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Rabu, 1 September 2021 
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. 
 

MEWARTAKAN INJIL DI SEMUA TEMPAT 
Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Juga di kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil Kerajaan 

Allah sebab untuk itulah Aku diutus." ( Luk 4: 43 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Setiap orang pasti pernah berpindah tempat. Baik itu 
berpindah tempat tinggal, berpindah kelas, berpindah tempat duduk di kelas, berpindah tempat 
bermain bahkan mungkin ada juga berpindah tempat tidur. Semua orang pasti pernah berpindah.  
 Dalam bacaan hari ini kita mendengar bahwa Yesus menyembuhkan Ibu Mertua Simon dan 
beberapa orang lain yang sakit serta kerasukan roh jahat. Yesus menyembuhkan dan mengangkat 
penyakit mereka. Karena tindakan Yesus yang luar biasa itu maka banyak orang mencari dan 
menahan Dia. Namun, Yesus menjawab, "Juga di kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil 
Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku diutus." Perkataan Yesus itu menegaskan bahwa Dia harus 
menyelamatkan orang banyak di banyak kota. Yesus menegaskan bahwa Dia harus membawa 
kabar gembira untuk setiap orang. Dia menggariskan bahwa Injil harus diwartakan ke setiap orang.  

Tindakan dan perkataan Yesus itu hendak mengatakan kepada kita bahwa kita pun harus 
siap mewartakan Injil kepada setiap orang. Tindakan dan perkataan Yesus itu mau mengajak kita 
bahwa dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadi berkat. Kemanapun kita pergi atau berpindah 
kita harus bisa membawa kabar suka cita. Kita harus bisa merangkul setiap orang dengan cara yang 
baik. 
 
Refleksi: 
Sudahkah kita mewartakan Injil dan membawa kabar gembira di tempat tinggal atau lingkungan 
kita? Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita?  
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami selalu agar di manapun kami berada, kami bisa mewartakan Injil 
dan kebaikan sesuai dengan ajaranMu. Tanamkanlah dalam diri kami bahwa hidup kami harus 
menjadi berkat bagi orang lain terutama bagi orang-orang di sekitar kami. Bimbinglah kami agar 
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kemanapun kami pergi bisa menjadi saluran rahmat-Mu, sehingga semakin banyak orang yang 
mengenal bahwa Engkaulah Juru Selamat kami. Amin  
 
Aksi: 
Saya akan berusaha mewartakan kebaikan di setiap tempat yang saya singgahi. 
================================================================= 
 
Kamis, 2 September 2021 
Bacaan: Kol 1:9-14; Mzm 98:2-3ab.3cd-4.5-6; Luk 5:1-11 
 
1Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia 
hendak mendengarkan firman Allah.  2Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya 
telah turun dan sedang membasuh jalanya. 3Ia 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.  4Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada 
Simon: "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. " 5Simon 
menjawab: "Guru,  telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-
apa,   tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 6Dan setelah mereka 
melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak.   7Lalu 
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. 8Ketika Simon Petrus melihat hal itu iapun tersungkur di 
depan Yesus dan berkata: "Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku ini seorang berdosa. " 9Sebab 
ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang 
mereka tangkap; 10demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman 
Simon. Kata Yesus kepada Simon: "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala 
manusia. 11Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, merekapun meninggalkan 
segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. 
 

KETAATAN TERHADAP AJARAN YESUS 
Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga ( Luk 5: 5b) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Hari ini Yesus mengajarkan tentang ketaatan dan 

keterbukaan hati. Ketika seseorang berada dalam keadaan baik, normal dan tenang, tiada masalah 
dan pencobaan, mudah baginya untuk taat kepada Tuhan.  Berbeda dengan orang-orang yang 
berada dalam kesulitan, terpuruk, kecewa, putus asa dan kesal hati, sulit rasanya untuk menjadi 
taat.  Dalam keadaan yang demikian orang akan mudah tersinggung, dan sulit mengendalikan 
emosi dan menjadi marah. 

Perasaan inilah yang dialami Simon dan kawan-kawannya. Simon sedang berada dalam 
situasi sulit, merasa marah, kecewa dan hampir putus asa karena sudah sepanjang malam berusaha 
menjala namun belum mendapat ikan. Namun Yesus mengajak Simon untuk bertolak lebih dalam. 
Sesungguhnya hati Simon sangat kesal sebab ia telah bekerja keras sepanjang malam tanpa hasil, 
tetapi tiba-tiba ia harus memenuhi keinginan Yesus yang dirasa sangat tidak masuk akal. “Tetapi 
karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.". 

Ketaatan Simon kepada Yesus itu akhirnya membuahkan hasil. Mereka berhasil menangkap 
ikan yang banyak sampai perahu mereka hampir tenggelam. Ketaatan yang ditunjukkan Simon 
mengajak kita juga untuk terbuka kepada kehendak Allah.  

  
Refleksi: 
Sudahkah kita membuka hati dan taat kepada kehendak Allah?  
 
Doa: 
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Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami selalu agar membuka hati kepada kehendak-Mu. Tanamkanlah 
dalam diri kami sikap taat terhadap perkataan dan ajaran-Mu supaya kami berbuah dalam kebaikan, 
karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin  
 
Aksi: 
Saya akan terbuka dan taat terhadap ajaran dan perintah Yesus dalam perjalanan hidup saya. 
================================================================= 
 
Jumat, 3 September 2021 
PW S. Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja 
Bacaan: Kol 1:15-20; Mzm 100:2-5; Luk 5:33-39 
 
33 Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus: "Murid-murid Yohanes  sering berpuasa dan 
sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid-Mu makan dan 
minum." 34 Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki  disuruh berpuasa, 
sedang mempelai itu bersama mereka? 35 Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu 
diambil dari mereka,   pada waktu itulah mereka akan berpuasa  ." 36 Ia mengatakan juga suatu 
perumpamaan kepada mereka: "Tidak 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 ." 
 

HIDUP DENGAN POLA YANG BARU 
Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? ( 

Luk 5: 34) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Hari ini Gereja kita memperingati Santo Gregorus Agung, 
Pujangga Gereja. Dalam Injil hari ini, orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang puasa. Mereka 
mempertanyakan mengapa murid Yohanes dan Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus 
makan dan minum. Mereka berpikir bahwa puasa hanya soal tidak makan minum, namun 
sebenarnya tidak.  

Puasa adalah melepaskan mata kita dari hal-hal duniawi dan berpusat pada Tuhan. Puasa 
juga bukanlah cara untuk kelihatan lebih rohani dibanding orang lain. Puasa adalah salah satu 
latihan rohani. Puasa menjadi sarana bagi kita untuk mengendalikan diri dari keinginan-keinginan 
tak teratur. Orang-orang Farisi berpikir bahwa mereka lebih rohani daripada murid-murid Yesus 
karena menjalankan puasa. Mereka lupa bahwa puasa dilakukan untuk menyiapkan kedatangan 
Tuhan, mempersiapkan hati murni untuk Tuhan.  

Orang Farisi sulit berubah karena berpegang pada Perjanjian Lama. Mereka pikir cukuplah 
mentaati hukum untuk dapat selamat. Mereka hanya sibuk dengan penampilan luar, kelihatan lebih 
rohani daripada yang lain. Padahal di dalam hatinya tidak berubah, bahkan tidak melihat Tuhan. 

Kita mungkin juga kadang seperti orang-orang Farisi. Ketika dibaptis, kita menerima Yesus. 
Kita rajin ke Gereja setiap minggu bahkan setiap hari. Rajin berdoa, berpuasa dan memberi derma. 
Tetapi kalau sakit, masih pergi ke dukun, mengaku Katolik tetapi kalau ujian masih menyontek, 
mengaku orang gereja tetapi masih mencibir dan menjelekkan orang lain, mengaku beriman tapi 
masih menghina teman sendiri. 
 
Refleksi: 
Sudahkah kita hidup seturut kehendak Tuhan? Berpuasa dengan tidak hanya supaya dilihat orang 
lain?  
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Doa: 
Tuhan Yesus, ampunilah kami yang sering hidup dengan kepura-puraan. Tanamkanlah dalam diri 
kami untuk mengikuti ajaran-Mu tidak semata-mata karena ingin dilihat orang lain tetapi supaya kami 
lebih dekat denganMu. Amin  
 
Aksi: 
Saya akan menjadikan puasa sebagai saran untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan sesama. 
================================================================= 
 
Sabtu, 4 September 2021 
Bacaan: Kol 1:21-23; Mzm 54:3-4.6.8; Luk 6:1-5 
 
1 Pada suatu hari Sabat  , ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-murid-Nya memetik bulir 
gandum dan memakannya,  sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. 2 Tetapi 
beberapa orang Farisi berkata: "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada 
hari Sabat?  " 3 Lalu Yesus menjawab mereka: "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud, 
ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar,   4 bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah dan 
mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, 
padahal roti itu tidak boleh dimakan   kecuali oleh imam-imam?" 5 Kata Yesus lagi kepada 
mereka: "Anak Manusia  adalah Tuhan atas hari Sabat." 
 

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

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita untuk 

melihat pentingnya kebijaksanaan dalam menjalani hukum atau aturan. Yesus mengungkapkan dua 
buah kebenaran yang penting. Yesus menunjukkan bahwa Dia dan para murid-Nya tidak melanggar 
hukum Sabat. Sebaliknya, sebagai “Tuhan atas hari Sabat”, Dia sedang mengungkap makna 
sesungguhnya dari hari Sabat. Hari Sabat ditetapkan sebagai karunia Allah bagi umat manusia, satu 
hari yang disisihkan bagi orang-orang agar mereka memalingkan hati dan pikiran mereka kepada 
Allah. Kemudian, Dia menyatakan siapa diri-Nya sebenarnya – Anak Manusia dengan otoritas, 
bahkan atas hari Sabat juga.  

Dalam hidup sehari-hari, tentu saja kita banyak menemui hukum atau aturan hidup. Tujuan 
dari peraturan adalah supaya kita hidup dengan baik, aman dan teratur. Tidak ada satu tempat pun 
di dunia ini yang tidak memiliki aturan. Namun, hendaknya peraturan yang dibuat untuk menjunjung 
tinggi harkat dan martabat manusia dan bukan sebaliknya.  

Tindakan Yesus dalam Injil hari ini mau mengatakan bahwa manusia adalah Tuan atas hari 
sabat. Dia mau menegaskan bahwa martabat manusia jauh lebih tinggi dari segala aturan. Maka 
marilah kita menata aturan dalam hidup kita sebagai pelajar, sebagai anggota kelas, anggota 
keluarga dan anggota dalam masyarakat, sebab dengan demikian, kita sudah mengutamakan 
martabat manusia. 
 
Refleksi: 
Sudahkah kita mengutamakan nilai kehidupan manusiwi kita dalam setiap aturan hidup yang kita 
jalani?  
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, memampukan kami untuk menjadi semakin melihat niai-nilai kehidupan dalam 
setiap aturan hidup yang kami jalani setiap hari. Tanamkanlah dalam diri kami untuk semakin 
mengutamakan harkat dan martabat manusia dibanding dengan aturan yang kaku dan sulit diubah. 
Mampukan kami juga untuk membuat aturan hidup kami dalam menyosong masa depan kami yang 
cerah. Karena dengan demikian kami sudah mengutakamkan hakekat kemanusiaan kami. Ajari 
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kami selalu agar dapat meniru teladan-Mu supaya hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu sebab 
Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.  Amin  
 
Aksi: 
Saya akan mengutamakan nilai kehidupan manusia dalam setiap aturan yang saya jalani dalam 
kehidupan sehari-hari. 
================================================================= 
 
Minggu, 5 September 2021 
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." 
 

MENDENGARKAN SABDA ALLAH DENGAN TELINGA DAN HATI 
"Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan-Nya mendengar, yang bisu dijadikan-Nya 

berkata-kata." ( Mrk 7:37) 
  

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Injil hari minggu ini mengisahkan tentang bagaimana Yesus 

menyembuhkan seorang tuli dan gagap. Yesus memasukkan jari-Nya ke telinga orang itu, lalu Ia meludah 
dan meraba lidah orang itu, kemudian sambil menengadah kelangit, Yesus menarik nafas dan berkata 
kepadanya: “Efata!” artinya: Terbukalah! Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepaslah pula 
pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Dengan menyembuhkan teling orang itu Yesus mau 
menyatakan bahwa Ia menyembuhkan dan mengangkat kemampuan pendengaran manusia untuk sanggup 
mendengarkan Sabda Allah. Sebab keselamatan kita tergantung dari derajat sampai dimana kita sanggup 
mendengarkan Sabda Tuhan 
 Cerita Injil hari ini mau mengajak kita umat beriman untuk selalu siap mendengarkan Sabda 
Allah dan mewartakannya. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mendengar hal-hal 
yang menurut kita suka saja dan mengabaikan hal-hal yang baik menurut Allah. Maka dalam konteks 
mendengarkan Sabda Allah, kita harus bisa mendengar dengan telinga dan meresapinya dengan 
hati kita. Dengan demikianlah kita akan bisa mewartakannya kepada orang lain.  

 
Refleksi: 
Sudahkah kita mendengarkan Sabda Allah dengan baik setiap hari? Sudahkah kita meresapinya ke 
dalam hati kita? Sudahkah kita mewartakannya kepada sesama kita?   
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami selalu agar bisa mendengar Sabda-Mu dengan sepenuh hati, 
meresapkannya dalam nurani kami. Tanamkanlah dalam diri kami agar bisa menghidupinya dalam 
aktivitas kami sehari-hari. Dan akhirnyanya temani kami dalam mewartakannya kepada sesama 
kami, agar semakin banyak orang yang percaya kepada-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan 
pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin  
 
Aksi: 
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Saya akan mendengarkan Sabda Allah, meresapinya ke dalam hati dan mewartakannya kepada 
sesama. 
================================================================= 
 
 
Senin, 6 September 2021 
Bacaan: Kol 1:24-2:3; Mzm 62:6-7.9; Luk 6:6-11 
 
6 Pada suatu hari Sabat  lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang 
yang mati tangan kanannya. 7 Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, 
kalau-kalau Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat,  supaya mereka dapat alasan untuk 
mempersalahkan Dia. 8 Tetapi Ia mengetahui pikiran mereka,   lalu berkata kepada orang yang mati 
tangannya itu: "Bangunlah dan berdirilah di tengah!" Maka bangunlah orang itu dan berdiri. 9 Lalu 
Yesus berkata kepada mereka: "Aku bertanya kepada kamu: Manakah yang diperbolehkan pada 
hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau 
membinasakannya?" 10 Sesudah itu Ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata 
kepada orang sakit itu: "Ulurkanlah tanganmu!" Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah 
tangannya. 11 Maka meluaplah amarah  mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka 
lakukan terhadap Yesus. 

 
BERTEKUN DALAM PERBUATAN BAIK 

"Ulurkanlah tanganmu!" Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya.( Luk 6 :10b) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Hari ini kita masih mendengar perbuatan baik yang 
dilakukan oleh Yesus dan cerita tentang sikap iri hati yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi. 
Perbuatan baik apa pun yang dibuat oleh Yesus selalu saja salah di mata orang-orang Farisi. 
Mereka sengaja mencari-cari alasan supaya bisa mencelakakan Yesus. Termasuk dalam kisah Injil 
hari ini, orang-orang Farisi langsung murka karena Yesus menyembuhkan seorang yang sakit 
tangannya di hari sabat.  

Dari cerita Injil hari ini, kita bisa memetik pesan tentang ketekunan. Yesus dengan tekun 
selalu melakukan kebaikan. Dia mengasihi banyak orang. Yesus tidak menghiraukan pandangan 
orang-orang Farisi. Dia tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang Farisi terhadap Dia. Dia tetap 
tekun berbuat baik. 

Ketekunan Yesus berbuat baik itu sudah sepatutnya kita tiru dalam kehidupan kita sehari-
hari. Konsitensi untuk menabur kebaikan itu perlu ditanam mengakar dalam hati kita. Kadang-
kadang dalam kenyataan hidup, kita sangat dipengaruhi oleh orang lain. Banyak godaan yang kita 
hadapi ketika kita berbuat baik. Bahkan tidak jarang kita takut melakukan kebaikan karena kita 
menghindari omongan orang lain tentang kita. Kita takut dibilang sok baik. kita tidak siap dengan 
cemoohan sok perhatian. Keadaan itu tentu sangat real dan nyata kita alami. Kedaan itu sering 
mengurungkan niat baik kita.  

Di sisi lain kita juga harus menghindari perbuatan orang-orang Farisi yang selalu memandang 
jelek perbuatan Yesus. Selalu melihat salah segala tindakan Yesus. Hendaknya kita bisa berbuat 
sebaliknya. Memandang positif segala sesuatu yang dihadapkan kepada kita. Mampu melihat 
kebaikan dari setiap peristiwa yang kita jumpai.  
 
Refleksi: 
Sudahkah kita bertekun berbuat baik? Sudahkah melihat sisi positif dari setiap peristiwa kehidupan 
kita?  
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami selalu agar mampu bertekun dalam menabur kehidupan. Temani 
kami agar selalu siap untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan hati-Mu dan hati 
banyak orang tanpa melihat apa yang dikatakan orang lain terhadap kami. Mampukan kami juga 
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untuk selalu melihat sisi positif dari setiap peristiwa yang kami alami. Demi Kristus Tuhan kami.  
Amin  
 
Aksi: 
Saya akan bertekun dalam melakukan kebaikan dan memandang positif setiap peristiwa hidup. 
================================================================= 
 
Selasa, 7 September 2021 
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. 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.  

DOA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN 

“Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada 
Allah” ( Luk 6:`12). 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Hari ini kita mendengar tentang bagaimana Yesus 

memilih kedua belas murid-Nya. Sebelum memutuskan dua belas rasul-Nya, dia berdoa kepada 
Allah. Ia berdoa semalam-malaman untuk mengambil satu keputusan penting. Ia akan memutuskan 
kedua belas murid-Nya.  

Sikap Yesus dalam memilih dua belas muridNya yang dimulai dengan doa sudah patut kita 
tiru. Yesus berdoa sebelum mengambil keputusan penting.  

Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga pasti sudah pernah atau akan mengambil satu 
keputusan. Ada banyak level keputusan. Tergantung kepentingannya. Ada keputusan dasar yang 
tidak akan mempengaruhi hidup kita dan orang lain, ada keputusan level penting yang yang akan 
mempengaruhi situasi hidup kita dan orang lain yang ada di sekita kita. Contoh keputusan penting 
misalnya, kemana kita akan melanjutkan kuliah kita? Keputusan ini tentu akan mempengaruhi gaya 
hidup dan kebiasaan kita serta berpengaruh juga bagi orang-orang sekita kita. Orang-orang itu 
misalnya anggota keluarga atau teman-teman dekat kita.  
 
Refleksi: 
Sudahkah kita melibatkan Tuhan  saat kita mengambil keputusan? Sudahkah kita membawanya 
dalam doa kita? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami selalu agar mampu mengandalkan Engkau dalam setiap 
kehidupan kami. Tanamkanlah dalam diri kami agar selalu menyerahkan keputusan kami ke dalam 
penyelenggaraan-Mu. Yakinkan kami bahwa dengan membawanya dalam doa, keputusan-
keputusan hidup yang hendak kami ambil membawah kebaikan dalam hidup kami.  Demi Kristus 
Perantara kami. Amin  
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Aksi: 
Saya akan berusaha mewartakan kebaikan di setiap tempat yang saya singgahi. 
================================================================= 
 
 
Rabu, 8 September 2021 
Bacaan: Mi 5:1-4a; Mzm 13:6ab.6cd; Mat 1:1-16.18-23 
 
1 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. 2Abraham memperanakkan Ishak, Ishak 
memperanakkan Yakub,  Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya,  3Yehuda 
memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar,  Peres memperanakkan Hezron, Hezron 
memperanakkan Ram, 4Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, 
Nahason memperanakkan Salmon, 5Salmon memperanakkan Boas dari Rahab,  Boas 
memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, 6Isai memperanakkan raja Daud. Daud 
memperanakkan Salomo dari isteri Uria,  7Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam 
memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, 8Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat 
memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, 9Uzia memperanakkan Yotam, Yotam 
memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, 10Hizkia memperanakkan 
Manasye,  Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, 11Yosia 
memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke 
Babel.  12Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel,  Sealtiel 
memperanakkan Zerubabel,  13Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan 
Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, 14Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan 
Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, 15Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan 
Matan, Matan memperanakkan Yakub, 16 Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang 
melahirkan Yesus yang disebut Kristus. 18Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada 
waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh 
Kudus,  sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. 19Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus 
hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud 
menceraikannya   dengan diam-diam. 20Tetapi 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. 21Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia 
Yesus,   karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa  mereka." 22Hal 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. 

 
IMANUEL; ALLAH MENYERTAI KITA 

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

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berkisah tentang dua bagian. Bagian pertama 

bercerita tentang silsilah turunan kelahiran Yesus. Sementara bagian kedua, dikisahkan tentang 
bagaimana Yesus yang dilahirkan oleh Maria yang bertunangan dengan Yosef dari keturunan Daud. 
Maria disebut sebagai dia yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. “Dilahirkan dari perawan 
Maria” menjadi sangat penting bagi iman kita. Yesus, Anak Allah, maka Ia bebas dari kodrat manusia 
yang berdosa yang diwariskan oleh Adam. Karena dilahirkan Maria, Yesus sungguh manusia. Namun, 
Yesus manusia yang tidak dicemari dosa sedikit pun. Karena keberadaan-Nya itulah, Dia dapat 
memahami pencobaan yang kita derita dan pengalaman manusiawi kita tanpa harus ikut berdosa. 
Karena itu pula Dia menjadi korban yang berkuasa melepaskan kita dari dosa dan maut. 
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Refleksi: 
Sudahkah kita meyakini bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia?  
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami mengimani akan kehadiranMu. Tanamkanlah dalam diri kami 
bahwa Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami, karena Engkaulah Allah kami kini dan 
sepanjang masa. Amin.   
 
Aksi: 
Saya akan mengimani bahwa Allah besertaku. Imanuel. 
================================================================= 
 
Kamis, 9 September 2021 
PF S. Petrus Klaver, Imam 
Bacaan: Kol 3:12-17; Mzm 150:1-2.3-4.5-6; Luk 6:27-38 
 
27 "Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu , berbuatlah 

baik kepada orang yang membenci kamu; 28 mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu; 

berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 29 Barangsiapa menampar pipimu yang satu, berikanlah 

juga kepadanya pipimu yang lain, dan barangsiapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia 

mengambil bajumu. 30 Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu; dan janganlah 

meminta kembali  kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. 31 Dan sebagaimana kamu 

kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. 32 Dan 

jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu?  Karena orang-orang 

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 l  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.  " 

MENGASIHI TANPA BATAS 
Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu?  Karena orang-orang 

berdosapun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. ( Luk 6:32) 
 
Suster, Bapak, Ibu guru dan anak-anak yang dikasihi Tuhan,  
 Hari ini kita mendengar ajaran Yesus untuk mengasihi tanpa batas. Sikap mengasihi orang 
lain yang membenci kita adalah sikap sejati seorang Kritiani. Yesus menegaskan sikap kasih ini 
menjadi dasar bagi setiap orang yang mau mengikuti Dia. Hukum cinta kasih ini menjadi ciri khas 
orang beriman. Mengasihi siapa pun bahkan mengasihi mereka yang berbuat salah kepada kita.  
 
Refleksi: 
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Sudahkah kita mengasihi sesama kita terutama mereka yang berbuat salah kepada kita? 
  
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, berilah kami semangat untuk selalu mengasihi sesama kami terutama 
mengasihi mereka yang berbuat salah kepada kami. Demi kristus Tuhan kami. Amin.  
 
Aksi: 
Saya akan mengasihi sesama terutama yang berbuat salah kepada saya 
================================================================= 
 
 
Jumat, 10 September 2021 
Bacaan: 1Tim 1:1-2.12-14; Mzm 16:1.2a.5.7-8.11 Luk 6:39-42 
 
39 Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka: "Dapatkah orang buta menuntun 
orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lobang?  40 Seorang murid tidak lebih dari 
pada gurunya, tetapi barangsiapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan 
gurunya.   41 Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di 
dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? 42 Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada 
saudaramu: Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal 
balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari 
matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata 
saudaramu." 

 
MENGHIDUPI APA YANG KITA PERCAYAI 

Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan 
jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." ( Luk 6: 42 b) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Hari ini kita mendengar sebuah perumpamaan yang 

sebenarnya menjadi kiasan kepada orang-orang Farisi, yaitu orang-orang yang mengalami 
kebutaan mata secara rohani. Mereka di mata Yesus adalah orang-orang yang tidak mengerti dan 
tidak yakin akan sesuatu hal, namun berusaha mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang 
menjadi keyakinannya. Yesus mengecam apa yang dilakukan orang Farisi yang berlaku munafik 
terhadap orang lain dan berusaha memengaruhi murid-murid agar melakukan hal yang sama 
dengan yang mereka perbuat ini. Orang Farisi suka melakukan hal-hal yang kelihatannya beribadah 
dan sepertinya melakukan perintah Tuhan, namun sebenarnya mereka lebih suka melakukan apa 
yang mereka anggap lebih menguntungkan diri mereka sendiri. 

Yesus sebenarnya menghendaki agar kita menjadi penuntun-penuntun yang baik bagi 

banyak orang. Penuntun yang baik adalah pribadi yang bukan hanya semata-mata mengajak orang-

orang untuk mengikuti apa yang kita percayai, namun juga menghidupi apa yang kita percayai. 

Ketika seseorang tidak menghidupi apa yang ia percayai, sesungguhnya ia belumlah dikatakan 

seorang yang sedang memercayai keyakinannya. 

 
Refleksi: 
Sudahkah kita menghidupi apa yang kita percayai?  
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami menghidupi apa yang kami percayai. Buatlah kami bisa menjadi 
penuntun yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Tidak hanya berbuat baik supaya dilihat orang 
lain tetapi benar-benar sesuai dengan niat yang baik dari dalam diri kami. Bukakanlah hati kami 
supaya tidak hanya melihat kesalahan orang lain tetapi ajarilah kami supaya lebih bisa 
mengintrospeksi diri kami sendiri menjadi lebih baik. Demi Kristus perantara kami. Amin  
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Aksi: 
Saya akan berusaha mewartakan kebaikan di setiap tempat yang saya singgahi. 
================================================================= 
 
 
Sabtu, 11 September 2021 
Bacaan: 1Tim 1:15-17; Mzm 113:1-5a.6-7; Luk 6:43-49 
 
43 "Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, 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 diucapkan 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." 

MENDIRIKAN RUMAH ATAS DASAR BATU 

Setiap orang yang datang kepada-Ku dan mendengarkan perkataan-Ku serta melakukannya, Aku 
akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan--, ia sama dengan seorang yang 
mendirikan rumah: Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. ( Luk 

6: 47) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan sejauh 
mana kita melakukan Sabda Tuhan. Seorang murid yang mempunyai perbendaharaan hati yang 
baik, pasti akan mengajarkan yang baik pula kepada orang-orang disekitarnya. Namun sebaliknya, 
murid yang perbendaharaan hatinya tidak baik pastinya juga apa yang diajarkannya tidak sama 
kualitasnya dengan yang perbendaharaan hatinya baik. Murid yang Injili akan menghasilkan buah 
yang Injili juga. 

Kualitas seorang murid dilihat dari buahnya. Namun buah itu ditentukan dari kualitas isi hati. 
Murid yang sejati senantiasa mengisi tabung hatinya dengan perbendaharaan yang berkualitas. 
Murid yang berkualitas adalah seperti prajurit yang siap kapan saja bertempur di medan perang. 
Murid seperti itu sama dengan orang yang mendengarkan dan melaksanakan Sabda Tuhan. 
Sedangkan murid yang mengisi hatinya dengan perbendaharaan buruk sama dengan orang yang 
mendengarkan perkataan Yesus dan tidak melakukannya. Ia bagaikan seorang bodoh yang 
mendirikan rumahnya di atas pasir. 
 
Refleksi: 
Apakah kita mendirikan rumah diatas pasir atau diatas pondasi batu? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajari murid-muridMu dengan teladan hidup yang membuahkan 
kebaikan, bahkan membuahkan keselamatan. Ajarilah kami untuk memenuhi hati kami dengan 
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sabda dan ajaranMu. Mampukanlah kami untuk melaksanakan sabda-sabdaMu dalam tindakan 
konkret kami sehari-hari. Amin. 
 
Aksi: 
Saya akan melakukan perbuatan yang baik sesuai ajaran Tuhan 
================================================================= 
 
Minggu, 12 September 2021 
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-muridNya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea 
Filipi. Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-muridNya, kataNya: "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!" 30Lalu Yesus melarang 
mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. 
Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia 31Kemudian 
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. 32Hal ini dikatakan-Nya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus 
ke samping dan menegor Dia. 33Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridNya 
Ia memarahi Petrus, kataNya: "Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan 
Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 34Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-
muridNya dan berkata kepada mereka: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal 
dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. 35Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, 
ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, 
ia akan menyelamatkannya. 

 
PEMBERIAN DIRI YANG TOTAL 

31Kemudian 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 ( Mark 8: 31 ) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Hari ini kita mendengar pemberian diri total Yesus. Yesus 
sebagai pewahyuan diri Allah memberikan diri sepenuhnya sampai wafat di kayu salib. Itulah misteri 
cinta Allah yang tidak bisa dicerna oleh manusia. Kasih dan kehendak Allah itu di luar nalar manusia. 
Alhasil pengenalan manusia kepada Allah sangat beragam.  

Diantara orang banyak ada yang mengatakan Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, Elia, atau 
salah seorang dari para nabi. Namun Petrus memberi kesaksian yang tepat, Engkaulah Mesias. 
Pengakuan diri Yesus sebagai Mesias berarti kita menempatkan diri dan pola pikir kita selaras 
dengan Allah. Allah Bapa menyelamatkan manusia melalui Putra Tunggal-Nya. Mengakui Yesus 
sebagai Tuhan menegaskan kepada kita untuk menyatakan sikap dan tindakan kita sesuai dengan 
yang Yesus ajarkan. Beriman kepada Yesus berarti berbuat dan bertindak seperti Yesus sendiri 
yang menyembuhkan, membebaskan dan menebus dosa serta menyelamatkan kita. 
 
Refleksi: 
Sudahkah kita meyakini Yesus adalah Mesias? Sudahkah kita bertindak seperti Yesus yang kita 
imani? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami selalu agar kami percaya bahwa Engkaulah Mesias. Engkau 
yang menebus dan menyelamatkan kami. Tanamkanlah dalam diri kami kekuatan untuk bertindak 
seperti Engkau yang kami Imani supaya semakin banyak orang percaya kepadaMu. Buatlah kami 



menjadi penyembuh, pembebas dan penyelamat serta pembawa kabar sukacita kepada orang lain. 
Demi Kristus Penebus kami. Amin.  
 
Aksi: 
Saya akan berbuat seperti Yesus yang saya imani 
================================================================= 
 
 
Senin, 13 September 2021 
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. 2Di situ ada 
seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang 
sakit keras dan hampir mati. 3Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa 
orang tua-tua Yahudi kepada-Nya untuk meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan 
hambanya. 4Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan-Nya, 
katanya: "Ia layak Engkau tolong, 5sebab 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; 7sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepada-Mu. Tetapi 
katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.  8Sebab 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!" 10Dan setelah orang-
orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. 
 

MENJADI CONTOH DAN TELADAN BAGI SESAMA 
"Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun di antara orang 

Israel!" ( Luk 7: 9b ) 
 
Suster, Bapak, Ibu guru dan anak-anak yang dikasihi Tuhan,  
 Hari ini Injil bercerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perwira Romawi. 
Penyembuhan itu terjadi karena iman dan usaha dari sang perwira untuk hambanya. Yesus telah 
menolong orang yang pada waktu itu dianggap oleh orang sebagai kafir.  

Perwira yang dipuji Yesus bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita dalam kehidupan kita. 
Perwira itu tidak hanya berbicara soal iman tetapi juga tentang kebaikan yang terwujud dalam 
tindakan menolong orang lain yang ditandai dengan membantu orang yang membangun rumah 
ibadat dan mengusahakan kesembuhan bagi hambanya.  

Dalam kehidupan sehari hari, kita pun bisa meniru teladan perwira tersebut. Tindakan yang 
mungkin bisa kita lakukan adalah mendoakan orang lain, melakukan kebaikan, teguh dalam 
kepercayaa, membantu orang yang sedang dalam kesusahan dan masih banyak lagi.  
 
Refleksi: 
Sudahkah kita menjadi contoh bagi orang-orang sekitar kita? Sudahkah kita berbuat seperti perwira 
yang membantu orang lain di sekitar kita? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami selalu agar mampu berlaku baik kepada sesama. Bimbinglah 
kami agar tindakan kami selaras dan sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang Kau tanamkan dalam 
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Injil-Mu. Buatlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Mampukan kami untuk selalu siap sedia 
menolong orang-orang yang dalam kesusahan di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin 
 
Aksi: 
Saya akan bersedia menolong orang yang sedang dalam kesusahan 
================================================================= 
 
 
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 
 
13Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang telah turun dari 
sorga,  yaitu Anak Manusia.   14Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang 
gurun,   demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, 15supaya setiap orang yang 
percaya   kepada-Nya beroleh hidup   yang kekal. 16Karena 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.  17Sebab Allah mengutus 
Anak-Nya ke dalam dunia  bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya 
oleh Dia.   
 

MEMPEROLEH KEHIDUPAN KEKAL LEWAT SALIB 
Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya   kepada-Nya 

beroleh hidup yang kekal ( Yoh 3: 14b) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Hari ini kita merayakan Pesta Salib Suci. Bacaan Injil 
mengajar kita semua orang beriman untuk menerima karya salib dalam kehidupan kita. Dosa 
membuat manusia mengalami hukuman Allah. Hukuman itu bukan baru akan diterima dalam 
hukuman kekal kelak, tetapi sudah dialami kini. Hidup dalam belenggu dosa dan lebih mencintai 
kegelapan daripada terang sudah merupakan hukuman yang seseorang alami akibat dosa-dosanya. 

Allah tidak ingin manusia tetap hidup dalam dosa. Allah mengasihi manusia dan ingin 
manusia tidak binasa dalam dosa dan hukuman Allah, tetapi beroleh hidup yang kekal (ayat 16). 
Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi melainkan menyelamatkan 
manusia dari hukuman dosa (ayat 17). Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia 
dari dosa dan hukuman kekal sebab Ia datang dari surga (ayat 13). Tidak ada seorang pun yang 
mampu berusaha sendiri untuk bebas dari dosa dan menerima pengampunan serta hak masuk 
surga, kecuali melalui pertolongan Tuhan Yesus. 

Manusia hanya dapat mengalami keselamatan apabila menerima cara penyelamatan dari 
Allah sendiri. Cara tersebut adalah Allah Bapa mengutus Kristus, Putra Tunggal-Nya sendiri dan 
memberi Roh ke dalam hati manusia untuk memperbarui hati tersebut. Roh memperbarui hati agar 
hati tersebut beriman kepada Tuhan Yesus dan menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan 
dari Allah. Salib mungkin sekali ditolak oleh penganut agama Yahudi karena melambangkan 
kehinaan, tetapi untuk Yohanes salib adalah cara Allah meninggikan Tuhan Yesus dan 
menyelamatkan kita (ayat 14). 
 
Refleksi: 
Sudahkah Anda mengalami pembaruan dari Roh Kudus melalui percaya kepada karya Salib 
Kristus? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami selalu memikul salib-Mu. Buatlah kami mampu mendalami dan 
merenungkan makna penebusan-Mu lewat salib. Semoga aku setia menanggung salib hidupku 
setiap hari. Hanya dengan itu aku berterima kasih atas penebusan-Mu lewat Salib Suci-Mu. Amin.  
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Aksi: 
Saya akan memperjuangkan kebaikan dengan salib. 
================================================================= 
 
 
 
 
 
Rabu, 15 September 2021 
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 
 
25Dan dekat salib j  Yesus berdiri ibu-Nya  dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria 
Magdalena. 26Ketika Yesus melihat ibu-Nya  dan murid yang dikasihi-Nya  di sampingnya, 
berkatalah Ia kepada ibu-Nya: "Ibu, inilah, anakmu!" 27Kemudian kata-Nya kepada murid-murid-
Nya: "Inilah ibumu!" Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. 

 
MENIRU KESETIAAN MARIA 

Kemudian kata-Nya kepada murid-murid-Nya: "Inilah ibumu!" Dan sejak saat itu murid itu 
menerima dia di dalam rumahnya. ( Yoh 19 :27) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria Berdukacita. 

Peringatan “Santa Perawan Maria Berdukacita” mengungkapkan Maria sebagai teladan sempurna dari 
seseorang yang tetap setia berdiri di dekat kayu salib sampai saat kematian Puteranya. Tindakan kasih 
sedemikian mengungkapkan kemauan Maria untuk menanggung pencobaan macam apa pun, kesulitan apa 
pun, dan penderitaan 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. 

Bayangkan betapa pedihnya hati Maria selagi dia menyaksikan segala ketidakadilan yang 
menimpa Puteranya dan juga sekarang penderitaan-Nya di atas kayu salib. Maria hanya dapat 
memandang Puteranya dengan kesedihan yang mendalam sambil berdoa kepada YaHWeH, Allah 
Israel. Maria dengan setia berada di dekat salib Puteranya itu, darah dagingnya sendiri. Sungguh 
seorang ibu sejati. 

Sebagaimana telah dinubuatkan oleh Simeon, hati Maria akan ditembus oleh sebilah pedang 
penderitaan. Akan tetapi, fiat Maria yang tanpa syarat dan karena fiat-nya yang keluar dari 
kedalaman hatinya, Maria mampu untuk menerima semua penderitaan yang harus ditanggungnya. 

Maria berdiri tegak di bawah salib Putranya sebagai seorang yang menjadi “model” bagi kita 
semua dengan jawaban “ya”-nya kepada kehendak Allah secara berulang-kali, baik pada saat-saat 
susah maupun saat-saat penuh kegembiraan. Di bukit Kalvari Maria menunjukkan kepada kita 
bagaimana kita juga dapat berdiri dengan setia di dekat salib Yesus. 
 
Refleksi: 
Sudahkah kita meniru teladan Santa Perawan Maria yang setia mengikuti Yesus sampai wafat di 
salib?  
 
Doa: 
Ya Bapa surgawi, kami menyerahkan setiap situasi yang kami hadapi kepada-Mu. Bunda Maria, 
doakanlah kami agar tetap tabah dan setia pada saat-saat sulit dan dalam penderitaan hidup seperti 
Putramu Yesus Kristus. Amin  
 
Aksi: 
Saya akan berjuang untuk setia kepada Yesus seperti yang dilakukan Maria  
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================================================================= 
 
 
Kamis, 16 September 2021 
PW S. Kornelius, Paus, dan Siprianus, Uksup; Martir 
Bacaan: 1Tim 4:12-16; Mzm 111:7-8.9.10; Luk 7:36-50 
 
36Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah 
orang Farisi itu, lalu duduk makan. 37Di 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. 38Sambil 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. 39Ketika 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." 40Lalu 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?" 43Jawab Simon: "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus 
kepadanya: "Betul pendapatmu itu." 44Dan 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 kakiKu, tetapi dia membasahi kaki-Ku dengan air mata dan 
menyekanya dengan rambutnya. 45 Engkau tidak mencium Aku,  tetapi sejak Aku masuk ia tiada 
henti-hentinya mencium kaki-Ku. 46Engkau tidak meminyaki kepala-Ku  dengan minyak, tetapi dia 
meminyaki kaki-Ku dengan minyak wangi. 47Sebab 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." 48Lalu Ia berkata kepada perempuan itu: "Dosamu telah 
diampuni.” 49Dan mereka, yang duduk makan bersama Dia, berpikir dalam hati mereka: "Siapakah 
Ia ini, sehingga Ia dapat mengampuni dosa?" 50Tetapi Yesus berkata kepada perempuan 
itu: "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!" 

 
RAHMAT PENGAMPUNAN 

47Sebab 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." (Luk 

7:47) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Hari ini kita mempertingati Santo Kornelius dan Siprianus 
Uskup dan Martir. Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus memuji perbuatan perempuan berdosa 
yang mempraktikkan kesalehan "keramahtamahan". Pemicu adegan ini adalah soal basuh-
membasuh kaki tamu. Simon menjamu Yesus, tetapi tidak menyediakan air untuk membasuh kaki-
Nya. Sampai akhirnya, seorang perempuan datang dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. 
Ia menyeka dengan rambutnya, mencium, dan meminyakinya dengan minyak wangi. Tindakan ini 
tentu tidak lazim dan ekstrem, sekalipun dalam budaya yang menghargai keramahtamahan.  
Alasannya karena Lukas ingin mengontraskan sikap orang Farisi dan perempuan berdosa dalam 
merespon anugerah Allah.  
 
Refleksi: 
Sudahkah aku mengampuni sesama  dengan sungguh-sungguh? 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami mengampuni orang yang besalah kepada kami. Agar kami layak 
disebut anak-anak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.  
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Aksi: 
Saya akan berusaha mengampuni yang bersalah kepada saya 
================================================================= 
 
Jumat, 17 September 2021 
PF S. Robertus Bellarmino, 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, 3 Yohana isteri Khuza 
bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani 
rombongan itu dengan kekayaan mereka. 

 
PEREMPUAN YANG MELAYANI 

Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. ( Luk 8:3b) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Hari ini Gereja kita memperingati Santo Bellarmino, 
Uskup dan Pujangga Gereja. Dalam injil hari ini kita mendengar cerita tentang perempuan-
perempuan yang melayani Yesus. Selain kedua belas murid Yesus, ada juga perempuan-
perempuan yang ikut serta dalam rombongan itu. Para perempuan ini adalah orang-orang yang 
telah dibebaskan dari rujuh roh jahat. Yohana, istri Khuza bendahara Herodes, Susana dan banyak 
perempuan lain. Respon mereka terhadap kuasa Yesus yang telah mereka alami dinyatakan 
dengan melayani rombongan Yesus dengan “kekayaan” mereka. Kekayaan yang dimaksud di sini 
adalah segala potensi yang dimiliki para perempuan. Seluruh totalitas hidup para perempuan dipakai 
untuk melayani.  

Yesus tidak pernah membedakan pria dan wanita, keduanya menjadi fokus pelayanan dalam 
misi keselamatan-Nya. Dilibatkannya para wanita dalam misi keselamatan-Nya. Dilibatkannya para 
wanita dalam misi pelayanan Yesus di beberapa desa, dapat kita petik dua pesan. Pertama, Yesus 
menepis anggapan yang mengatakan bahwa tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk 
berkarya. Kedua, Yesus ingin menunjukkan bahwa para perempuan yang telah mengalami 
sentuhan kasih Yesus dan diselamatkan, akan mewujudkan kasih yang nyata dalam kehidupannya 
yang baru. Sentuhan kasih dan keselamtan inilah yang telah mengubah mereka. Ungkapan syukur 
atas kasih dan keselamtan dari Allah itu merka nyatakan dalam wujud saling melayani.  

Panggilan untuk berperan dalam pelayanan bukan saja bagi perempuan tetapi juga bagi laki-
laki, bagi manusia sebagai ciptaan Allah. Setiap orang yang telah mengalami sentuhan kasih Allah 
dan diselamatkan pasti mengalami perubahan. Perubahan itu akan mendorong setiap orang yang 
telah merasakan dan mengalami kasih tak terselami dalam Kristus, untuk menyatakan kepada siapa 
pun yang ditemuinya betapa dalamnya kasih Kristus. Kerinduannya yang amat dalam membuat 
orang lain pun mengalami kasih Kristus. Marilah menjadi orang Katolik yang menyatakan perubahan 
dari hari ke hari dan makin mengeluarkan buah roh dalam setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan, 
serta mewujudkan anugerah keselamatan itu dengan terlibat dan mendukung pelayanan Gereja 
serta masyarakat. Baik laki-laki dan perempuan, berharga dan berarti bagi Tuhan.  
 
Refleksi: 
Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati?  
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk saling melayani, tanamkanlah dalam diri kami niat untuk 
melayani-Mu saja dan berbakti kepada-Mu dalam tindakan nyata kepada sesama kami, sebab 
Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.  
 
Aksi: 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=8&verse=1
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=8&verse=2
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Saya akan melayani dalam Gereja saya 
================================================================= 
 
Sabtu, 18 September 2021 
Bacaan: 1Tim 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 
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." 

 
MENJADI BENIH YANG JATUH DI TANAH YANG BAIK 

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 yang dikasihi Tuhan, Perumpamaan yang dikatakan Yesus di Injil hari ini 

mengajak kita merenungkan bahwa hasil yang berlimpah bukan pertama atas kualitas benih, 
melainkan tempat jatuhnya benih itu. Benih yang jatuh di jalan mengartikan karya Allah yang hadir 
dalam diri seseorang hilang begitu saja, karena si jahat merampas daripadanya. Benih yang jatuh 
di tanah berbatu mengartikan, karya Allah itu mampu tumbuh, tetapi tidak berakar pada hati orang. 
Ketika terjadi pencobaan, entah berupa pangkat atau jabatan, uang, popularitas, orang akan 
cenderung meninggalkan imannya. Benih yang jatuh dalam semak duri berarti karya Allah itu 
tumbuh dalam diri kita, tapi kekuatiran dan kenikmatan hidup menjepit iman itu sehingga tidak dapat 
tumbuh secara penuh dalam diri kita. Akhirnya benih yang tumbuh di tanah yang subur berarti karya 
Allah itu menghadirkan iman yang terwujud dalam perkatakan, sikap dan perbuatan. Allah hadir dan 
tinggal dalam dirinya. Kita adalah tempat jatuhnya benih itu. Tempat jatuhnya benih itu 
memperlihatkan sikap dan hati kita berhadapan dengan panggilan menjadi murid-murid-Nya yang 
sejati.  
Refleksi: 
Tempat apa yang telah saya sediakan bagi Tuhan dalam hatiku saat ini? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami menyediakan tempat yang baik untuk jatuhnya benih yang baik 
yaitu SabdaMu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin  
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Aksi: 
Saya akan menjadi tempat yang yang baik untuk jatuhnya benih yang baik 
================================================================= 
 
Minggu, 19 September 2021 
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  sesudah 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. ". 

 
KERENDAHAN HATI 

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. " (Mark 9:35) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang terus berjalan 
menghindari daerah Galilea karena sedang mempersiapkan murid-murid-Nya memasuki masa 
penderitaan-Nya. Ketika membicarakan penderitaan-Nya, mereka tidak mengerti namun segan 
untuk bertanya kepada-Nya. Sikap seperti ini menunjukkan ketidakpekaan, keegoisan, dan tidak 
memikirkan apa yang akan terjadi terhadap Yesus. Yang terjadi adalah mereka bertengkar tentang 
siapa yang terbesar di antara mereka. 

Tiba di Kapernaum, Yesus secara pribadi menanyakan apa yang sedang mereka 
perdebatkan. Mereka hanya diam saja. Perilaku ini memperlihatkan ciri seseorang yang melakukan 
kesalahan tetapi enggan mengakuinya. Sikap diam juga bisa menunjukkan kekerasan hati mereka. 
Yesus menuntut kejujuran mereka. Setelah itu, Yesus menjelaskan arti menjadi terbesar dengan 
cara merendahkan diri dan melayani semua orang. Lalu Yesus memberi contoh dengan mengambil 
seorang anak kecil dan memeluknya sebagai suatu cara menyambut Tuhan Yesus dan Allah Bapa.  

 
Refleksi: 
Sudahkah kita merendahkan diri di hadapan Yesus?  
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk selalu rendah hati. Tidak sombong dan tidak ingin 
menonjolkan diri. Buatlah kami peka terhadap sesama dan menjadi murid-Mu yang baik. ajarilah 
kami agar selalu mengutakamakn kebaikan dan kerendahan hati yang kami tunjukkan kepada 
sesama. Ingatkan kami agar mampu dan mau melayani serta berlaku adil terhadap sesama 
sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami kini dan 
sepanjang masa. Amin.  
 
Aksi: 
Saya akan berusaha tidak menonjolkan diri di hadapan sesama.  
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================================================================= 
 
 
Senin, 20 September 2021 
PW S. Andreas Kim Taegon, Imam, dan Paulus Chong Hasang, dkk. Martir Korea 
Bacaan: Ezr 1:1-6; Mzm 126:1-2ab.2cd-3.4-5.6; Luk 8:16-18 
 
16 "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau 
menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua 
orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya.  17 Sebab tidak ada sesuatu yang 
tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan 
diketahui dan diumumkan. 18 Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang 
mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, dari padanya akan diambil, 
juga apa yang ia anggap ada padanya. " 

 
MENJADI PELITA 

Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu 
yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. (Luk 8:17) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berbicara tentang pelita. Pelita adalah lampu 

dengan bahan bakar minyak.  Di zaman sekarang ini sudah jarang sekali orang menggunakan pelita 
untuk menerangi rumahnya karena semua orang menggunakan tenaga listrik.  Terkecuali di daerah-
daerah terpencil, pelosok, pedalaman atau di lereng-lereng pegunungan mungkin masih ada orang 
yang menggunakan pelita sebagai alat penerangan. 

Menjadi pelita adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya.  Mengapa?  Karena Tuhan 
telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib.  Karena itu Tuhan 
menghendaki kita memiliki kehidupan yang bersinar di tengah-tengah dunia ini.  Kita pasti hafal 
dengan lirik lagu rohani ini:  "Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadi terang bagi sesama.  Kami yang 
telah diselamatkan, jadi terang Tuhan.  Reff:  Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, 
yang hidup bercahaya di depan semua orang.  Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di 
sorga."  Menjadi pelita berarti menjadi berkat bagi orang lain.  Menjadi pelita di mana?  Di mana pun 
kita berada dan kapan pun waktunya:  bisa di kantor, di pabrik, di sekolah, di kampus, dan juga di 
tempat kita tinggal.  Menjadi pelita bagi orang lain tidak harus selalu menjadi seorang fulltimer di 
gereja.  Apalah artinya kita sibuk dengan jadwal pelayanan yang padat, jika kehidupan kita sendiri 
tidak menjadi terang dan tidak berdampak bagi orang lain?  

Ketika pelita dinyalakan sumbunya akan semakin terbakar, artinya mendatangkan kerugian 
bagi orang yang menyalakan pelita itu.  Jadi ada harga yang harus kita bayar untuk menjadi pelita 
bagi orang lain!  Kita harus siap untuk berkorban dan rugi.  Jika kita menyayangkan hal itu maka 
pelita tidak akan pernah menyala.  Menjadi pelita berarti harus rela menjadi hamba dan pelayan bagi 
orang lain, sebagaimana Tuhan Yesus teladankan bagi kita! 

 
Refleksi: 
Sudahkah kita menjadi pelita bagi sesama?  
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami menjadi pelita dalam kegelapan. Buatlah kami mampu 
membantu sesama yang membutuhkan. Tanamkanlah dalam diri kami niat untuk berguna bagi 
sesama. Mewartakan Sabda-Mu kepada mereka yang belum mengenal-Mu, sebab Engkaulah 
Tuhan dan pengantara kami. Amin.  
 
Aksi: 
Saya akan berusaha menjadi terang bagi sesama. 
================================================================= 
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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. ". 
 

MENJADI MURID YESUS APA ADANYA 
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. ".( Mat 9: 13) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini bercerita tentang kisah panggilan Matius yang 

unik. Mengapa unik? Matius tidak dipanggil ketika ia sedang berdoa di bawah pohon rindang, ia 
tidak dipanggil ketika sedang berbuat amal kepada orang lain. Matius dipanggil dalam kondisi yang 
‘tidak ideal’. Yesus memanggilnya ketika ia sedang duduk di kantornya. Kantor yang dijauhi banyak 
orang. Matius tidak dipanggil ketika sedang duduk termenung di rumah doa atau tempat ziarah. Ia 
sungguh dipanggil dari keadaan aslinya, keadaan real dirinya saat itu. Matius yang pemungut 
cukailah yang dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti-Nya. Pemungut cukai tentu bukan orang yang 
diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Ia justru adalah orang yang dijauhi dan dihindari orang, 
bahkan ia dianggap berdosa besar dan tidak termasuk orang yang akan mendapat rahmat 
keselamatan. Nasib seorang pemungut cukai hanya ditentukan oleh tindakannya memungut pajak 
yang besar dan menindas dari orang lain. Demikian masyarakat umum memandangnya. Tidak ada 
jalan keselamatan baginya, yang ada hanyalah kuntuk dan siksa. Pemungut cukai adalah orang 
yang berdosa besar. 

Rahmat panggilan Matius juga menjadi rahmat panggilan kita. Tuhan Yesus memanggil kita 
sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ia memanggil kita secara personal, tidak seorangpun 
bisa mengintervensi rahmat panggilan itu. Saya yang seperti inilah yang dipanggil oleh Yesus. 
Matius yang pemungut cukailah yang dipanggil Yesus, bukan matius yang seolah dermawan. 
Rahmat panggilan itu mengubah Matius yang pemungut cukai menjadi Matius yang rasul Yesus. 
Kita dipanggil dalam situasi keberdosaan. Panggilan Tuhan itu mengubah situasi berdosa menjadi 
situasi berahmat. Kita bisa menjadi Matius, yang merasa berdosa dan mau menerima rahmat 
panggilan Tuhan; atau kita juga bisa menjadi orang Farisi, yang merasa tidak berdosa dan 
memandang orang lain melulu berdosa. 
 
 
Refleksi: 
Sudahkah kita bersedia menjadi murid Tuhan apa adanya?  
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami agar bersedia menjadi muridMu apa adanya. Selalu membarui 
diri untuk menjadi yang lebih baik, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang 
masa. Amin.  

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=9&verse=9
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Aksi: 
Saya akan bersedia menjadi murid Yesus apa adanya. 
================================================================= 
 
Rabu,22 September 2021 
Bacaan: Ezr 9:5-9; Tb 13:2.3-4a.4bcd.5.8; Luk 9:1-6 
 
1 Maka Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada 
mereka untuk menguasai setan-setan  dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. 2 Dan Ia 
mengutus mereka untuk memberitakan Kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang, 3 kata-Nya 
kepada mereka: "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau 
bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. 4 Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, 
tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. 5 Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima 
kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan 
terhadap mereka." 6 Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil 
memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. 

 
MEWARTAKAN INJIL DI SEMUA TEMPAT 

“Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan 
menyembuhkan orang sakit di segala tempat." ( Luk 9: 6) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berbicara tentang sebuah misi. Yesus 

mengutus murid-murid-Nya serta membekali mereka dengan kekuatan dan otoritas untuk mengusir 
roh jahat juga menyembuhkan orang sakit. Ini adalah kehendak Allah agar manusia dengan 
kelebihan dan kekurangannya ikut berpartisipasi dalam karya keelamatan. Perutusan para murid 
menyadarkan kita bahwa dengan pembaptisan, kita telah menjadi murid dan bersatu dengan 
Kristus, dengan demikian, kita dipercayai sebuah misi yaitu membawa kabar keselamatan dan 
mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang.  

Dalam inijil terlihat begitu menarik, karena Yesus memberikan kepercayaan kepada murid-
murid-Nya untuk menunaikan tugas sebagai pewarta kerajaan Surga dan pewarta kabar 
keselamatan. Di sini ada kepercayaan Tuhan kepada manusia, Yesus tidak memilih mereka yang 
mampu melainkan mereka yang setia dalam melakasanakan perintah-Nya. Begitupun dengan kita 
yang menjadi murid melalui pembaptisan, kita diberi mandat untuk berkolaborasi dengan-Nya dalam 
membangun kerajaan Surga dengan segala kelemahan dan kelebihan kita.  

Jadilah pewarta dengan kekuatan Kritus. Mewarta bersama Kristus adalah berkat yang 
berlimpah; maka jadilah terang bagi sesama di jalan menuju keselamatan, inilah misi kita sebagai 
murid-murid Tuhan. 

. 
 
Refleksi: 
Sudahkah kita wartakan Injil Tuhan tanpa batas? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami selalu agar di manapun kami berada, kami bisa mewartakan Injil 
dan kebaikan sesuai dengan ajaran-Mu. Tanamkanlah Dalam diri kami bahwa hidup kami harus 
menjadi berkat bagi orang lain terutama bagi orang-orang di sekitar kami. Bimbinglah kami agar 
kemanapun kami pergi bisa menjadi salurah rahmat-Mu, sehingga semakin banyak orang yang 
mengenal bahwa Engkaulah Juru Selamat kami. Amin  
 
Aksi: 
Saya akan berusaha mewartakan kebaikan Tuhan dimanapun saya berada 
================================================================= 
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Kamis, 23 September 2021 
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 Herodes,  raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan iapun merasa cemas, sebab ada 
orang yang mengatakan, bahwa Yohanes  telah bangkit dari antara orang mati. 8 Ada lagi yang 
mengatakan, bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan, bahwa seorang dari 
nabi-nabi dahulu telah bangkit.  9 Tetapi Herodes berkata: "Yohanes telah kupenggal kepalanya. 
Siapa gerangan Dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?" Lalu ia berusaha supaya 
dapat bertemu dengan Yesus.   

 

MEMAHAMI MUKJIZAT TUHAN 
Siapa gerangan Dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?" ( Luk 9:9b) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Hari ini kita memperingati Santo Padre Pio dari 

Piettrelcina. Hari ini Injil memperlihatkan sosok Herodes yang kaget dengan segala hal biasa yang 
dilakukan Yesus. Kecemasan pun mulai muncul karena ada berita tentang kebangkitan Yohanes 
pembaptis; mengapa tidak, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah nabi Allah, dan bisa membawa 
malapetaka dalam hidupnya. Namun kabar yang tidak jelas pun membuatnya semakin penasaran 
dan ingin bertemu dengan Yesus. Yesus dianggap sebagai seseorang yang diutus Allah, karena 
melakukan keajaiban yang membuat orang tercengang akan perbuatan-Nya. Ini bukanlah hal yang 
lazim atau sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka orang-orangpun mulai mengikuti-Nya 
dan berbicara tentang diri-Nya; maka dari itu ada rasa penasaran bukan saja bagi Herodes, namun 
juga bagi banyak orang untuk mengenal dan melihat yang diperbuat Yesus.  

Dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan selalu membuat keajaiban namun kadang kala 
semua berlalu begitu saja tanpa disadari, dinikmati apalagi syukuri. Semuanya terjadi karena 
aktifiitas harian, seperti pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi sehingga menyita perhatian akan 
hal-hal yang Tuhan berikan. Tuhan selalu membuat keajaiban, selalu menunjukkan hal-hal yang luar 
biasa, namun kita sering menutup mata hati sehingga tidak melihat, tidak menerima dan memahami 
berkat yang diberikan. Oleh sebab itu marilah kita membuka hati untuk melihat keajaiban yang 
Tuhan berikan kepada kita; karena Tuhan berkarya tidak saja dalam hal-hal yang besar, namun 
sering terjadi dalam hal kecil yang sering kita abaikan. Jadi janganlah kita seperti Herodes yang 
penasaran ingin melihat Yesus dan tidak merasakan keajaiban karena menutup pintu hatinya; 
sebagai umat Kritiani, mari membuka hati untuk melihat keagungan Tuhan, melihat tanda-tanda 
keajaiban yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. 

 
 
Refleksi: 
Apakah kita sadar dalam kesibukan kita sehari-hari akan keajaiban Tuhan?  
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami memahami bahwa Engkau hadir dalam diri kami. Buatlah kami 
semakin mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang selalu menyertai hidup kami. Engkau 
selalu membuat keajaiban-keajaiban di dalam ketidakmampuan kami. Buatlah kami mengerti bahwa 
segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami . 
Amin.   
 
Aksi: 
Saya akan berusaha memahami akan keajaiban-keajaiban Tuhan 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=9&verse=7


================================================================= 
 
 
 
Jumat, 24 September 2021 
Bacaan: Hag 2:1b-10; Mzm 43:1.2.3.4; Luk 9:19-22 
 
19 Jawab mereka: "Yohanes Pembaptis,  ada juga yang mengatakan: Elia, ada pula yang 

mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. " 20 Yesus bertanya kepada 

mereka: "Menurut kamu, siapakah Aku ini?" Jawab Petrus: "Mesias dari Allah. " 21 Lalu Yesus 

melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada 

siapapun.  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. " 

 
MEWARTAKAN INJIL DI SEMUA TEMPAT 

Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu 
kepada siapapun.( Luk 9: 21) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Kisah Petrus yang disampaikan dalam Injil hari ini diawali 

dengan dua pertanyaan dari Yesus: "Kata orang banyak, siapakah Aku ini?" dan pertanyaan 
mengenai apa yang akan disampaikan para murid tentang diri-Nya: "Menurut kamu, siapakah Aku 
ini?". Jawaban mereka standar dan dari anggapan umum: Yohanes, Elia, seorang nabi. Dan ketika 
Ia bertanya mengenai kesimpulan mereka sendiri, Petrus berbicara atas nama yang lain: Mesias 
dari Allah. Penegasan Petrus bahwa Yesus itu Mesias tumbuh dari pendalaman iman di kalangan 
umat Gereja Perdana yang ingin makin menyadari siapakah Yesus itu. 

Respon Yesus terhadap yang disampaikan Petrus dengan mengatakan pada mereka untuk 
tidak menceritakannya kepada siapapun. Walau pun Yesus tidak menyanggah atas gambaran 
Petrus yang mengganggap Yesus sebagai Mesias dan Yesus sendiri tidak mengingkari diri-Nya. 
Keyakinan bahwa Yesus yang dijanjikan Allah dan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh banyak 
orang akan terbentur pada kenyataan Yesus ditolak oleh para pemimpin Yahudi, didera dan wafat 
di kayu salib. "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 dan mengembalikan kejayaan bangsa-
Nya. 

Setelah Yesus menjelaskan tentang siapa diri-Nya, Dia memberikan pemahaman bagaimana 
cara mengikut Dia. Yang artinya, setelah para murid mengenal Dia, harus dilanjutkan dengan cara 
bagaimana hidup sesuai dengan-Nya yakni: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. 
Untuk hal inilah, Tuhan Yesus berdoa, yaitu supaya setiap murid-Nya dapat mengenal Dia dengan 
benar dan tepat, sehingga mereka kemudian dapat hidup dengan benar dan tepat pula. 
 
Refleksi: 
Siapakah Yesus menurut aku? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami agar mampu berdoa tidak hanya untuk kepentingan diri semata, 
namun mampu berdoa untuk mampu mengenal Tuhan dan hidup seturut kehendakMu. Doa yang 
menjadi peneguh spiritualitas hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Saya akan menjadikan Yesus sebagai sumber sagalanya bagiku. 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=9&verse=19
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================================================================= 
 
 
Sabtu, 25 September 2021 
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 kepada murid-murid-Nya: 44 "Dengarlah dan 

camkanlah segala perkataan-Ku ini: Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan 

manusia. " 45 Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, 

sehingga mereka tidak dapat memahaminya.  Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan 

itu kepada-Nya. 

MENGENAL YESUS 
Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku ini: 

Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. " ( Luk 9:43b -44 ) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan Yesus yang sedang berbicara 
kepada para murid-Nya mengenai keadaan hidup-Nya yang akan terjadi. Yesus dengan jelas 
menegaskan bahwa :” “Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku ini: Anak Manusia akan 
diserahkan ke dalam tangan manusia”. Dari perkataan-Nya tersebut, Yesus bermaksud untuk 
menjelaskan bahwa diri-Nya sebagai anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ia 
akan mengalami penderitaan sebagai bentuk ketaatan-Nya pada Bapa, namun nampak-
nampaknya, para murid tidak paham akan maksud dari perkataan Yesus sendiri. 

Dalam hidup ini, kita pun juga seringkali dihadapkan dengan situasi seperti para murid. Kita 
bisa  berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus, tapi kita seringkali tidak paham akan apa yang 
menjadi rencana dan kehendak-Nya. Apa yang menjadi makud Tuhan seringkali kurang kita 
tanggapi dan tangkap dengan sungguh. Disini, kita juga bisa melihat bahwa untuk sampai pada 
sebuah pemahaman dan pengertian yang dalam itu tidak serta merta mudah terlaksana. Ini juga 
menandakan bahwa hidup itu merupakan sebuah misteri, sulit untuk dimengerti dengan nalar kita. 
Misteri ini nyata hadir, melalui, dan dialami Yesus. Bapa memiliki rencana keselamatan yang 
tertuang semua dalam diri Kristus yang akhirnya mati di salib dan bangkit. 

Maka, marilah kita pupuk iman dan pemahaman yang mendalam akan Yesus dalam hidup, 
agar kita semakin mantap dan menerima segala yang ada dalam hidup dengan sungguh. Yesus 
yang merupakan anak manusia diserahkan kedalam tangan manusia melalui penderitaan dan 
bangkit. Maka, mari kita setia mengikuti-Nya dengan sungguh-sungguh agar semakin dalam pula 
mengenal-Nya 
 
Refleksi: 
Sudahkah kita mengenal Yesus dengan baik? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami megnenal Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Buatlah 
kami sadar akan pentingnya memahami setiap rencana-Mu dalam tindakan kami. Sadarkan kami 
bila tersesat atau tergoda dengan hal-hal duniawi. Kembalikan kami ke jalan yang benar yang Kau 
kehendaki, karena kami percaya dengan mengenal-Mu maka kamai akan diselamatkan, sebab 
Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.  Amin.    
 
Aksi: 
Saya akan berusaha memahami bahwa Yesus setia menami saya dalam hidup saya 
================================================================= 
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Minggu, 26 September 2021 
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."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.  

BERPIKIR POSITIF TERHADAP ORANG LAIN 
Barangsiapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. (Mark 9:40a) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Pengalaman hidup para rasul bersama dengan Yesus 

merupakan pengalaman yang istimewa, mengesan, tak tergantikan, dan tak tertandingi. 
Pengalaman ini sungguh menjadi kesempatan luar biasa bagi para rasul dan bagi para murid lain 
yang mengikuti-Nya. Melalui pengalaman kebersamaan dengan Yesus, mereka mendapat banyak 
hal baru, khususnya mendapat karunia serta kuasa dari Yesus sendiri. Pengalaman mendasar inilah 
yang dapat kita tempatkan untuk melihat konteks perkataan Yohanes kepada Yesus dalam bacaan 
Injil hari ini. Yohanes seolah merasa kurang senang ketika ada seorang yang bukan bagian dari 
para murid, mengusir setan menggunakan kuasa dalam nama Yesus. Yoahanes iri, tidak terima, 
cemburu, dan curiga melihat peristiwa itu. 

Dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman batin semacam ini seringkali muncul dan hadir 
dalam diri kita. Perasaan-perasaan semacam ini muncul ketika kita merasa tersaingi, direndahkan, 
diremehkan, dan diabaikan. Berangkat dari pengalaman Yohanes, Yesus mengajak kita untuk terus-
menerus mengolah hati dan pikiran kita, supaya kita dapat semakin menyadari kecenderungan-
kecenderungan negatif kita terhadap orang lain. 

 
Refleksi: 
Sudahkah kita selalu berpikir positing terhapa orang lain? 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau semakin meneguhkan kami 
melalui permenungan hari ini. Kiranya pada hari ini dan hari-hari selanjutnya, kami dapat semakin 
belajar memiliki keterbukaan hati dan selalu berpikir positif, sehingga kami dapat selalu menghargai 
sesama kami dan mensyukuri segala pengalaman baik maupun yang kurang baik dalam hidup kami 
sehari-hari, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kii dan sepanjang masa. Amin. 
Aksi: 
Saya akan berusaha mewartakan kebaikan disetiap tempat yang saya singgahi. 
================================================================= 
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Senin, 27 September 2021 
PW S. Vinsensius a Paulo, Imam 
Bacaan: Za 8:1-8; 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 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." 

MENJADI YANG TERKECIL 
Dan berkata kepada mereka :”Barangsiapa menyambut anak ini dalam nama-Ku, ia menyambut 

Aku; dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut Dia, yang mengutus Aku, karena yang 
terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar ( Luk 9: 48) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa kebesaran seseorang 

ditentukan bagaimana sikap hatinya. Bisa jadi mereka yang dianggap paling kecil dalam kehidupan 
masyarakat justru dialah yang paling banyak berbuat kebaikan dan membantu sesamanya. 
Membantu bukan hanya sekedar dengan barang, namun mau mendengarkan sesamanya adalah 
bagian dari membantu sesama. Seorang anak kecil akan lebih mudah diberi tahu dan diberi 
pengertian tentang sesuatu, dan dampaknya akan besar untuk hidupnya di masa depan. Sementara 
seorang tua belum tentu mudah menerima masukan dan mendengarkan orang lain. 

Membaca kitab suci adalah perkara yang lebih mudah dibandingkan dengan mendengarkan 
suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan menjadi tuntunan utama seorang Kristiani dalam 
hidupnya. Bagaimana mungkin seorang yang tidak mau mendengarkan sesama bisa mendengarkan 
suara Tuhan? Sikap hati seperti seorang anak kecil lebih diperlukan untuk mendengarkan suara 
Tuhan. 

Seorang anak kecil mendengarkan orang lain dengan tulus. Demikian juga ketika diperintah 
orang lebih tua akan menjalankan dengan polos. Jika dilihat dari pengertian orang besar, mungkin 
dia menjadi orang yang bodoh. Namun dalam pengertian Kristiani, ketulusan dan kepolosan itu 
diperlukan untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. 

Kita juga diajak untuk terbuka hati untuk mengamini bahwa dalam diri orang lain, Allah tetap 
berkarya. Karya keselamatan Allah tidak bisa hanya diklaim oleh orang tertentu atau kelompok 
tertentu. Yesus mengingatkan kita bahwa orang di luar kita pun, Allah tetap menawarkan rahmat 
keselamatan. Ukuran yang paling jelas adalah sama-sama berjalan untuk berbuat baik dan 
membawa keselamatan, bukan membawa kehancuran dan kematian. 
Refleksi: 
Apakah kita sudah menjadi orang yang terkecil yang siap mendengarkan Sabda Tuhan? ataukah 
kita orang yang selalu mau menonjolkan diri demi popularitas? 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah ajarilah kami untuk mempunyai sikap hati yang tulus dan murni seperti 
seorang anak ketika mendengarkan sabda-Mu. Buatlah hati kami berani untuk mendengarkan orang 
lain. Semoga kami mampu menjalankan tugas-tugas kami dengan tulus, tanpa bersungut-sungut. 
Semoga kami semakin mampu membangun kerukunan dan kedamaian dalam hidup kami bersama. 
Amin. 
Aksi: 
Saya akan berusaha mewartakan kebaikan di setiap tempat yang saya singgahi. 
================================================================= 
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Selasa, 28 September 2021 
PF S. Laurensius Ruiz dkk. 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? " 55Akan tetapi Ia berpaling dan menegor mereka . 56Lalu mereka pergi ke desa yang lain. 

 
MENGATASI MASALA DENGAN BAIK 

Akan tetapi Ia berpaling dan menegor mereka. ( Luk 9 : 55) 
 

Teman-teman  yang dikasihi Tuhan, Hari ini Injil bercerita tentang dua murid Yesus, Yohanes 
dan Yakobus yang marah ketika melihat orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Mereka berkata 
kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau, supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk 
membinasakan mereka?" Ucapan mereka tidak menyatakan kewenangan Tuhan dalam 
menghukum, tetapi didorong oleh amarah sebab ditolak oleh orang Samaria. Mereka 
menganggapnya sebagai penghinaan kepada Yesus. Teguran Yesus kepada kedua murid-Nya 
tidak berarti bahwa Ia menyetujui perbuatan orang Samaria yang menolak-Nya. Tetapi, dibalik sikap-
Nya itu, Yesus memberikan teladan dalam mengatasi permasalahan. Kedua murid diajar untuk 
melihat realitas penolakan dan bertindak sebagai pengikut Yesus yang sabar, bersedia menjalani 
kesulitan. Ditolak, dihina, dan dibenci adalah hal-hal yang akan menjadi bagian penderitaan Yesus 
sebelum mati 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. Perbuatan jahat akan menuai hasilnya nanti. Sebab 
itu, matikanlah keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Nas ini mengingatkan kita, 
sebagai orang percaya, untuk tidak gegabah dalam mengatasi masalah. Kita diajarkan untuk 
berhati-hati dalam menggumuli permasalahan, apalagi memakai kuasa rohani secara salah sebagai 
solusi dangkal mengatasi permasalahan. Gunakan hikmat Tuhan sebagai bukti bahwa kita mampu 
menempatkan diri secara tepat dan bijak sebagai orang percaya yang bersedia mengalami 
tantangan pelayanan dengan penuh sukacita tanpa menimbulkan masalah. 
Refleksi: 
Sudahkah kita orang yang sabar saat komplik dengan orang lain? Ataukah kita orang yang 
mengutamakan emosi kita saat berselisih dengan orang lain? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami kesabaran, ketaatan, dan kesetiaan mengikut dan melayani-
Mu agar banyak orang diselamatkan. Ingatkanlah kami bila kami sering mengutamakan emosi kami 
di saat berselisih dengan orang lain, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.  
 
Aksi: 
Saya akan berusaha sabar apabila konflik dengan orang lain 
================================================================= 
 
 
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 
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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." 

 
MELIHAT HAL YANG LEBIH BESAR DALAM TERANG KRISTUS 

Kata Natanael kepada-Nya: "Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!" (Yoh 1:49) 
 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Hari ini Injil bercerita tentang bagaimana kita 
membayangkan bentuk dari malaikat-malaikat? Bagaimana kita bisa mengerti seperti apa malaikat 
dan bagaimana keberadaannya? Mungkin kita akan sulit untuk membayangkan dan mengerti 
tentang malaikat. Para spiritualis, teolog, dan ahli-ahli kitab suci mungkin juga tidak mudah untuk 
berbicara tentang malaikat. Sepanjang sejarah rasanya mereka banyak mendiskusikan dan 
mendeskripsikan tentang malaikat, berapa jumlahnya, bagaimana hidupnya, dan lain sebagainya. 

Untuk kita, biarlah mereka yang berdebat tentang malaikat. Mari kita mempercayai bahwa 
malaikat itu sungguh ada dan hadir dala, hidup kita. Lebih membawa berkat bagi kita untuk 
mengamini eksistensinya dan mengerti bagaimana peran para malaikat seperti yang tertulis dalam 
kitab suci. Sumber utama kita adalah kitab suci, kita tidak berandai-andai atau bahkan membuat 
malaikat sendiri. 

Seperti dalam Injil hari ini, kiranya yang menjadi perhatian kita adalah berkaitan dengan 
kesejatian hidup, hidup yang tidak dipalsukan. Demikian para malaikat adalah bentuk dari kesejatian 
hidup. Mereka sungguh hadir dan membawa kesejatian hidup itu sendiri. Seperti Natanael yang 
dikatakan Yesus sebagai orang Israel sejati. Seluruh hidupnya ia pakai untuk menemukan dan 
mengerti akan Tuhan. Berada di bawah pohon ara pada siang hari dalam masyarakat Yahudi berarti 
orang itu sedang berdoa, atau dalam kesendirian seperti orang yang sedang semedi. Maka dalam 
pengertian Yohanes, Natanael adalah orang yang selalu mendekatkan diri pada yang Ilahi, 
menyatukan hidupnya untuk mengalami Allah yang hadir. 
 
Refleksi: 
Apakah kita sudah menemukan dan mengerti akan Tuhan? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk menyadari kehadiran para malaikat-Mu dalam hidup kami. 
Semoga kami mampu meneladan kesejatian hidup para malaikat. Ajarilah kami agar kami mampu 
menghidupi perjalanan hidup ini secara lebih sejati dan murni. Semoga kami semakin mampu 
membedakan yang sejati dan yang palsu. Amin 
 
Aksi: 
Saya akan berusaha mencari dan mengenal Tuhan dalam hidup saya 
================================================================= 
 
 
Kamis, 30 September 2021 
PW S. Hieronimus, Imam dan Pujangga Gereja 
Bacaan: Neh 8:1-4a.5-6.7b-12; Mzm 19:8-11; Luk 10:1-12 
 
1Kemudian 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.  2Kata-Nya 
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kepada mereka: "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan 
yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.  3Pergilah, 
sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala.  4Janganlah 
membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun 
selama dalam perjalanan. 5Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: Damai 
sejahtera bagi rumah ini. 6Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka 
salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. 7Tinggallah 
dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja 
patut mendapat upahnya.  Janganlah berpindah-pindah rumah. 8Dan jikalau kamu masuk ke dalam 
sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu 9 dan 
sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan 
Allah  sudah dekat padamu. 10Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak 
diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah: 11Juga debu kotamu yang 
melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu;  tetapi ketahuilah ini: Kerajaan Allah sudah 
dekat.  12Aku berkata kepadamu: pada hari itu Sodom  akan lebih ringan tanggungannya dari pada 
kota itu." 

 
MELAYANI TUHAN 

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. ( Luk 

10:2) 

 
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini bercerita tentang panggilan Tuhan. Panggilan 

melayani Tuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Itu bukan kehendak manusia. Panggilan terjadi 
karena Tuhan menghendakinya. Tuhan yang memilih dan mengutus tiap orang untuk terlibat dalam 
karya-Nya. Tuhan memilih dan mengutus, kita tidak boleh bertanya pergi ke mana, dengan siapa, 
dan apa yang perlu dibawa. Sebaliknya, responslah panggilan itu dan jalanilah dengan sukacita. 
Ketika Tuhan menunjuk tujuh puluh murid dan mengutus mereka pergi ke setiap kota dan tempat, 
Dialah yang memberitahukan dengan siapa mereka bekerja, bagaimana menghadapi situasi 
pelayanan dan karakter manusia yang beragam, serta bagaimana seharusnya bersikap ketika 
mengalami penerimaan atau penolakan. Tuhan tidak pernah salah memilih dan mengutus orang 
bekerja dalam kebun anggur-Nya. Untuk memenuhi panggilan pelayanan, sudah seharusnya 
seseorang tidak dibebani dengan hal-hal materi, tidak memaksakan keinginan, melainkan hanya 
fokus pada tugas panggilannya. Seorang pelayan harus melayani sesuai kehendak Tuhan dan 
bertanggung jawab merespons panggilan karena panggilan itu menyatakan kuasa Allah melalui 
pertobatan dan pewartaan Kerajaan Allah. 
 
Refleksi: 
Bersediakah kita menjadi pelayan Tuhan dalam kehidupan sehari hari?  
Doa: 
Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk menjadi pelayanMu dalam kehidupan kami sehari-hari. 
Temani kami agar kami mampu mewartakan SabdaMu kepada siapa saja yang kami temui, sebab 
Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.   
 
Aksi: 
Saya akan menjadi pelayan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 

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