doakanlah kami, agar kami tetap setia mengikuti Yesus Puteramu sekalipun 
dalam keadaan yang serba kesulitan, Amin 
 
Aksi:  
Saya selalu ingat akan janji setiaku kepada Tuhan 
==================================================================== 
 
Kamis, 16 September 2021; Hari Biasa, Pekan Biasa XXIV   
PW S. Kornelius, Paus, dan Siprianus, Uksup; Martir 
Bacaan: 1Tim 4:12-16  Mzm 111:7-8.9.10   Luk 7:36-50 
 
36 Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke 
rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. 37 Di kota itu ada seorang perempuan yang 
terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, bahwa Yesus sedang 
makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi 
minyak wangi. 38 Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kaki-Nya, lalu 
membasahi kaki-Nya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian 
ia mencium kaki-Nya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. 39 Ketika orang Farisi 
yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya: "Jika Ia ini nabi, tentu Ia 
tahu, siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah-Nya ini; tentu Ia tahu, bahwa 
perempuan itu adalah seorang berdosa." 40 Lalu Yesus berkata kepadanya: "Simon, ada 
yang hendak Kukatakan kepadamu." Sahut Simon: "Katakanlah, Guru." 41 "Ada dua orang 
yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang lima ratus dinar, 
yang lain lima puluh. 42 Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan 
hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" 43 
Jawab Simon: "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus 
kepadanya: "Betul pendapatmu itu." 44 Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia 
berkata kepada Simon: "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun 
engkau tidak memberikan Aku air untuk membasuh kaki-Ku, tetapi dia membasahi kaki-Ku 
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dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. 45 Engkau tidak mencium Aku, tetapi 
sejak Aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kaki-Ku. 46 Engkau tidak meminyaki 
kepala-Ku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak wangi. 47 Sebab itu 
Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak 
berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." 48 Lalu Ia 
berkata kepada perempuan itu: "Dosamu telah diampuni." 49 Dan mereka, yang duduk 
makan bersama Dia, berpikir dalam hati mereka: "Siapakah Ia ini, sehingga Ia dapat 
mengampuni dosa?" 50 Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu: "Imanmu telah 
menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!" 
P: Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Ia Sangat Mencintai Kristus 
Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata kepada Simon: "Engkau lihat 

perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan Aku air untuk 
membasuh kaki-Ku, tetapi dia membasahi kaki-Ku dengan air mata dan menyekanya 

dengan rambutnya (Luk 7:44) 
 
Teman-teman terkasih dalam Kristus, 

Ada dua orang kudus yang kita peringati hari ini yaitu Santo Kornelius dan Santo 
Siprianus adalah dua contoh inspiratif dalam usaha membangun hidup beriman kita. 
Pada pertengahan abad ketiga, Seorang imam kudus dari Roma, Kornelius, dipilih menjadi 
Bapa Suci (Paus) pada tahun 251. Kornelius menerima tugas tersebut, oleh sebab ia sangat 
mencintai Kristus. Ia rela melayani Gereja sebagai seorang Paus, meskipun pelayanannya 
itu membahayakan jiwanya. Karena itulah Paus Kornelius amat dikagumi di seluruh dunia. 
Teristimewa para Uskup Afrika secara terang-terangan menyatakan cinta dan kesetiaan 
mereka kepada Paus ini. Uskup Siprianus dari Kartago mengirimkan kepada bapa suci surat-
surat yang membangkitkan semangat serta menyatakan dukungan umatnya. 
Siprianus ditahbiskan  pada tahun 249 sebagai uskup. Dengan penuh semangat Uskup 
Siprianus membesarkan hati Paus Kornelius dengan mengingatkannya bahwa selama masa 
penganiayaan yang sedang berlangsung di Roma itu, tidak ada seorang umat Kristiani pun 
yang mengingkari imannya.  
Paus  Kornelius wafat dalam pengasingan di pelabuhan Roma pada bulan September tahun 
253. Oleh sebab ia harus menanggung penderitaan yang luar biasa sebagai seorang Paus, 
maka ia dinyatakan sebagai martir. Siprianus wafat lima tahun kemudian dalam masa 
penganiayaan Valerianus. Ia dipenggal kepalanya di Kartago pada tanggal 14 September 
258.  
Kedua orang kudus ini diperingati sebagai martir, karena mereka telah rela mengorbankan 
jiwa raganya karena cintanya kepada Kristus dan demi persatuan Gereja. Peringatan 
keduanya dirayakan bersama-sama untuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan 
Gereja. Persatuan Gereja adalah tanda kehadiran Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja. 
Pada kesempatan yang baik ini kita juga berdoa untuk bapa suci kita Paus Fransiskus, dan 
uskup kita Ignatius Kardinal Suharyo, para imam  agar tetap sehat dalam mengembalakan 
umat di masa yang sulit ini. 

Kita juga mencintai Kristus dan Gereja dengan cara menyediakan waktu yang cukup 
setiap hari untuk berdoa dan memuji, memuliakan Allah, membaca, merenungkan sabda-
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Nya melakukan refleksi, pemeriksaan batin, hati nurani  dengan jujur, semoga dengan 
demikian kita semakin mengasihi Tuhan, mengashi sesama, semakin terlibat dalam hidup 
bersama dan hidup kita semakin menjadi berkat bagi sesama.  
 
Refleksi :  
Apa yang sudah saya lakukan untuk mencintai Yeus Kristus dan Gereja-Nya? 
 
Doa :  
Tuhan Yesus Kristus, terimakasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami hari ini. 
Semoga kami mampu meneladan para martir dan para kudus-Mu untuk mencintai Engkau 
dan Gereja-Mu dengan sepenuh hati, Amin  
 
Aksi:  
Saya mau terlibat dalam kegiatan di gerejaku! 
==================================================================== 
 
Jumat, !7 September 2021. Hari Biasa, Pekan Biasa XXIV   
PF S. Robertus Bellarminus, Uskup dan Pujangga Gereja 
Bacaan: 1Tim 6:2c-12 Mzm 49:6-7.8-9.17.18-20  Luk 8:1-3 
 
 
1 Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa 
memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid-Nya bersama-sama dengan Dia, 2 dan 
juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai 
penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat, 
3Yohana isteri Khuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-
perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. 
P: Demikianlah Sabda Tuhan 
U: Terpujilah Kristus 
 

Terpesona dengan Yesus 
Beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai 
penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari tujuh roh 

jahat,(Luk 8:2) 
 
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, 

Banyak orang terpesona dengan seseorang karena kecantikan, kedudukan, 
popularitas atau pun kebaikan dan kebijaksanaan hidupnya. Keterpesonaan itu kemudian 
menimbulkan rasa kagum dan ingin mengikuti atau menyerupai dia. Ya, ada saja alasan bagi 
seseorang untuk mengagumi dan mengikuti orang lain. 
Hal seperti itulah yang kiranya membuat kita mengerti akan wanita-wanita, seperti dalam Injil 
hari ini, yang terpesona dengan pribadi dan ajaran Yesus, terutama karena mukjizat 
penyembuhan yang dialaminya. Mereka kemudian mengikuti Yesus dan membantu Yesus 
dalam perjalanan-Nya dengan memberi dari apa yang mereka miliki, termasuk kekayaan 
yang ada pada mereka. Mereka adalah sebagian dari orang-orang yang mengikuti Yesus 
karena tertarik oleh hal-hal yang secara langsung dapat dilihat dan dialami.  
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Bagaimana dengan kita sekarang? Apa Dasar kita terpesona, tertarik dan mengikuti Yesus? 
Paulus mengajarkan bahwa misteri kebangkitan Yesus yang menjadi pokok pewartaan 
mereka, itulah dasar iman kita akan Yesus. Kata Paulus, "andaikan Kristus tidak 
dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu" ( 
1Kor.15:14). Kepercayaan yang teguh akan melandasi suatu pemberian diri dan pelayanan 
yang tanpa pamrih. Percayakah kita akan misteri kebangkitan Yesus dan karena itu mau 
mengikuti Dia yang telah bangkit itu? Agar kita mempunyai daya kekuatan untuk mengikut 
Yesus dan melayani orang-orang menderita yang dikasihi Yesus, maka sediakan waktu yang 
cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji, memuliakan Allah, membaca, merenungkan 
sabda-Nya melakukan refleksi, pemeriksaan batin, menjaga hati nurani  agar tetap jujur, adil 
dan suci.   

Semoga kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, semakin terlibat dalam 
hidup bersama dan semoga hidup kita semakin menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. 
 
Refleksi: 
Apakah saya termasuk orang terpesona pada Pribadi Yesus Kristus? Apa yang telah saya 
lakukan untuk melayani Dia? 
 
Doa: Ya Tuhan, semoga pengalaman akan cinta- Mu kepadaku membuat aku semakin rela 
melayani Engkau dengan  segenap kemampuan yang saya miliki, Amin.  
 
Aksi:  
Saya nyatakan kesanggupanku melayani Yesus dengan selalu berbuat baik! 
==================================================================== 
 
Sabtu, 18 September 2021 Hari Biasa, Pekan Biasa XXIV  
Bacaan: 1 Tim. 6:13-16,  Mzm 100:2.3.4.5 Luk. 8:4-15 
 
4  Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke 
kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah Ia dalam suatu perumpamaan: 5 Adalah 
seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian 
benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya 
sampai habis. 6 Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi 
kering karena tidak mendapat air. 7  Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu 
tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. 8  Dan sebagian jatuh di tanah 
yang baik, dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat. Setelah berkata demikian Yesus 
berseru: Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. 9  Murid-
murid-Nya bertanya kepada-Nya, apa maksud perumpamaan itu. 10  Lalu Ia menjawab: 
Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan Allah, tetapi kepada orang-
orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka 
tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. 11  Inilah arti perumpamaan 
itu: Benih itu ialah firman Allah. 12  Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah 
mendengarnya; kemudian datanglah Iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, 
supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. 13  Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu 
itu ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi 
mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka 
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murtad. 14  Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan 
dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekuatiran dan kekayaan dan 
kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. 15  Yang jatuh 
di tanah yang baik itu ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam 
hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. 
P: Demikianlah sabda Tuhan 
U: Terpujilah Kristus 
 

Menyimpan Firman Dalam Hati Yang Baik 
Benih yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, 

menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan (Luk 8:15) 
 
Teman-teman terkasih dalam Tuhan, 

Hari ini Yesus mengajar orang banyak yang mengikuti-Nya menggunakan 
perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan ini karena para pendengar berlatar 
belakang kehidupan petani di Palestina pada saat itu. Suatu kebiasaan yang terjadi saat 
musim tanam, para penabur menyebarkan benihnya di ladang yang memang belum dibajak. 
Benih yang ditaburkan itu jatuh ke berbagai tempat, selain tanah subur ada juga yang jatuh 
di bebatuan dan semak berduri ataupun di pinggir jalan. Benih itu memiliki kualitas yang 
sama. Hasil panennya tinggal tergantung dimana benih itu jatuh dan tumbuh. 
Perumpamaan ini mengajak kita merenungkan bahwa hasil yang berlimpah bukan pertama 
atas kualitas benih, melainkan tempat jatuhnya benih itu. Kita adalah tempat jatuhnya benih 
itu. Benih itu adalah iman yang Allah taburkan dalam diri kita. Pada dasarnya, kita semua 
diberi pilihan oleh Tuhan. Kita pun juga diberi kebebasan untuk menentukan perjalanan iman 
kita. Allah tidak pernah memaksa kita menjadi murid-murid-Nya. Allah tetap memanggil 
semua orang sama adanya, tetapi jawaban kita yang berbeda. Tempat jatuhnya benih itu 
memperlihatkan sikap dan hati kita berhadapan dengan panggilan menjadi murid-murid-Nya 
yang sejati.  
Menjadi murid Kristus berarti berani meneladan kasih Kristus yang telah memberikan diri 
dalam pelayanan, ketulusan dan pengorbanan diri kepada sesama. Karenanya, keputusan 
memilih menjadi murid Kristus berarti berani menghayati dan mewujudkan iman secara 
konsisten dalam pelayanan kasih kepada sesama. benih yang tumbuh di tanah yang subur 
berarti karya Allah itu menghadirkan iman yang terwujud dalam perkataan, sikap dan 
perbuatan kita.  

Agar benih iman bertumbuh dengan subur dalam diri kita, maka sediakan waktu yang 
cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji, memuliakan Allah, membaca, merenungkan 
sabda-Nya. Semoga dengan demikian kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, 
terlibat dalam karya-karya amal kasih dan hidup kita semakin menjadi berkat bagi orang lain 
khususnya orang-orang di sekitar kita  
 
Refleksi:  
Tempat seperti apa yang telah saya sediakan bagi Tuhan dalam hatiku saat ini? 
 
Doa:  
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Tuhan Yesus, kami bersyukur atas iman yang telah Engkau taburkan dalam diri kami, semoga 
tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah berlimpah dalam perbuatan, perkataan dan 
pikiran kami yang baik, Amin. 
 
Aksi:  
Saya akan mulai dengan sungguh-sungguh menaburkan kebaikan kepada semua orang. 
==================================================================== 
 
Minggu , 19 September 2021 Hari Minggu Biasa XXV  
Bacaan: Keb 2:12.17-20  Mzm 54:3-4.5.6.8   Yak 3:16 - 4:3   Mrk 9:30-37 
 
30 Yesus dan murid-murid-Nya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak 
mau hal itu diketahui orang; 31 sebab Ia sedang mengajar murid-murid-Nya. Ia berkata 
kepada mereka: "Anak Manusia   akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka 
akan membunuh Dia,  dan tiga hari isesudah Ia dibunuh Ia akan bangkit. " 32 Mereka tidak 
mengerti perkataan itu,  namun segan menanyakannya kepada-Nya. 33 Kemudian tibalah 
Yesus dan murid-murid-Nya di Kapernaum.   Ketika Yesus sudah di rumah,  Ia bertanya 
kepada murid-murid-Nya: "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" 34 Tetapi 
mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar   di 
antara mereka. 35 Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu. Kata-Nya kepada 
mereka: "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir 
dari semuanya dan pelayan dari semuanya.  " 36 Maka Yesus mengambil seorang anak kecil 
dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian Ia memeluk   anak itu dan berkata 
kepada mereka: 37 "Barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia 
menyambut Aku. Dan barangsiapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi 
Dia yang mengutus Aku. " 
 

Siapa yang terbesar di antara kita 
Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang 

terbesar   di antara mereka (Mrk 9:34) 
 
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan! 

Dalam kehidupan kita sering kali memperguncing bahkan memperdebatkan siapa 
yang terpopuler, terganteng, tercantik, tergaul dan sebagainya dan ada upaya tertentu 
supaya kita terkenal. Kadang membuat konten-konten agar menjadi viral. Sepertinya kualitas 
kepribadian beralih ke seberapa viralnya konten yang diunggah di medsos.  
Bacaan hari ini memperkenalkan misi  hidup Yesus yang ternyata sangat berbeda dengan 
harapan orang-orang yang telah dipilihNya menjadi rasul. Tidak apa-apa, karena konteksnya 
dalam rangka mengajar para muridNya. Apa yang diperdebatkan oelh para muridNya 
menjadi cela bagi Yesus memperkenalkan, mengajarkan apa misi Yesus dan apa yang mesti 
dilakukan oleh para muridNya.  
Yesus bertutur soal Kerajaan Surgawi, sementara para murid mencita-citakan kehidupan 
duniawi. Mereka tergiur dengan pangkat, kedudukan, kehormatan.  Pertanyaannya untuk kita 
sebagai murid Kristus saat ini: Salahkah kita mengupayakan pangkat, kedudukan, 
kehormatan, popularitas?  Tentu saja tidak apalagi kita mampu menempuhnya dengan cara 
yang Yesus tunjukkan yakni dengan melayani. Yesus tentu sangat paham dengan harapan 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mrk&chapter=9&verse=31
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mrk&chapter=9&verse=32
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mrk&chapter=9&verse=34
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mrk&chapter=9&verse=35
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mrk&chapter=9&verse=36
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mrk&chapter=9&verse=37
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para muridNya, karena itu Yesus  ingin meluruskannya. Maka, ia berkata kepada para 
muridnya: “Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir 
dari semua dan pelayan dari semuanya”. Karena bagi Yesus kehormatan seseorang bukan 
dilihat dari pangkat dan kedudukannya, melainkan dari sejauh mana ia melayani sesamanya 
dengan tulus.. 

Semoga di tahun refleksi ini,  kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi seseama, 
mau terlibat dalam melayanani mereka yang menderita  dan semoga kita semakin menjadi 
berkat bagi orang lain khususnya orang-orang di sekitar kita 
 
Refleksi:  
Sudah kenalkah saya apa yang menjadi harapan Yesus dari diriku sebagai muridNya? 
 
Doa:  
Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk melayani sesama dengan tulus dan jadikanlah kami 
menjadi muridMu yang selalu mengikuti kehendakMu dalam hidup sehari-hari, amin 
  
Aksi:  
Saya tidak pernah tergiur dengan popularitas orang lain 
 
==================================================================== 
 
Senin, 20 September 2021 Hari Biasa, Pekan Biasa XXV   
PW S. Andreas Kim Taegon, Imam, dan Paulus Chong Hasang, dkk. Martir Korea dkk  
Bacaan: Ezr. 1:1-16. Mzm 126:1-2ab.2cd-3.4-5.6 Luk. 8:16-18 
 
16 "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau 
menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya 
semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya.  17 Sebab tidak ada 
sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia 
yang tidak akan diketahui dan diumumkan. 18 Karena itu, perhatikanlah cara kamu 
mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi , tetapi siapa yang tidak 
mempunyai, dari padanya akan diambil, juga apa yang ia anggap ada padanya. " 
P: Demikianlah Sabda Tuhan 
U: Terpujilah Kristus 
 
Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Paulus Chong Hasang, dkk. Martir Korea dkk 

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

supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya “(Luk 8:16) 
 
Teman-teman terkasih dalam Tuhan,  

Hari ini Gereja memperingati  Santo Andreas Kim Taegon dan Santo Paulus Chong 
Hasang dan kawan-kawan  sebagai martir Korea. Santo Andreas Kim Taegon adalah imam 
Katolik pertama dari Korea. Ia lahir di tengah keluarga terpandang.  Pada umur 15 tahun, 
Kim Taegon dibaptis dan  masuk seminari di Makau. Pada tahun 1845 Ia diahbiskan menjadi 
seorang imam, kemudian kembali ke Korea untuk berkhotbah dan menyebarkan Injil. Ia 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=8&verse=16
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=8&verse=17
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=8&verse=18
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kemudian ditangkap, disiksa dan dihukum pancung di sungai Han dekat kota Seoul pada 
usia 25 tahun, hanya selang setahun setelah ia ditahbiskan. Kata-kata terakhirnya adalah: 
“Ini adalah waktu terakhir dari hidupku, dengarkan aku baik-baik: bila aku pernah 
berkomunikasi dengan orang asing, maka hal ini terjadi untuk agama dan Tuhan-ku. Adalah 
untuk-Nya aku ini mati. Kehidupan abadiku baru mulai. Jadilah orang Kristiani bila engkau 
berharap untuk bahagia setelah meninggal dunia, karena Tuhan memiliki hukuman abadi 
bagi mereka yang menolak untuk mengenal-Nya.” 

Santo Andreas Kim Taegon dan Santo Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan telah 
memancar pelita hidup mereka kemana-mana termasuk kepada kita sekarang ini. Semoga  
cahaya hidup kitapun mampu  terpancar dalam kehidupan bersama 
Setiap martir mewartakan sebuah pelajaran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika 
kita merenungkan kematian seorang martir, kita mendengarkan sebuah pesan. Mari kita 
semakin mengasihi Yesus, mengasihi sesama dan semakin terlibat dalam Gereja-Nya dan 
semoga hidup kita semakin menjadi berkat bagi sesama.. 
 
Refleksi:  
Beranikah saya menjadi saksi Kristus? Apakah hidupku sudah menjadi terangi bagi orang-
orang di sekitarku? 
 
Doa: 
Ya Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena telah mengutus para martir sebagai teladan 
bagi kami untuk mengasihi Engkau dan Gereja-Mu. Semoga  cahaya hidup kami terpancar 
menerangi sekitar kami, amin 
 
Aksi:  
Saya mau menjadi saksi Kristus  
==================================================================== 
 
Selasa, 21 September 2021  
Pesta S. Matius, Rasul dan Penulis Injil  
Bacaan: Ef 4:1-7.11-13 Mzm 19:2-3.4-5  Mat 9:9-13 
 
9 Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah 
cukai, lalu Ia berkata kepadanya: "Ikutlah Aku. " Maka berdirilah Matius lalu mengikut 
Dia. 10 Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai 
dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-murid-Nya. 11 Pada 
waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus: "Mengapa 
gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? " 12 Yesus 
mendengarnya dan berkata: "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang 
sakit. 13 Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini: Yang Kukehendaki ialah belas kasihan 
dan bukan persembahan, karena Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, 
melainkan orang berdosa.  " 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Pesta Santo Matius, Rasul dan Penulis Injil 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=9&verse=10
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=9&verse=11
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=9&verse=12
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=9&verse=13
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Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah 
cukai, lalu Ia berkata kepadanya: "Ikutlah Aku. " Maka berdirilah Matius lalu mengikut Dia.( 

Mat 9:9) 
 
Teman-teman terkasih dalam Tuhan,  

Hari ini Gereja  merayakan pesta santo Matius Rasul dan Penulis Injil. Matius, anak 
Alfeus, adalah seorang Yahudi dari Galilea. Dia adalah seorang pemungut cukai di kota 
Kapernaum. Pada jaman itu para penarik pajak (pemungut cukai) Kerajaan Romawi dipilih 
oleh para pejabat lokal Romawi dari penduduk setempat yang dianggap dapat diajak bekerja 
sama. Mereka diberikan kewenangan untuk menarik pajak namun sama sekali tidak diberi 
gaji atas pekerjaan mereka. Karena itu para pemungut cukai ini biasanya menarik pajak lebih 
tinggi dari jumlah yang seharusnya mereka tagih; dan kelebihan ini dianggap sebagai upah 
mereka. 

Karena profesinya ini Matius sangat dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Mereka 
tidak mau berhubungan dengan “orang-orang berdosa” seperti dia. Namun, Yesus tidak 
berpikir demikian terhadap Matius. 
Suatu hari, Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai dan Ia berkata, “Ikutlah Aku.” Seketika 
itu juga Matius meninggalkan uang serta jabatannya untuk mengikuti Yesus. Kemudian 
Matius mengadakan suatu perjamuan besar bagi Yesus. Ia mengundang teman-teman lain 
yang seperti dirinya untuk bertemu dengan Yesus serta mendengarkan pengajaran-Nya. 
Sebagian orang Yahudi menyalahkan Yesus karena makan bersama dengan oang-orang 
yang mereka anggap orang berdosa dan pengkhianat bangsa Yahudi. Tetapi, Yesus sudah 
siap dengan suatu jawaban. “Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." 
Sebagai murid dan Rasul dia sejak saat itu mengikuti Kristus, menyertai-Nya sampai saat 
sengsara dan wafat-Nya. Matius adalah salah satu saksi dari Kebangkitan Yesus. Dia juga 
di antara para rasul yang hadir disaat Yesus naik ke surga. Di Yerusalem ia ikut berdoa dalam 
persatuan dengan Maria, Bunda Yesus, dan dengan para Rasul yang lain. Pada saat itu Roh 
Kudus pun turun di atas mereka. 

Di tahun refleksi ini mari kita memohon kepada Tuhan semoga kita semakin mengasihi 
Tuhan, mau terlibat dalam pewartaan Sabda Tuhan dan  kita menjadi berkat bagi orang lain 
seperti yang telah ditunjukkan Rasul Matius. 
 
Refleksi:  
Sudahkah saya menjawab  panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mewartakan 
sabda-Nya? 
 
Doa:  
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas panggilan  untuk menjadi murid-Mu. Semoga kami 
mampu meneledani Rasul Matius yang dengan suka rela dan setia mengikuti Engkau dan 
mewartakan sabda-Mu, Amin. 
 
Aksi:  
Saya mau menjawab panggilan Yesus untuk mewartakan sabda-Nya. 
==================================================================== 
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Rabu, 22 September 2021  Hari Biasa, Pekan Biasa XXV  
BACAAN: Ezr 9:5-9 Tb 13:2.3-4a.4bcd.5.8 Luk 9:1-6 
 
1Sekali peristiwa Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan 
kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-
penyakit. 2 Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan Kerajaan Allah dan untuk 
menyembuhkan orang, 3 kata-Nya kepada mereka: " Jangan membawa apa-apa dalam 
perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. 4 Dan 
apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggal disitu sampai kamu berangakat dari 
situ. 5 Dan kalau ada orang yang mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan 
kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." 6 Lalu pergilah 
mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan 
orang sakit di segala tempat. 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Yesus memberi kuasa untuk mengusir setan 
Sekali peristiwa Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan 

kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-
penyakit. (Luk 9:1) 

 
Teman-teman terkasih dalam Tuhan! 

Yesus mengutus para murid-Nya serta membekali mereka dengan kekuatan. Yesus 
memberi kuasa kepada para murid-Nya untuk mengusir setan, diberi kuasa juga untuk dapat 
menyembuhkan penyakit. yang kalau digunakan dengan baik pasti mendatangkan kebaikan 
dan tentu saja membuat mereka tidak berkekurangan. Kalau sudah demikian maka kita 
mengerti mengapa Yesus melarang mereka untuk membawa bekal: roti, uang, dua helai 
baju. Dengan pergi tanpa bekal seperti itu, mereka diajak untuk mengandalkan Tuhan dan 
secara total melaksanakan tugas perutusannya, tanpa disibukkan dengan urusan 
perbekalan. Selain itu, karena tanpa bekal, mereka juga akan selalu ingat untuk kembali 
kepada Yesus, Sang Sumber Hidup sejati.  
Kita juga diutus untuk mewartakan kasih Tuhan kepada sesama.  Tugas perutusan Yesus 
bukan karena kita hebat, tetapi karena kita dipercaya oleh Tuhan bahwa kita setia 
melaksanakan perintah-Nya. Karena itu  jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, 
tinggalkan ego, jauhkan keangkuhan dan kesombongan. Kita juga harus menjaga  tutur kata 
dan perbuatan yang kita lakukan agar bisa serupa dengan Kristus agar membawa hidup 
damai dan suka cita di dunia. 

Hari ini  kita diutus untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama,  semakin terlibat 
dalam tugas karya pewartaan, dan semakin menjadi berkat bagi sesama.  
 
Refleksi :  
Sebagai pelajar, sudahkah saya  melakukan tugas perutusan Yesus? 
 
DOA :  
Tuhan Yesus Kristus,  jadikanlah kami pribadi yang selalu mengandalkan Engkau, dalam 
melaksanakan tugas-tugas kami sehari-hari, Amin 
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AKSI :  
Saya harus rajin berdoa dan belajar karena itu salah satu cara saya mewartakan  Tuhan  
==================================================================== 
 
Kamis, 23 September 2021 Hari Biasa, Pekan Biasa XXV  
PW S. Padre Pio dari Pietrelcina, Imam 
Bacaan:  Hag. 1:1-8, Mzm 149:1-2.3-4.5-6a.9b Luk 9:7-9 
 
7 Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas, 
sebab ada orang yang mengatakan, bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. 8 
Ada lagi yang mengatakan, bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang 
mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. 9 Tetapi Herodes 
berkata, “Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan Dia ini, yang kabarnya 
melakukan hal-hal besar itu?” Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Santo Padre Pio dari Pietrelcina, Imam 
Herodes berkata, “Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan Dia ini, yang 
kabarnya melakukan hal-hal besar itu?” Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan 

Yesus.(Luk 9:9) 
 
Teman-teman terkasih dalam Tuhan, 

Hari ini Gereja memperingati Santo Padre Pio. Ia adalah seorang mistikus Gereja  
yang hidupnya penuh dengan mukjizat dan karunia rohani. Padre Pio memperoleh karunia  
membaca pikiran orang lain, karunia penyembuhan dan bahkan ia pernah membangkitkan 
seorang gadis yang sudah dinyatakan meninggal. Bagi Padre Pio, iman adalah hidup: ia 
menghendaki segala sesuatu dan mengerjakan segala sesuatu dalam terang iman. 
Seringkali ia tampak tenggelam dalam doa-doa yang khusuk. Ia melewatkan siang hari dan 
sebagian besar malam hari dalam percakapan mesra dengan Tuhan. Padre Pio  
mengatakan, “Dalam kitab-kitab kita mencari Tuhan, dalam doa kita menemukan-Nya. Doa 
adalah kunci yang membuka hati Tuhan.”  Iman membimbingnya senantiasa untuk menerima 
kehendak Allah yang misterius.    
Sejak masa muda, kesehatan Padre Pio amat rapuh, dan semakin memburuk keadaannya 
pada tahun-tahun terakhir masa hidupnya. Pada tanggal 23 September 1968, pukul 02.30 
dini hari, dalam usia delapan puluh satu tahun, maut datang menjemputnya dalam keadaan 
siap lahir batin, damai dan tenang. Segera setelah ia wafat, kamarnya dipenuhi bau harum 
semerbak selama beberapa saat lamanya, seperti bau harum yang memancar dari luka-
lukanya selama lima puluh tahun penderitaannya; stigmata tak lagi tampak, tak terlihat sama 
sekali adanya darah ataupun tanda-tanda bekas luka. 

Kita mohon doa dari santo Padre Pio agar di tahun refleksi ini  kita semakin mengasihi 
Tuhan, mengasihi sesama, semakin  terlibat dalam karya-karya yang baik dan hidup  kita 
semakin menjadi berkat bagi orang lain khususnya orang-orang di sekitar kita 
 
Refleksi:  
Apakah doa dan sabda Tuhan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari diriku? 
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Doa:  
Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur atas teladan hidup suci santo Padre Pio. Semoga 
kami memilik iman yang teguh kepadaMu berkat doa santo Padre Pio, Amin 
 
Aksi:  
Aku akan mengulang-ulang  apa yang dikatakan Padre Pio: “Dalam kitab-kitab kita mencari 
Tuhan, dalam doa kita menemukan-Nya. Doa adalah kunci yang membuka hati Tuhan.” 
==================================================================== 
 
Jumat, 24 September 2021  Hari Biasa, Pekan Biasa XXV  
Bacaan : Hag. 2:1b-10,  Mzm 43:1.2.3.4 Luk 9:19-22 
 
19 Jawab mereka: “Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, bahwa seorang dari 
nabi-nabi dahulu telah bangkit.” 20 Yesus bertanya kepada mereka: “Menurut kamu, 
siapakah Aku ini?” Jawab Petrus: “Mesias dari Allah.” 21 Lalu Yesus melarang mereka 
dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapa pun. 22 Dan 
Yesus berkata: “Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-
tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.” 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Mesias Dari Allah 
Yesus bertanya kepada mereka: “Menurut kamu, siapakah Aku ini?” Jawab Petrus: “Mesias 

dari Allah.” (Luk 9:20) 
 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan! 

Dua pertanyaan dari Yesus mengajak para murid untuk merenung dan mengenal Dia 
lebih dalam. Dengan bertanya: “Kata orang banyak, siapakah Aku ini?” Jawaban mereka  
sesuai dengan apa yang mereka dengar dari orang: “Yohanes, Elia, seorang nabi.”  Dan 
Pertanyaan kedua: “Menurut kamu, siapakah Aku ini?”  Seketika mereka bingung, untung 
ada  Petrus yang berinisiatif menjawab: “Mesias dari Allah”.  
Pernyataan Yesus selanjutnya mengantar  para murid-Nya tentang tugas-Nya sebagai 
Mesias. Yesus sendiri tidak mengingkari diri-Nya sebagai Mesias, tetapi melarang mereka 
untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Mengapa? Yesus tahu hati mereka. 
Bayangan mereka akan Mesias adalah  pemimpin revolusi rakyat untuk mengusir kaum 
Romawi, penjajah dari bangsa mereka. Kalau itu menjadi kenyataan, maka mereka akan 
memperoleh kedudukan tinggi dalam pemerintahan Yesus. Agar mereka tidak salah paham 
maka Yesus menegaskan: “Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan 
ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan 
pada hari ketiga.” Itulah Mesias yang benar, bukan Mesias sebagai pemimpin politik.  

Apakah para murid memahami apa yang sudah disampaikan Yesus? Butuh waktu! 
Pada saatnya mereka akan mengerti. Mereka terus menemani Yesus, membuka diri, mau 
mendengarkan pengajaran Yesus, melakukan apapun perintah Yesus. Kadang-kadang 
mereka tersandung, jatuh tetapi bangkit lagi. Akhirnya mereka mengenal Yesus dan 
mewartakannya sampai kepada kita.  
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Sekarang marilah kita memusatkan pikiran dan hati kita kepada Mesias, Yesus 
Kristus, agar Dia sudi mengajar kita dan kita pun dapat semakin mengenal-Nya. Bagaimana 
caranya? Menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa, membaca Kitab Suci,  
kemudian melakukan refleksi, pemeriksaan batin. Semoga kita semakin mengasihi Tuhan, 
sesama, semakin terlibat dalam kehidupan bersama dan semoga hidup kita semakin menjadi 
berkat bagi sesama. 
 
Refleksi:  
Siapakah Yesus bagiku? Apa yang telah saya upayakan untuk mengenal Yesus lebih dalam? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus, kami mau menerima-Mu dan menemani-Mu setiap hari dalam hidup kami, 
ampunilah bila kami kadang menolak kehendak-Mu karena keterbatasan kami, amin 
 
Aksi:   
Aku mau belajar menerima Yesus dalam hidupku! 
==================================================================== 
 
Sabtu, 25 September 2021 Hari Biasa, Pekan Biasa XXV  
Bacaan : Za. 2:1-5.10-11a, Yer 31:10.11-12ab.13;   Luk 9:43b-45 
 
43 Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah.  Ketika semua orang itu masih 
heran karena segala yang diperbuat-Nya itu, Yesus berkata kepeda murid-murid-Nya : 44 
“Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku ini: Anak manusia akan diserahkan ke 
dalam tangan manusia.” 45 Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi 
bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani 
menanyakan arti perkataan itu kepada-Nya. 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia 
“Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku ini: Anak manusia akan diserahkan ke 

dalam tangan manusia.”(Luk 9:44) 
 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan! 

“Hidup hanya sekali, jangan bilang biarkan menunggu, waktu tak akan kembali, 
biarkan saja berlalu!” Demikian sepenggal syair lagu yang dinyanyikan oleh Garasi. Karena 
hidup hanya sekali, orang berpikir bagaimana memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan 
dalam hidup ini untuk sesuatu yang memberikan arti bagi kehidupan ini.  

Kitab Amsal mengingatkan kita, terutama kita kaum muda, untuk memanfaatkan waktu 
masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Penuhilah kehidupan masa muda itu dengan 
kegembiraan. Akan tetapi, baiklah juga untuk memperhatikan dan memperhitungkan apa 
yang dapat menjamin hidup masa depan nanti. Satu hal yang perlu diyakini “Ingatlah akan 
Penciptamu”.  
Yesus juga dengan berbagai cara memperkenalkan Bapa kepada para murid-Nya, dan 
menyatakan jalan hidup yang akan Ia alami sebagai bentuk ketaatan kepada Bapa-Nya. 
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Ternyatalah, bahwa hal mengenal, mengerti dan mengimani bukanlah suatu hal yang 
gampang dan sekali jadi. Pemberitahuan Yesus tentang penderitaan-Nya merupakan suatu 
kabar yang sulit dimengerti oleh para murid. Mereka pun tidak berani menanyakan  hal itu 
kepada Yesus. Seperti apa akhir hidup Yesus? Menjadi misteri  bagi mereka! 

Hal serupa bagi  kita,  tidak berani bertanya kepada Tuhan: “berapa lama waktu yang 
Tuhan berikan kepada kita masing-masing untuk menjalankan hidup di dunia ini?”.  Mumpung 
masih ada waktu! Mari kita gunakan untuk mengenal Dia lebih dalam dan untuk mengimani 
Dia lebih teguh, dengan menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa, membaca 
Kitab Suci,  kemudian melakukan refleksi, pemeriksaan batin. sehingga kita semakin 
mengasihi Tuhan, mengasihi sesame,  semakin terlibat dalam hidup bersama dan hidup kita 
semakin menjadi berkat bagi sesama.  
 
Refleksi:  
Sudahkah saya gunakan waktuku dengan hal-hal yang positif  dan  berguna? 
 
Doa:  
Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah nyatakanlah diri-Mu dengan berbagai cara 
kepada kami . Semoga hidup kami berkenan bagi-Mu. Amin 
 
Aksi:  
Saya selalu ingat Penciptaku! 
==================================================================== 
 
Minggu, 26 September 2021 Hari Minggu Biasa XXVI  
Bacaan : Bil. 11:25-29,  Mzm 19:8.10.12-13.14  Yak 5:1-6, Mrk. 9:38-43, 45, 47-48 
 
38 Kata Yohanes kepada Yesus: "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita 
mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. " 
39 Tetapi kata Yesus: "Jangan kamu cegah dia! Sebab tidak seorangpun yang telah 
mengadakan mujizat demi nama-Ku, dapat seketika itu juga mengumpat Aku. 40 
Barangsiapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. 41 Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya barangsiapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah 
pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. " Siapa yang menyesatkan orang 
Tentang garam 42 "Barangsiapa menyesatkan  salah satu dari anak-anak kecil  yang percaya 
ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya  lalu ia dibuang ke 
dalam laut. 43 Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik 
engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung dari pada dengan utuh kedua 
tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan; 45 Dan jika kakimu 
menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan 
timpang, dari pada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka 47 Dan jika 
matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam 
Kerajaan Allah dengan bermata satu dari pada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam 
neraka, 48 di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam" 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
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MELAYANI 
Barangsiapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.(Mrk 9:40) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan! 

Para rasul hidup bersama Yesus dan mempunyai banyak pengalaman luar biasa. 
Mereka melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka juga mendapat karunia 
serta kuasa dari Yesus sendiri. Ketika ada seorang yang bukan bagian dari para murid atau 
pengikut Yesus, tetapi mengusir setan menggunakan kuasa dalam nama Yesus, Yohanes 
protes dan mempertanyakan. Mungkin Yohanes mengharapkan tindakan tegas dari Tuhan 
Yesus untuk melarang, menghukum, dan mengutuk perbuatan orang itu. Akan tetapi yang 
terjadi justru sebaliknya, Yesus malah menegur Yohanes dengan berkata: “Jangan kamu 
cegah dia! Sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku, dapat 
seketika itu juga mengumpat Aku. Barangsiapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.”  
Kita juga seringkali berlaku seperti Yohanes yang penuh rasa curiga dan iri hati. Tuhan Yesus 
mengajarkan kita agar memiliki keterbukaan hati dan berpikir secara positif terhadap sesame. 
Yesus mengajarkan belas kasih untuk semua manusia dan kita murid-Nya seharusnya 
mengikuti teladan dan ajaran-Nya dengan benar. Banyak masalah, perselisihan yang bisa 
saja terjadi tetapi kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Tuhan mengajarkan kita 
untuk memotong dan menghilangkan semua “kedagingan” kita yaitu perasaan yang 
mementingkan ego kita sendiri, meghilangkan keduniawian kita seperti marah, sombong, iri 
hati, malas dan dosa-dosa lainnya. Tuhan ingin kita bersatu dalam kasih-Nya dan 
memancarkan kasih yang kita dapat dari Tuhan kepada sesama. 
Di tahun refleksi ini mari kita memohon kepada Tuhan semoga kita semakin mengasihi 
Tuhan, mengasihi sesama, semakin terlibat dalam hidup bersama dalam masyarakat, Gereja 
dan semoga hidup kita semakin menjadi berkat bagi sesama.. 
 
REFLEKSI :  
Apakah kita sudah sungguh sungguh sudah percaya dan tidak cemburu dengan kemampuan 
sesama ?  
 
Doa:  
Ya Yesus, kami bersyukur kepada-Mu atas berbagai karunia dalam dalam hidup kami, 
semoga kami mampu untuk memajukannya dalam hidup bersama kami, amin 
 
Aksi:  
Saya memberikan sebagian milikiku untuk sesama  
==================================================================== 
 
Senin, 27 September 2021 Hari Biasa, Pekan Biasa XXVI  
PW S. Vinsensius a Paulo, Imam 
Bacaan : Za. 8:1-18, Mzm 102:16-18.19-21.29.22-23  Luk. 9:46-50 
 
46 Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar 
di antara mereka. 47 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu Ia mengambil 
seorang anak kecil dan menempatkannya di samping-Nya, 48 dan berkata kepada mereka: 
Barangsiapa menyambut anak ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku; dan barangsiapa 
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menyambut Aku, ia menyambut Dia, yang mengutus Aku. Karena yang terkecil di antara 
kamu sekalian, dialah yang terbesar. 49 Yohanes berkata: Guru, kami lihat seorang mengusir 
setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. 50 Yesus 
berkata kepadanya: Jangan kamu cegah, sebab barangsiapa tidak melawan kamu, ia ada di 
pihak kamu. 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Santo  Vinsensius a Paulo, Pengaku Iman 
Barangsiapa menyambut anak ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku; dan barangsiapa 
menyambut Aku, ia menyambut Dia, yang mengutus Aku. Karena yang terkecil di antara 

kamu sekalian, dialah yang terbesar.(Luk 9:48) 
 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan! 

Hari ini Gereja memperingati santo Vinsensius a Paulo sebagai rasul cinta kasih bagi 
kaum miskin dan penghibur orang-orang sakit. Pendiri Kongregasi Misi dan Kongregasi 
Puteri-puteri Cinta kasih. Vinsensius dikenal cerdas. Pada umur 15 tahun, Vinsens mengikuti 
panggilan nuraninya untuk menjadi imam. Ia masuk Seminari. Orangtuanya bingung dengan 
cita-citanya itu. Tetapi akhirnya mereka pun meluluskan permintaannya. Mula-mula 
Vinsensius belajar di sebuah kolese Fransiskan di kota Dax, lalu melanjutkan pendidikannya 
di Universitas Toulouse. Karena kecerdasannya, ia dapat menyelesaikan studinya dalam 
waktu yang singkat, ketika berusia 20 tahun, ia ditahbiskan menjadi imam. Pada tahun 1617, 
Vinsens diangkat sebagai pastor paroki Chatillon Les-Dombes. Paroki ini tergolong sulit dan 
berat karena sarat dengan masalah kemerosotan moral dan praktik kekafiran. Pastor 
Vinsensius  berhasil mempertobatkan umat paroki itu hanya dalam waktu satu tahun. 
Kesalehan hidupnya dan caranya melayani umat sanggup mematahkan kedegilan hati umat. 
Di paroki itulah, Vinsensius mulai merintis pendirian tarekat Persaudaraan Cinta kasih. Ia 
berhasil menarik 20 orang wanita yang dengan sukarela mengunjungi orang-orang sakit dan 
para fakir miskin di seluruh wilayah paroki. 

Menyaksikan prestasi pastor Vinsensius, Jean Francois de Gondi, Uskup Agung Paris 
dan saudara kandung Philippe Gondi, meminta pastor Vinsensius mendirikan sebuah tarekat 
misioner untuk mewartakan Injil dan melayani sakramen-sakramen di seluruh wilayah 
keuskupannya. Tarekat misioner ini kemudian dikenal luas dengan nama 'Kongregasi Imam 
untuk Karya Misi' atau Kongregasi Misi. Imam-imam dalam kongregasi ini lazim juga disebut 
'Imam-imam Lazaris'.  

Semangat dua kongregasi religius yang didirikannya diilhami oleh pandangannya 
tentang cinta kepada Tuhan yang bersifat praktis: "Cintailah Tuhan dengan kedua tanganmu 
sampai kecapaian dan dengan butir-butir peluh yang mengucur dari wajahmu!"  Pastor 
Vinsensius a Paulo meninggal dunia di Paris pada tanggal 27 September 1660. 
Kita mohon doa dari santo Vinsensius a Paulo agar di tahun refleksi ini  kita semakin 
mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, semakin  terlibat dalam karya-karya cinta kasih dan 
hidup  kita semakin menjadi berkat bagi orang lain khususnya orang-orang di sekitar kita 
 
Refleksi:  
Apakah saya sudah melakukan cinta kasih Kristus dengan membantu orang-orang miskin? 
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Doa:   
Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas teladan para kudus-Mu. 
Semoga dengan memperingati santo Vinsensius a Paulo, kami memiliki semangat untuk 
mengasihi orang-orang miskin dan menderita, Amin 
 
Aksi :  
Saya menyisihkan sebagian uang jajanku untuk membantu orang msikin. 
==================================================================== 
Selasa, 28 September 2021; Hari Biasa, Pekan Biasa XXVI   
PF S. Laurensius Ruiz dkk. Martir  PF S. Wenseslaus, Martir" 
Bacaan:  Za. 8:20-23,  Mzm 87:1-3.4-5.6-7 Luk. 9:51-56 
 
51 Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga,   Ia mengarahkan pandangan-
Nya untuk pergi ke Yerusalem, 52 dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka 
itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria   untuk mempersiapkan segala sesuatu 
bagi-Nya. 53 Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia, karena perjalanan-
Nya menuju Yerusalem. 54 Ketika dua murid-Nya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal 
itu, mereka berkata: "Tuhan, apakah Engkau mau, supaya kami menyuruh api turun dari 
langit untuk membinasakan mereka? " 55 Akan tetapi Ia berpaling dan menegor mereka. 56 
Lalu mereka pergi ke desa yang lain. 
P: Demikianlah Sabda Tuhan 
U: Terpujilah Kristus 
 

Menolak Yesus 
Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia, karena perjalanan-Nya menuju 

Yerusalem (Luk 9:53) 
 
Teman-teman terkasih dalam Tuhan! 

Ditolak itu rasanya tidak enak, menyakitkan, mengecewakan, mengerdilkan 
semangat, membuat malu, tersinggung dan marah. Setiap kita  pernah menghadapi 
penolakan dalam kadar yang berbeda-beda. 
Yesus juga  berkali-kali menghadapi penolakan. Bacaan hari ini contohnya! Yesus mengirim 
beberapa utusan ke salah satu desa di Samaria agar mereka menyambut kehadiran-Nya. 
Mereka menolak, karena mereka tahu bahwa tujuan Yesus yang sebenarnya ialah 
Yerusalem. Ada warisan sejarah yang memisahkan Israel dan Samaria. Orang Israel 
memandang hina orang Samaria karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Sebaliknya, 
orang Samaria membenci orang Israel. Sikap permusuhan ini diturunkan dari generasi ke 
generasi. 

Menyikapi penolakan ini, Yakobus dan Yohanes murka. Mereka tidak rela Guru 
mereka diperlakukan demikian. Mereka meminta restu dari Yesus agar api turun dari langit 
untuk membinasakan mereka. Tetapi Yesus justru menegur mereka. Dia tidak menginginkan 
kehancuran atau kebinasaan orang Samaria, melainkan agar mereka mengalami kasih-Nya 
dan diselamatkan. Bahkan setelah kebangkitan-Nya, Dia ingin agar murid-murid-Nya juga 
bersaksi di Samaria.  Ini adalah satu bukti kasih yang besar, yang perlu ditunjukkan bahkan 
kepada mereka yang menolak kehadiran kita. Yesus memberikan teladan dalam mengatasi 
permasalahan kepada para murid untuk melihat kenyataan penolakan dan bagaimana 
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seharusnya  bertindak sebagai pengikut Yesus yang sabar, bersedia menjalani kesulitan. 
Ditolak, dihina, dan dibenci adalah hal-hal yang akan menjadi bagian penderitaan Yesus 
sebelum wafat di salib. Para murid juga akan mengalaminya. Yesus Kristus tidak pernah 
mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, Yesus 
mengajarkan kesabaran, kasih, dan kebaikan kepada semua murid-Nya. 
Semoga di tahun refleksi ini, kita juga semakin mengasihi Yesus, mengasihi sesama, 
semakin terlibat karya-karya amal kasih dan semakin menjadi berkat bagi sesama di sekitar 
kita  
 
Refleksi:  
Apakah saya termasuk yang menolak Yesus? 
 
Doa:  
Tuhan Yesus, ampunilah kami bila kami sering menolak Engkau dengan sikap dan perilaku 
kami yang tidak sesuai dengan kehendak-MU, karunikanlah kesabaran bagi kami bila 
sesama menolak dan menghina Engkau dengan sengaja, Amin. 
 
Aksi:  
Saya sabar dalam menghadapi cemoohan karena percaya kepada Yesus 
==================================================================== 
 
Rabu, 29 September 2021  
Pesta S. Mikael, Gabriel. Rafael, Malaikat Agung  
Bacaan: Dan 7:9-10.13-14    Mzm 138:1-2a.2bc-3.4-5   Yoh 1:47-51 
 
47 Kata Filipus kepadanya: “Mari dan lihatlah!” Yesus melihat Natanael datang kepada-Nya, 
lalu berkata tentang dia: “Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!” 
48 Kata Natanael kepada-Nya: “Bagaimana Engkau mengenal aku?” Jawab Yesus 
kepadanya: “Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon 
ara.” 49 Kata Natanael kepada-Nya: “Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!” 
50 Yesus menjawab, kata-Nya: “Karena Aku berkata kepadamu: Aku melihat engkau di 
bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari 
pada itu.” 51 Lalu kata Yesus kepadanya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau 
akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia.” 
Demikianlah Sabda Tuhan: 
Terpujilah Kristus 
 

Pesta Santo Mikael, Gabriel. Rafael, Malaikat Agung 
Lalu kata Yesus kepadanya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat 

langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia.”(Yoh 1:51) 
 
Teman-teman terkasih dalam Tuhan! 

Hari ini Gereja merayakan Pesta Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Malaikat Agung, 
yaitu para pelayan Allah yang gagah-perkasa, yang memainkan juga peran penting dalam 
rencana penyelamatan Allah. Malaikat adalah  makhluk rohani tanpa badan, keberadaannya 
adalah suatu kebenaran iman. Umat beriman menyadari pertolongan para malaikat yang 
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penuh rahasia dan kuasa itu sangat berguna bagi seluruh kehidupan Gereja. Sebagai 
makhluk rohani murni malaikat mempunyai akal budi dan kehendak, mereka adalah wujud 
pribadi yang tidak dapat mati. Mereka melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam 
kesempurnaan.   

Para malaikat dipanggil untuk membantu dalam kehidupan umat Allah, dalam 
kehidupan kita. Apakah kita menyadarinya atau tidak, kehidupan kita dikelilingi oleh para 
malaikat, apakah melalui bisikan nurani  atau saat-saat  yang tidak kita sangka-sangka kita 
ada dalam perlindungan para malaikat itu. Sejak masa anak-anak sampai pada saat 
kematian kita,   malaikat-malaikat itu mengelilingi kehidupan kita.  

Setiap kali kita berdoa dan sujud menyembah Allah, para malaikat ada di sana, berdoa 
bersama kita. Sebagaimana para gembala melihat sejumlah besar bala tentara surga yang 
memuji Allah berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus, kita pun bergabung menyanyikan 
lagu penyembahan bersama mereka setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus . Banyak 
sekali malaikat menggabungkan diri dengan suara kita dalam paduan suara surgawi setiap 
kali kita dalam misa kita bernyanyi: “Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. 
surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang 
atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga!”  
 
Refleksi:  
Apakah saya selalu sadar bahwa para Malaikat Allah selalu menemani hidupku siang dan 
malam?  
 
Doa : 
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Dengan penuh ketakjuban dan hormat, 
kami semua sujud menyembah Engkau dalam kemuliaan-Mu. Perkenankanlah suara kami 
bergabung dengan paduan suara surgawi para malaikat dalam memuji-muji kemuliaan-Mu. 
Amin. 
 
Aksi:  
Setiap hari saya tetap berdoa malaikat Tuhan  
==================================================================== 
 
Kamis, 30 September 2021; Hari Biasa, Pekan Biasa XXVI   
PW S. Hieronimus, Imam dan Pujangga Gereja 
Bacaan: Neh 8:1-4a.5-6.7b-12 Mzm 19:8-11 Luk 10:1-12 
 
1 Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus mereka 
berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi-Nya. 2 Kata-
Nya kepada mereka;Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah 
kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian 
itu.3 Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah 
serigala. 4 Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi 
salam kepada siapa pun selama dalam perjalanan. 5 Kalau kamu memasuki suatu rumah, 
katakanlah lebih dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini. 6 Dan jikalau di situ ada orang yang 
layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, 
salammu itu kembali kepadamu. 7 Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa 
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yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. 8 
Janganlah berpindah-pindah rumah.9 Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan 
kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-
orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan Allah sudah dekat 
padamu. 10 Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di 
situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah: 11 Juga debu kotamu yang melekat 
pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu; tetapi ketahuilah ini: Kerajaan Allah sudah 
dekat. 12 Aku berkata kepadamu: pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya dari 
pada kota itu. 
P : Demikianlah Sabda Tuhan 
U : Terpujilah Kristus 
 

Peringatan Santo Hieronimus, Imam dan Pujangga Gereja 
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 (Lukas 10:2) 

 
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan,  

Hari ini Gereja memperingati Santo Hieronimus, Imam dan Pujangga Gereja. Ia   lahir 
di Strido, sebuah daerah di perbatasan Pannonia dan Dalmatia, pada abad ke-4. Ayahnya 
mengajarkan agama dengan baik kepadanya. Karena hasratnya yang menggebu-gebu untuk 
hidup bermatiraga, Ia lalu meninggalkan kota Roma untuk menyepi ke padang gurun.. Di 
sana ia berkenalan dengan seorang pertapa Yahudi Kristen yang kemudian mengajarinya 
bahasa Ibrani.  Sejak itu Hieronimus menjadi tertarik pada kitab-kitab berbahasa Ibrani 
Ditahun 378, dia ditahbiskan sebagai seorang imam oleh uskup Paulinus di Antiokhia. Segera 
setelah itu Hieronimus berangkat ke Konstantinopel untuk melanjutkan studinya dalam 
bidang Kitab Suci di bawah bimbingan Santo Gregorius Nazianzen.  Ia tinggal  di 
Konstantinopel selama beberapa tahun lalu pindah ke Roma. Keberadaannya kembali di 
Roma mula-mula karena diundang untuk menghadiri sinode tahun 382 yang digelar dengan 
tujuan mengakhiri skisma di Antiokhia; namun  kecerdasannya memukau Paus Damasus  
dan para tokoh Kristen di Roma. Sri Paus kemudian memintanya berkerja sebagai  anggota 
dewan penasehat kepausan. 

Salah satu yang paling penting di antara berbagai tugas yang diberikan paus 
kepadanya adalah melakukan revisi terhadap naskah Alkitab berbahasa Latin berbasis 
Perjanjian Baru Yunani dan Perjanjian Lama Ibrani, dengan maksud menyudahi 
penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam naskah-naskah Gereja Barat pada masa 
itu.  Sebelum adanya karya terjemahan Hieronimus, seluruh terjemahan Kitab Perjanjian 
Lama didasarkan atas Septuaginta. Meskipun ditentang oleh banyak warga Kristen, 
Hieronimus memilih untuk menggunakan Kitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, bukan 
Septuaginta. Ia kemudian mendapat penugasan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam 
Bahasa Latin. Alkitab yang diterjemahkannya itu dikemudian hari disebut Vulgata karena 
menggunakan bahasa sehari-hari yang dituturkan oleh masyarakat pada masa itu. 

Menjelang akhir musim panas tahun 388 Hieronimus dan para sahabatnya kembali ke 
Palestina dan menetap hingga akhir hayatnya di sebuah gua pertapaan di sebelah gua 
tempat Yesus dilahirkan di  Betlehem.  Hieronimus meninggal dunia di dekat kota Betlehem 
pada tanggal 30 September 420. Santo Hieronimus berjasa dalam menerjemahkan kitab 



43 
 

suci. Itulah salah satu alasan mengapa bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional.  
Semoga kitab suci menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan hidup kita sehari-hari.  

Mari kita jadikan Sabda Tuhan sebagai  pedoman dan penuntun dalam hidup, dengan 
membaca, merenungkan sabda Tuhan setiap hari kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi 
sesama, semakin terlibat dalam kehidupan bersama dan hidup kita semakin menjadi berkat 
bagi orang lain   
 
Refleksi:  
Apakah saya telah menjadikan sabda Tuhan sebagai pedoman hidupku setiap hari?  
 
Doa : 
Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabdaMu, semoga seperti santo Hieronimus kami 
sungguh-sungguh menekuni sabdaMu sebagai penuntun hidup kami dan siap diutus 
mewartakan SabdaMu, Amin. 
 
Aksi:  
Saya membaca dan merenungkan kitab suci setiap hari 
 
==================================================================== 
 


