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Bacaan: 1Kor. 2:10b-16; Mzm. 145:8-9,10-11,12-13ab,13cd-14; Luk. 4:31-37. 
 
31 Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ 
pada  hari-hari Sabat. 32 Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab 
perkataan-Nya penuh kuasa. 33 Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang 
kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras: 34 "Hai Engkau, Yesus orang 
Nazaret, apa urusan-Mu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? 
Aku tahu siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah." 35 Tetapi Yesus menghardiknya, 
kata-Nya: "Diam, keluarlah dari padanya!" Dan setan itu pun menghempaskan orang 
itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari padanya dan sama sekali tidak 
menyakitinya. 36 Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, 
katanya: "Alangkah hebatnya perkataan ini! Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa 
Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." 37 Dan tersebarlah 
berita tentang Dia ke mana-mana di daerah itu 
 

DATANGLAH KEPADA YESUS 
“ Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya: 

Alangkah hebatnya perkataan ini! Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia 
memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar “(Luk 4:36) 

 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan,  

 Yesus lebih berkuasa dari roh jahat yang menawan dan menindas orang itu. 
Kuasa-Nya melampaui kuasa roh jahat yang menyakiti orang tersebut. Kuasa-Nya 
memerdekakan. Kuasa-Nya mematahkan setiap belenggu manusia. Dia datang untuk 
membebaskan orang-orang yang tertawan dan menderita. 
Orang yang dikuasai oleh roh jahat memang takut pada orang-orang yang hidupnya 
suci dan benar. Anak-anak kegelapan sebenarnya gentar pada anak-anak terang, 
orang-orang yang tak jujur atau korup dalam suatu instansi merasa terancam 
dengan kehadiran orang jujur dan bersih. 
Kita telah Dibaptis dan dimerdekakan oleh Kristus atas kuasa dosa, dan menjadi anak-
anak terang dalam kehidupan kita didunia ini, karena kita Mempunyai Yesus sang 
Juruslamat, sehingga kita harus menjadi saksi Kristus dengan menjadi orang yang 
jujur dan bersih hati dan tidak menyakiti  hati sesama. Datang lah kepada Yesus 
kapanpun untuk dapat memperoleh kebebasan dari kuasa jahat,  
 
Refleksi:  
Apakah aku telah menjadi orang yang tidak menyakiti hati sesamaku ? 
 
Doa: 
Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidupku, terangilah aku agar aku Mempunyai hati 
yang bersih dan jujur dalam hidupku,demi Kristus Tuhan kami, Amin. 
 
Aksi: 
Aku berusaha untuk tidak menyakiti sesamku. 
================================================================ 

KAMIS 02/SEP/2021 
Bacaan : Kol 1:9-14, Mzm 98:2-3ab.3cd-4.5-6, Luk 5:1-11 
 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor2:10-16;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm145:8-9;Mzm145:10-11;Mzm145:12-13;Mzm145:13-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk4:31-37;


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

 
Menjadi Pengikut Kristus 

“Kata Yesus kepada Simon: "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau 
akan menjala manusia” 

(Lukas 5:10b) 
 
Anak-anak yang di kasihi Tuhan ,  

di satu sisi, untuk melihat kekuatan karisma Yesus yang menarik para 
pengikutNya untuk mengikutiNya dengan berani meninggalkan segala-galanya. 
Yesus menawarkan harapan yang memenuhi kebutuhan terdalam setiap orang. Dan 
harapan yang Yesus tawarkan itu tidak pernah lekang dan sirna walau telah dimakan 
waktu. Kekristenan masih hidup walau sudah lebih dari 2000 tahun setelah kematian 
dan kebangkitan Yesus. Yesus juga tidak memilih orang-orang yang super hebat 
untuk menjadi “penjala manusia”. Dia memilih nelayan, pemungut cukai dan orang 
biasa lainnya yang pasti punya kelemahan dan juga kerap gagal. Tapi pesan 
harapanNya masih tetap hidup. Karena Yesus memang tetap hidup dan tinggal di 
dalam diri kita. Dialah jawaban dari setiap kerinduan hati manusia. 
 
Refleksi   
Apakah saya sudah menjadi pengikut Kristus?? 
 
Doa    
Allah Bapa yang maha kasih, ajari dan tuntun kami agar menjadi    pengkutiMu yang 
setia  
 
Aksi 
Ayoo menjadi pengikut Kristus yang setia. 

 

 
Jumat 03/SEP/2021 :  Pw. St. Gregorius Agung  
Bacaan : Kol 1:15-20, Mzm 100:2-5, Luk 5:33-39 
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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 w  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 

MENGUBAH GAYA LAMA 
Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. (Luk 5:38) 

 
Anak-anak yang dikasih Tuhan,   

Hari ini orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang puasa. Terlalu sering fokus 
dari puasa adalah tidak makan. Mereka mempertanyakan mengapa murid Yohanes dan 
Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus makan dan minum. Mereka pikir puasa 
itu hanya soal tidak makan minum. Seharusnya puasa adalah melepaskan mata kita dari 
hal-hal duniawi dan berpusat pada Tuhan. Dengan mengalihkan mata dari hal-hal dunia 
ini, kita dapat memusatkan diri pada Kristus secara lebih baik. Puasa menolong kita untuk 
memperoleh pandangan baru dan memperbaharui ketergantungan pada Tuhan. 

Kita mungkin juga seperti mereka, orang-orang Farisi. Ketika dibaptis, kita 
menerima Yesus. Dengan memakai nama santo ataupun santa dari luar nampak suci. 
Kita rajin ke Gereja setiap minggu bahkan setiap hari. Rajin berdoa, berpuasa dan 
memberi derma tetapi sering mencela orang lain, kalau tersinggung langsung marah dan 
sering membuli teman kita sendiri. Mengaku Katolik tetapi masih pasang sesajen…masih 
suka pasang nomer togel… tetapi meninggalkan Yesus. Ibarat HP, kita hanya mengganti 
cashing ..menjadi cashing smartphone tapi isinya masih hp abal-abal. Jadilah orang yang 
rendah hati tidak sombong, dan punya hati yang terbuka, jadilah manusia yang berani 
berubah dan menerima perubahan demi kemuliaan Tuhan. 
 
Refleksi  
Sudahkah kita mengakui kehadiran orang lain di sekitar kita?  
 
Doa :   
Allah Bapa yang Mahabaik, anugerahkanlah kedamaian dan sikap saling menghargai 
dalam kehidupan sehar-hari. Semoga perbedaan menjadi kekuatan untuk saling 
mencintai satu sama lain. Amin. 
 
Aksi : 
Ayoo Menghargai orang lain. 
================================================================ 
 
Sabtu  04/SEP/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 
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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." 

LARANGAN PADA HARI SABAT 
Kata Yesus lagi kepada mereka: "Anak Manusia   adalah Tuhan atas hari Sabat." 

(Luk 6:5) 
 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan,  

Yesus mengungkapkan dua buah kebenaran yang penting ini. 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 itu. 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.                          

Kita mungkin sering lupa waktu saat belajar. Kita larut dalam keinginan, 
bermain, dan kebutuhan lainnya yang tiada habisnya. Sehingga waktu dan kesibukan 
memperbudak kita, sampai akhirnya kita lupa untuk istirahat, melepaskan beban, dan 
menyegarkan diri. Akibatnya, stres datang menyapa, kreativitas menjadi menurun, 
jenuh, relasi memburuk, dan sebagainya 

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

Yesus Kristus, agar Dia sudi mengajar kita dan kita pun dapat semakin mengenal-

Nya. Bagaimana? Antara lain dengan menyediakan waktu yang cukup setiap hari 

untuk berdoa dan memuji-muji Allah, kemudian melakukan pemeriksaan batin/nurani 

kita setiap hari, dan dengan membaca dan merenungkan sabda Allah dalam Kitab 

Suci serta dengan membuat serta bertindak atas untuk pertumbuhan Iman kita. 

Refleksi  

Pernahkah kita lupa untuk Belajar?  

 

Doa  : 

“Ya Bapa surgawi, terima kasih penuh syukur kami haturkan kepada-Mu karena Roh 

Kudus yang Kauutus, memampukan kami untuk menjadi semakin dekat dan mengenal 

diri-Mu. Amin.” 

 

Aksi 

Berdoa dan Belajar setiap hari ( ora et labora ) 

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

 
Minggu   05/SEP/2021 : HR. MINGGU KITAB SUCI NASIONAL 
Bacaan : Yes 35:4-7a, Mzm 146:7.8-9a.9bc-10, Yak 2:1-5, Mrk 7:31-37 
Yesus menyembuhkan seorang tuli 

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 
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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." 
 

MUKJIZAT YESUS 
Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat 

lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik.   
(Mrk 7:35) 

 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan,  
Hari ini kita mendengar Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap yang 

dibawa kepadaNya. Jika kita ingin merenungkannya secara lebih mendalam, kita 
dapat merefleksikan bahwa sebenarnya kita semua juga sakit. Kita juga terkadang 
sakit Tuli dan gagap. Kita terkadang tuli terhadap Tuhan yang hadir melalui orang-
orang yang berada disekitar kita. Banyak sekali orang-orang yang memerlukan 
bantuan dari kita, tapi terkadang kita menutup telinga dan berpura-pura tuli sehingga 
kita memiliki alasan untuk tidak mendengarnya. Kita juga terkadang Gagap. Kita 
gagap dalam hal mewartakan kasih Allah kepada sesama. Entah mungkin karena 
takut, malu, minder atau alasan lain. Karenanya kita jarang membantu orang lain. Kita 
tidak bisa melihat Tuhan dalam diri orang lain. 

Mungkin juga kita kerap menjadi tuli dan gagap yang membuat kita tidak dapat 
berelasi dengan sesama, kita tidak peduli dengan orang disekitar kita, kita acuh dan 
tidak mau tau, kita sibuk dengan diri sendiri, kita tidak ‘meng-orangkan’ orang yang 
disamping kita karena kita begitu sibuk dengan hp-hp/BB BB kita, kita sibuk 
berselancar di dunia maya, hingga tidak heran kalau kita menjadi lupa akan banyak 
hal, kita tidak tau apa yang terjadi di sekeliling kita, dan parahnya lagi kita tuli akan 
panggilan Tuhan. 

Oleh karenanya baiklah kita datang kepada Yesus sendiri agar Dia berkenan 
menyembuhkan ketulian dan kegagapan kita sehingga setelah kita sembuh kita dapat 
meneladan Yesus untuk mendekati mereka yang sudah “tuli dan gagap” karena sudah 
lebih dari setengah hidupnya di dunia ‘maya’ di dunia ‘hp’, di dunia BB, di dunia 
browsing. Kita bisa mendekati mereka secara personal dan hangat untuk membuka 
ketulian dan kegagapan mereka terhadap relasi mereka di dunia nyata. Karena dunia 
nyata lebih membutuhkan mereka. 

Refleksi :  

Apakah kita percaya kepada Tuhan dan melaksankan perintahNya? 

Doa     : 

Allah Bapa yang Maha Pengasih, tuntun kami agar kami semakin mendekatkan diri 
kepadamu dan percaya akan segala rencana yang Engkau berikan kepada kami. 
Amin. 

Aksi 

Yuuk kita peduli dan memperhatikan Sahabat kita yang khususnya yang tidak mampu 
membeli peralatan sekolah.  
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================================================================ 

Senin 06/SEP/2021 
Bacaan : Kol 1:24-2:3, Mzm 62:6-7.9, Luk 6:6-11 
Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat 

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. 

BERBUAT BAIK SETIAP SAAT 
Lalu Yesus berkata kepada mereka: "Aku bertanya kepada kamu: Manakah yang 
diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan 

nyawa orang atau membinasakannya?" (Luk 6:9 ) 
 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan,  
bacaan injil hari ini  tentang larangan di hari sabat. Sekali lagi Santo Lukas ingin 

memperlihatkan kepada kita Figur Yesus sebagai sang Guru yang mengajar dengan 
otoritas  didalam sinagoga di depan orang banyak.  Juga Santo Lukas ingin 
memperlihatkan kepada kita bahwa salah satu tanda kehadiran Allah di dunia adalah 
dengan membuat keajaiban. Dalam injil ini kita bisa lihat bagaimana dengan penuh 
autoritas Yesus menyembukan seorang yang mati tangannya cuman dengan 
bersabda. Ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus adalah Imanuel, yang datang dan 
tinggal diantara umat manusia. 

Dalam kehidupan, seringkali kita temukan orang –orang yang bertopengkan 
ahli-ahli taurat dan orang farisi. Mereka hidup ditengah umat Allah, bukan karena 
mereka ingin menjadi pengikut Yesus yang setia, melainkan untuk menghalangi dan 
merusak rencana dan kehendak Allah, karena keinginan mereka cuman bersifat 
ragawi, mencari ketenaran, ambisi kekuasaan, dll,. 

Sekali lagi Yesus ingin agar pengikutnya mengerti, bahwa berbuat baik dan 
menyelamatkan nyawa adalah sesuatu yang terpenting. ini bukan melanggar hukum, 
karena siapa yang berbuat baik dan menyelamatkan nyawa sesamanya, itu 
dilakukan  karena di dasari atas cinta kasih; siapa yang mencintai berarti telah 
memenuhi hukum taurat. Jadi ketika berbuat baik pada hari sabat, bukan berarti 
melanggar hukum, melainkan kita sedang memenuhinya. 

Jadi himbauan untuk kita sebagai murid kristus adalah, jangan takut untuk 
berbuat baik dan menyelamatkan sesama, jangan takut untuk berbuat keadilan, 
memperjuangkan mereka yang lemah, karena dengan demikian, kita telah memenuhi 
hukum-hukum Allah. Agar mereka tahu, kita adalah murid kristus yang sejati adalah 
mencintai sesama dengan segenap hati.   
 
Refleksi :  
Pernahkah kita menolong teman yang sedang berkesusahan ? 
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Doa : 
Ya Bapa, bimbinglah aku supaya aq supaya aku dapat berbuat baik kepada sesama 
dan membantu memberikan keadilan bagi Sesamaku, Amin. 
 
Reaksi : 
Mau menghibur teman yang sedang bersedih. 
================================================================ 
 
 
Selasa07 /SEP/2021 
Bacaan : Kol 2:6-15, Mzm 145:1-2.8-9.10-11, Luk 6:12-19 
Yesus memanggil kedua belas rasul 

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. 
 

MENJADI MURID YESUS 
Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu memilih dari 

antara mereka dua belas orang, yang disebut-Nya rasul “ ( Luk 6: 13 ) 
  
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

Injil pada hari ini, mengingatkan kita saat-saat pemilihan para rasul yang akan 
menemani dan mengikuti Yesus dalam menunaikan tugas dan misi yang diberikan 
Bapa kepadanya. Pemilihan para rasul mempunyai arti yang mendalam, mengingat 
bahwa umat Israel berdiri diatas 12 suku, jadi pemilihan 12 rasul merupakan sebuah 
renovasi spiritual bagi seluruh umat manusia. disini Allah mendirikan  umat yang baru 
diatas pondasi keduabelas rasul dan disini pula setiap kristiani lahir secara spiritual, 
untuk hidup menurut Roh dan tinggal didalam Roh. 

Para rasul menjalankan karya pewartaan bersama dengan Yesus. Karya 
mereka terjadi di bermacam daerah, ada banyak orang yang datang kepada mereka. 
Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit dan juga mengusir roh-roh jahat. Yang 
kelihatan maupaun yang tidak kelihatan takluk kepada mereka. Lukas mengataka 
bahwa ada ‘kuasa’ yang keluar dari Yesus, dan semua orang disembuhkan. 
Kita adalah murid Yesus, dan kita bisa meniru apa yang dilakukan Yesus dan para 
murid-Nya. Dalam segala bidang karya kita, lebih-lebih dalam usaha untuk 
mengebangkan Gereja dan Negara. Kita mempunyai tugas masing-masing. Kita juga 
perlu untuk membentuk team untuk karya kita. Bekerja bersama team akan 
menghasilkan buah yang baik. Maka diperlukan kejelian untuk bekerja bersama. 

Reaksi : 

Apakah kita pernah melayani untuk mendoakan teman yang sakit ? 

Doa : 
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Ya Tuhan, semoga aku mampu bekerja bersama dengan orang lain. Semoga aku 
berani untuk membuka diri dan mampu memahami orang lain dengan baik. Amin. 
 
Aksi: 

Menjenguk teman yang sakit . 

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

 
Rabu 08 /SEP/2021 ; Pesta Kelahiran S.P. Maria 
Bacaan : Mi 5:1-4a, Mzm 13:6ab.6cd, Mat 1:1-16.18-23 
 
Inilah silsilah Yesus Kristus  , anak Daud  ,   anak Abraham.  2 Abraham 
memperanakkan Ishak,   Ishak memperanakkan Yakub,  Yakub memperanakkan 
Yehuda dan saudara-saudaranya,   3 Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari 
Tamar,   Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, 4 Ram 
memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason 
memperanakkan Salmon, 5 Salmon memperanakkan Boas dari Rahab,   Boas 
memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, 6 Isai memperanakkan 
raja Daud.   Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria,   7 Salomo 
memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia 
memperanakkan Asa, 8 Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan 
Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, 9 Uzia memperanakkan Yotam, Yotam 
memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, 10 Hizkia memperanakkan 
Manasye,   Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan 
Yosia, 11 Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu 
pembuangan ke Babel.   12 Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya 
memperanakkan Sealtiel,   Sealtiel memperanakkan Zerubabel,  13 Zerubabel 
memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim 
memperanakkan Azor, 14 Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan 
Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, 15 Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar 
memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, 16 Yakub memperanakkan 
Yusuf suami Maria,  yang melahirkan Yesus  yang disebut Kristus.  
18 Kelahiran 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. 19 Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus 
hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud 
menceraikannya dengan diam-diam. 20 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud 
itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: "Yusuf, anak Daud, 
janganlah engkau takut  mengambil  Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di 
dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21 Ia akan melahirkan anak laki-laki 
dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan 
umat-Nya dari dosa mereka." 22 Hal  itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan 
Tuhan oleh nabi: 23 “Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan 
seorang anak laki-laki, dan mereka akan  menamai Dia Imanuel”- yang berarti: Allah 
menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 

 

BUNDA MARIA IBU KITA 
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, 

karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka."  
( Mat 1: 21 ) 

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan,  
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Hari ini adalah Pesta kelahiran Santa Perawan Maria, bunda kita. Peringatan 
pada hari kelahiran itu disebut Hari Ulang Tahun atau ultah. 
Peringatan ultah itu sudah dilakukan orang sejak jaman dahulu. 
Bunda Maria memang bukan Tuhan, tetapi sangat layak kalau kita menghormatinya 
sebagai Bunda Tuhan, karena melalui rahimnyalah Yesus datang ke dunia ini. 
Artinya, secara biologis, semestinya DNA Yesus mengarah kepada DNA Bunda 
Maria, sebagai anak kandung, keturunan se-darah. 
Mengenang hari kelahiran Bunda Maria adalah salah satu wujud penghormatan kita; 
sama seperti saat kita mengenang Bunda Maria yang diangkat ke Surga. 
 Bunda Maria adalah bunda kita yang juga harus kita hormati dan kita cintai, 
dengan berdoa bersama Bunda Maria, memberikan kesenangan dan kesukaan bagi 
ibu kita dan pastinya kita akan selalu didoakan oleh bunda Maria ibu kita. 
 
Reaksi : 
Apakah kita pernah berdoa rosario ?   
 
Doa 
Bunda Maria, Bunda Allah. Berdoalah sekarang untuk kami yang telah berbuat dosa 
ini, dan berdoa jugalah di saat kami meninggal dunia nanti. Amin. 
 
Aksi  
Doa Rosario setiap minggu 

 

 
 
Kamis 09 /SEP/2021 
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 berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang 
mengasihi mereka. 33 Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat 
baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. 34 
Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan 
menerima sesuatu dari padanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun 
meminjamkan kepada orang- orang berdosa, supaya mereka menerima kembali 
sama banyak. 35 Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada 
mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan 
besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik 
terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang 
jahat. 36 Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." 37 
"Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah 
kamu menghukum, maka kamu pun 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." Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus. 
 



PERBUATAN KASIH 
Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. 

( Luk 6:36 ) 
 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan,  
Sebagai manusia biasa tentu kita akan merasa terluka saat berhadapan 

dengan sesama yang memusuhi, membenci, mengutuk dan memfitnah diri kita.Yesus 
menegakkan hukum kasih sebagai dasar  dan indentitas mereka yang beriman 
kepadaNya. Hukum kasih merupakan menjadi  cirri khas bagi orang beriman. 
Mengasihi tanpa balas jasa. Memberi kasih kepada siapa pun, bahkan terhadap 
musuh sekali pun. 
dalam kehidupan bersama kita sering kali menghadapi persoalan, konflik terhadap 
teman sesama kita sehingga menimbulkan permusuhan serta dendam dalam relasi 
bersama. hukum kasih dari Yesus adalah tawaran dalam relasi cinta dengan sesama, 
untuk memperbaiki relasi/hubungan dengan teman dan sesama, agar hidup kita 
tenang dan damai. 
 
Refleksi :  
Apakah kita sudah menghidupkan semangat kasih dari Yesus? 
 
Doa  :  
Tuhan Yesus berilah kami semangat mengasihi satu sama lain meskipun sering kali 
aku disakiti. Jadikan kami  kasihMu di tengah dunia yang membutuhkan cinta dan 
persaudaran sesame kami. Amin. 
 
Aksi :  
Memberi senyum kepada teman yang marah-marah kepadaku. 
 
================================================================ 
 
Jumat 10 /SEP/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." 

MENGINTROFEKSI DIRI SENDIRI 
Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok 

di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? (Luk 6:41 ) 
 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan,  
Kalau orang pakai kaca mata hitam, semua yang dilihat jadi kurang jelas, 

meskipun di siang hari. Sebaliknya kalau pakai kaca mata terang, semua jadi kelihatan 
lebih jelas, apalagi kalau kaca mata itu pakai ukuran sesuai dengan pemakainya. Kaca 
mata hitam di sini sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai balok 
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yang menutup mata sipemakai, sehingga ia tidak dapat melihat apa-apa. Kalau toh 
orang itu mengatakan bahwa ia melihat selumbar dalam mata orang lain itu hanya 
praduga, dan bukan hasil dari penglihatannya. Karena seringkali prasangka yang 
digunakan untuk menuduh orang lain itu sudah ada dalam hatinya, sehingga menutupi 
pandangannya. Maka Tuhan Yesus mengatakan supaya orang itu mengeluarkan dulu 
balok dari matanya dulu, karena baru setelah balok (prasangka-prasangka) itu 
disingkir-kan orang baru dapat melihat kenyataan secara jelas. 
Kita sering sekali demikian. Dalam suatu konflik yang satu sudah menuduhkan 
kesalahan pada orang lain, pada hal kesalahan itu ada pada diri si penuduh, sehingga 
hubungan kita terancam. Maka supaya orang dapat melihat dengan jelas orang perlu 
memakai kacamata yang berukuran, yaitu dari ukuran Firman Tuhan sendiri. Orang 
beriman yang mendasarkan pengelihatan dari Firman Tuhan maka matanya akan 
menjadi jernih dan pandangannya tidak akan penuh prasangka, karena Firman Tuhan 
itu akan membuka mata-hatinya.Kenyataan yang kerap kita alami dan kita lihat, 
bahwa orang berdosa itu biasanya menjadi kabur pandangannya. Dan orang yang 
suka meninggikan dirinya sendiri dan selalu merasa benar dalam segalanya orang itu 
juga sangat kabur wawasannya. Orang demikian ini tidak dapat menuntun orang 
lain.Hanya orang yang rendah hati dan tulus biasanya mempunyai pandangan yang 
tajam dan bijaksana, karena dapat mengarahkan hidup orang lain kepada Tuhan. 

Marilah kita singkirkan balok-balok dari mata kita, sehingga dapat melihat 
kebaikan Tuhan yang tercermin pada orang-orang yang kita hadapi. 

 
Refleksi :  
Sudahakah kita menyadari kealahan kita sendiri? 
 
Doa       : 
Allah Bapa yang maha baik bantu kami Tuhan untuk menyadari kesalahana kami  
serta memperbaiki kesalahan kamisupaya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 
Amin. 
 
Aksi : 
 
Memberi penghargaan kepada teman-teman. 
 
================================================================ 
Sabtu 11 /SEP/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 2 ?   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."  
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MENGUCAPKAN PERKATAAN YANG BAIK 

‘juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik” 
( Luk 6: 43b) 

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan,  

Jika seseorang berkata-kata kasar, tajam menyinggung dan menyakiti orang 
lain yang mendengar perkataannya berarti di dalam hatinya ada unek-unek semaunya 
saja dikeluarkan karena egonya yang merasa dirinya benar dan orang lain itu salah 
sehingga ia tidak mau peduli pada orang lain bisa tersinggung atau tersakiti oleh 
perkataannya. Tidak betul bila mulut atau perkataannya kasar dan menyakiti orang 
lain tetapi hatinya baik ... wah, yang model begini cuman alasan membenarkan 
sikapnya. Mana ada pohon yang tidak baik dapat menghasilkan buah yang baik (ayat 
43)? 

Kalo kita punya Hati yang jahat biasanya raut wajahnya terlihat gelap dan sorot 
matanya tajam meski ada orang yang pandai bermanis muka menyembunyikan 
maksud hatinya jahat hendak mencelakakan orang. Sebaliknya, orang yang relasinya 
intim dengan Tuhan Allah maka wajahnya terlihat bercahaya. Sikap yang jujur, apa 
adanya adalah cerminan dirinya telah berbuah karena pikiran dan hatinya sejalan 
dengan pikiran Kristus. 
Kita harus punya Iman yang kokoh yang merupakan pondasi kuat untuk menopang 
sikap kita dan perbuatan kita yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan Allah.  
 
Reaksi : 
Apakah perkataanku dan perbuatanku sesuai dengan kehendak Tuhan?  
 
Doa : 
Ya Tuhanku bimbing kami untuk kami Mempunyai iman kokoh seperti pohon yang 
baik sehingga dapat menghasilkan perbuatan yang baik atau berbuah yang baik 

dalam hidupku. Amin. 
 
Aksi 
Ayoo berkata-kata yang baik. 
 
================================================================ 
 
 
Minggu 12 /SEP/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-murid-Nya berangkat ke kampung-kampung di 
sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-murid-Nya, kata-
Nya: "Kata orang, siapakah Aku ini?" 28 Jawab mereka: "Ada yang mengatakan: 
Yohanes Pembaptis,   ada juga yang mengatakan: Elia,  ada pula yang mengatakan: 
seorang dari para nabi." 29 Ia bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah 
Aku ini?" Maka jawab Petrus: "Engkau adalah Mesias! 30 Lalu Yesus melarang 
mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia.  

31 Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa Anak 

Manusia   harus menanggung banyak penderitaan  dan ditolak oleh tua-tua, imam-

imam kepala dan ahli-ahli Taurat,   lalu dibunuh   dan bangkit  sesudah tiga 

hari.  32 Hal ini dikatakan-Nya dengan terus terang.  Tetapi Petrus menarik Yesus ke 

samping dan menegor Dia. 33 Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang 

murid-murid-Nya Ia memarahi Petrus, kata-Nya: "Enyahlah Iblis,  sebab engkau 

bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan 
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manusia. 34 Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid-Nya dan berkata 

kepada mereka: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, 

memikul salibnya 1  dan mengikut Aku. 35 Karena siapa yang mau menyelamatkan 

nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya 

karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. l 

SIAPAKAH YESUS ITU 
Maka jawab Petrus: "Engkau adalah Mesias ( Mrk 8: 29 b) 

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan,  

Ada ungkapan, “Tak kenal maka tak sayang.” Sebaliknya, bila kita mengenal 
dengan baik siapa Sahabat kita yang bermain dengan kita. Di situ memang butuh 
waktu dan proses, (pendekatan) terus-menerus. Relasi dan komunikasi yang terus 
menerus. Proses ini bisa berlaku terhadap Tuhan. 

sebenarnya Yesus ingin sekali Anda kenal secara pribadi bukan hanya 
membeo. Yesus telah begitu banyak campur tangan dalam hidup kita baik dalam suka 
maupun duka, dalam pahit dan manis, dan saat kita sukses dan saat kita gagal. 
Masuklah dalam kebeningan dan keheningan hati. Diam itu emas. Biarkan Roh Kudus 
bekerja. Tidak usah gegabah seperti Petrus yang langsung menjawabnya secara 
spontan tetapi kurang mengakar. Terbukti, ketika Yesus ditangkap dan diadili, Petrus 
menyangkal gurunya. Yesus itu memang sungguh-sungguh Mesias dalam hidup kita. 
Yesus sebagai Mesias adalah Yesus yang mau menderita sengsara demi menebus 
dan menyelamatkan kita. 
 Marilah kita mengimani  dan percaya bahwa Yesus adalah mesias, 
dengan  berani  untuk melaksanakan kehendak-Nya, secara khusus mau untuk 
menderita dalam hidup secara nyata. Pertanyaan untuk kita refleksikan bersama : 
siapakah Yesus bagiku? Apakah kita sudah mengikuti-Nya dan memahami-Nya 
dengan sungguh-sungguh?. 
 
Reaksi : 
Apakah kita sudah mengenal Yesus secara pribadi ? 
 
Doa  
Allah Bapa Mahabaik, kami bersyukur atas sabda-Mu dalam hidup kami. Semoga, 
dalam keseharian hidup kami, kami semakin memahami dan mengenal Yesus, 
Putera-Mu dengan mau setia mengikuti-Nya dan berani untuk menderita dalam hidup 
ini. Dengan Pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin 
 
Aksi 
Berdoa kepada Yesus sang Juruslamat. 
 
================================================================ 
  
 
Senin 13 /SEP/2021 : PW. S. Yohanes Krisostomus 
Bacaan : 1Tim 2:1-8, Mzm 28:2.7.8-9, Luk 7:1-10 
 
1.Setelah Yesus selesai berbicara x  di depan orang banyak, masuklah Ia ke 

Kapernaum. 2 Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, yang 

sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. 3 Ketika perwira 

itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada-

Nya untuk meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan hambanya. 4 Mereka 

datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan-Nya, 
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katanya: "Ia layak Engkau tolong, 5 sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang 

menanggung pembangunan rumah ibadat kami. 6 Lalu Yesus pergi bersama-sama 

dengan mereka. Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh 

sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada-Nya: "Tuan, janganlah bersusah-

susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku; 7 sebab itu aku juga 

menganggap diriku tidak layak untuk datang kepada-Mu. Tetapi katakan saja sepatah 

kata, maka hambaku itu akan sembuh.  8 Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di 

bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu: Pergi!, 

maka ia pergi, dan kepada seorang lagi: Datang!, maka ia datang, ataupun kepada 

hambaku: Kerjakanlah ini!, maka ia mengerjakannya." 9 Setelah Yesus mendengar 

perkataan itu, Ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang 

mengikuti Dia, Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini  tidak pernah Aku 

jumpai, sekalipun di antara orang Israel!" 10 Dan setelah orang-orang yang disuruh 

itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. 

IMAN YANG KUAT 
Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini  tidak pernah Aku jumpai, 

sekalipun di antara orang Israel!" ( Luk 7:9b) 
 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan,  
Apa yang dilihat perwira itu dari Yesus? Perwira itu dengan mata imannya bisa 

melihat Yesus adalah jenderal dari segala jenderal, Jenderal besar agung Kerajaan 
Allah yang berkuasa mutlak atas segala penyakit, hidup dan mati, apa pun yang Yesus 
perintahkan pasti terjadi. Tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kenyataan rohani ini yang 
tidak bisa dilihat orang Israel. Perwira itu percaya otoritas Yesus atas penyakit ,atas 
malaikat untuk pergi menolong orang sakit itu. Dengan iman yang melihat adanya 
otoritas Anak Allah dari Yesus sekalipun dia bukan orang Israel yang dari kecil sudah 
belajar tentang Allah Maha Kuasa, tentang nubuatan nabi-nabi akan datangnya 
Mesias sehingga Yesus berkomentar dengan kagum: “ Aku berkata kepadamu iman 
sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun diantara orang Israel!” 

Bisakah kita mengatakan kepada Tuhan, apapun yang Kau perintahkan, 
sekalipun satu kata saja, aku percaya itu yang terbaik bagiku, aku tunduk akan 
otoritas-Mu dalam hidupku. Apakah kita mentaati Yesus Kristus sepenuh-Nya, 
mengakui otoritas-Nya dalam hidup kita? Apakah gaya hidup kita sehari-hari 
menunjukkan atau membuktikan kita mempunyai iman kepada Yesus yang 
menyelamatkan? 
 
Refleksi : 

Apakah aku hidup mengandalkan iman percayaku kepada Yesus dan bersikap rendah 
hati dan murah hati kepada orang lain?  
 
Doa 
Ya Tuhan, berilah kami Iman yang kokoh kepadaMu, supaya aku dapat menunjukkan 
ketaatan kepadaMU, amin. 
 
Aksi 
Berdoa untuk kesembuhan bagi teman yang sakit karena Covid-19/ 
 
================================================================ 
  
Selasa 14 /SEP/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 
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13. Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga,  selain dari pada Dia yang telah 

turun dari sorga,   yaitu Anak Manusia. 14 Dan sama seperti Musa meninggikan ular 

di padang gurun,  demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,   15 supaya setiap 

orang yang percaya   kepada-Nya beroleh hidup x  yang kekal. 6 Karena begitu besar 

kasih y Allah akan dunia ini  , sehingga Ia telah mengaruniakan  Anak-Nya  yang 

tunggal, supaya setiap orang yang percaya   kepada-Nya tidak binasa, melainkan 

beroleh hidup yang kekal.   17 Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam 

dunia   bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.  

SALIB SUCI 
Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan ( Yoh 3: 14 b ) 

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan,  

Di rumah orang Kristen lazim digantungkan sebuah salib. Biasanya salib 
digantungkan di tempat yang strategis. Dari segi aestetika salib itu memang indah. 
Maka tidak heran bila salib sering dijadikan sebagai hiasan atau dekorasi. Bahkan 
orang yang tidak beriman kepada Kristus pun ada yang menggunakannya sebagai 
aksesori. Tetapi bagi orang Kristen Salib Tuhan tidaklah sebatas hiasan, tetapi 
sebagai simbol iman kita akan Yesus Kristus. Kita menggantungkan salib di rumah 
berarti kita mengimani serta memuliakan Kristus setiap saat. Kita menempatkan salib 
di tempat yang strategis berarti Kristus mendapat tempat yang utama di hati kita. 

Kebanggaan orang Katolik justru terletak pada kematian Yesus. Kalau Yesus 
tidak mati maka sia-sialah Iman kita. Dibalik itu betap besar Kasih Allah akan dunia 
ini, sehingga Ia memberikan anakNya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang 
yang percaya kepadaNya tidak binasa, dan memperoleh hidup yang kekal. Itu makna 
Salib. 

Anak-anak dengan kita memandang salib, kita akan melihat cinta Yesus yang 
sangat  besar bagi manusia. Kematian-Nya di salib adalah demi keselamatan 
manusia. Salib Tuhan mengajak kita untuk mewujudkan kasih yang sama kepada 
sesama. Kita harus bangga terhadap Salib yang suci ini dan Kristus yang disalib, 
karena Kristus menggunakan sebagai sarana keselamatan kita. 
 
Refleksi : 
Apakah kita sudah membagikan cinta Yesus kepada sesama kita ? 
 
Doa 
Ya Tuhan Yesus, semoga aku setia menanggung salib hidupku setiap hari. Hanya 
dengan itu aku berterima kasih atas penebusan-Mu lewat Salib Suci-Mu. Amin. 
 
Aksi ; 
Memberikan penghormatan kepada salib suci. 
 
================================================================ 
 

Rabu 15 Sept 2021 : Pesta 
SP Maria Berdukacita 
Bacaan: Ibr. 5: 7-9; Mzm 31: 2-3a, 3b-4, 5-6, 15-16,20; Yoh 19:25-27; Luk. 2: 33-
35 

 
33 Dan bapa serta ibu-Nya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. 
34 Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak   itu: 
"Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak 
orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan 35 
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dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati 
banyak   orang.". Demikianlah Injil Tuhan – Terpujilah Kristus 
 

KESETIAAN 

Dan bapa serta ibu-Nya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. ( 
Luk: 2: 33) 

 Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 
Pada hari ini, Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria Berdukacita. 

Perayaan ini mulai populer di dalam Gereja Katolik sejak abad ke-XII, dimulai oleh 
para biarawan Benediktin, lalu menyebar ke seluruh Gereja Katolik. Paus Pius X 
menetapkan tanggal 15 September sebagai perayaan peringatan liturgi di dalam 
Gereja. Dalam perayaan ini, apa yang dapat kita renungkan dari pribadi Maria yang 
berdukacita? 

Bacaan injil hari ini mengisahkan kasih yang begitu besar dari seorang Maria. 
Ia dengan setia menyertai putra-Nya sampai waktu penghabisan. Betapa sedih hati 
seorang ibu, memandang Putranya yang dikasihi harus wafat dengan cara disiksa dan 
disalib. Sebuah peristiwa yang mungkin tidak pernah terfikirkan, tetapi pada akhirnya 
harus ia terima dan alami. Perayaan Bunda Maria berdukacita mengundang kita untuk 
memiliki keterbukaan hati terhadap kehendak dan rencana Allah.  
Marilah kita berusaha supaya dapat menerima segala kesulitan, duka dan kecemasan 
hidup dengan menyatukan dalam penderitaan Kristus, kita tetap setia kepada Kristus. 
 
Refleksi: 
Pernahkah kita meninggalkan Yesus ketika dalam masalah ? 
 
Doa: 
Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepada-Mu atas keteladanan Bunda Maria 
dalam menghayati segala kehendak Bapa. Kasih yang begitu besar telah 
menggerakkan bunda Maria untuk menjadi pribadi yang berani berjuang dalam 
keadaan yang tidak mudah.  Bimbinglah kami untuk menjalani segala perutusan yang 
Engkau selenggarakan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami berputus asa karena 
kesulitan. Demi Kristus Tuhan kami, Amin. 
 
Aksi 
Aku mau berdoa bersama Bunda Maria 
 
================================================================ 
 

Kamis, 16 September 2021 
Pesta S. Kornelius, Paus dan S. Siprianus, Usk Mrt 
Bacaan: 1Tim. 4: 12-16; Mzm. 111: 7-8, 9, 10; Luk. 7: 36-50 

 
36 Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus 
datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. 37 Di kota itu ada seorang 
perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu 
mendengar, bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia 
membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. 38 Sambil menangis ia pergi 
berdiri di belakang Yesus dekat kaki-Nya, lalu membasahi kaki-Nya itu dengan air 
matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kaki-Nya dan 
meminyakinya dengan minyak wangi itu. 39 Ketika orang Farisi yang mengundang 
Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya: "Jika Ia ini nabi, tentu Ia tahu, siapakah 
dan orang apakah perempuan yang menjamah-Nya ini; tentu Ia tahu, bahwa 
perempuan itu adalah seorang berdosa." 40 Lalu Yesus berkata kepadanya: "Simon, 
ada yang hendak Kukatakan kepadamu." Sahut Simon: "Katakanlah, Guru." 41 "Ada 



dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 
lima ratus dinar, yang lain lima puluh. 42 Karena mereka tidak sanggup membayar, 
maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang 
akan terlebih mengasihi dia?" 43 Jawab Simon: "Aku kira dia yang paling banyak 
dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya: "Betul pendapatmu itu." 
44 Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata kepada Simon: "Engkau 
lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan Aku 
air untuk membasuh kaki-Ku, tetapi dia membasahi kaki-Ku dengan air mata dan 
menyekanya dengan rambutnya. 45 Engkau tidak mencium Aku, tetapi sejak Aku 
masuk ia tiada henti-hentinya mencium kaki-Ku. 46 Engkau tidak meminyaki kepala-
Ku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak wangi. 47 Sebab itu 
Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah 
banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat 
kasih." 48 Lalu Ia berkata kepada perempuan itu: "Dosamu telah diampuni." 49 Dan 
mereka, yang duduk makan bersama Dia, berpikir dalam hati mereka: "Siapakah Ia 
ini, sehingga Ia dapat mengampuni dosa?" 50 Tetapi Yesus berkata kepada 
perempuan itu: "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!" 
 

MENGASIHI DENGAN TULUS 
Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kaki-Nya, lalu membasahi 
kaki-Nya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia 
mencium kaki-Nya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. (Luk.7:38) 
 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

Mengasihi adalah sebuah kata yang sering kita ucapkan dan dengan sangat 

mudah kita mengucapkannya, namun untuk melakukannya diperlukan sebuah 

perjuangan. Sering kita berfikir dua kali untuk mengasihi, apakah ada untungnya bagi 

kita jika kita mengasihi. Terkadang kita juga ragu-ragu berbuat kasih karena takut 

dianggap sok baik. 

  Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini dikisahkan seorang perempuan 

yang dianggap berdosa datang ke rumah Simon dan bertemu dengan Yesus. Ia 

menanggis dihadapan Yesus. Perempuan itu menyatakan kasihNya kepada Yesus. 

Minyak wangi yang sangat mahal harganya ia gunakan untuk membasuh kaki Yesus. 

Yesus pun tahu banyak orang Farisi iri kepadaNya dan mengganggap sahabat 

pendosa. 

 Dari bacaan Injil hari ini kita mau belajar dalam mengasihi tidak memikirkan 

untung dan rugi. Kita diharapkan mengasihi tanpa pamrih seperti seorang perempuan 

dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Mengasihi sesama dengan tulus 

adalah sebuah tindakan yang berkenan di hati Tuhan. 

 
Refleksi: 
Apakah aku sudah mengasihi sesamaku dengan tulus? 
 
Doa: 
Tuhan aku ingin mengasihi sesamaku dengan tulus supaya perbuatanku sungguh 
menyenangkan hatiMu. Amin 
 
Aksi:  
Menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan tanpa disuruh 
 
================================================================ 
 
Jumat, 17 September 2021 
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. 
 

MENJADI PEWARTA KERAJAAN ALLAH 
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 (Luk.8:1) 

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

 Para pemimpin saat ini sering melakukan kegiatan mengunjungi warganya, 
para pemimpin ini mau melihat lebih dekat rakyat yang dipimpinya juga ingin tau apa 
yang menjadi kebutuhannya. Dengan kegiatan seperti ini diharapkan para pemimpin 
mampu menjadi pemimpin yang diharapkan oleh rakyatnya memimpi, melindungi dan 
mengayomi.  
 Dalam karyaNya mewartakan Kerajaan Allah Yesus juga melakukan yang 
serupa. Yesus berjalan keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota sambil berbuat 
baik. Yesus mewartatakan Kerajaan Allah dengan tindakan nyata yaitu 
menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan masih banyak lagi yang 
dilakukan Yesus. 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan,Yesus selalu mewartakan Kerajaan Allah, kemana 

pun dan di mana pun. Meskipun banyak rintangan dan banyak yang menentang. 

Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita untuk berbuat baik tak perlu takut, 

meskipun banyak penghalang. Kita pun dapat mewartakan kerajaan Allah dengan 

menjadi pembawa damai ketika teman bertengkar, mendengarkan keluh kesah 

teman, atau menghibur orang tua kita saat bersedih.  

 

Refleksi: 
Apakah aku sudah menjadi pewarta Kerajaan Allah melalui sikap dan perbuatanku 
sehari-hari? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus jadi aku alatMu untuk mewartakan Kerajaan Allah di mana pun aku 
berada. Amin 
 
Aksi:  
Aku berusaha untuk berbuat baik kepada siapa pun. 
 
 
================================================================ 
 
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 TANAH YANG SUBUR 
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!"(Luk.8:8) 
 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

 Apakah pernah kalian melihat petani menanam jagung atau padi?  Seorang 
petani pasti akan mengolah tanah yang digarapnya sedemikian rupa sehingga dapat 
menhasilkan panen yang berlimpah. Berbeda dengan benih yang jatuh di pinggir jalan 
tentu saja akan diinjak orang yang melewati tempat tersebut. Benih yang jatuh di tanah 
yang berbatu akan mati setelah tumbuh karena akarnya tidak tertanam dalam tanah. 
Demikian halnya dengan benih yang jatuh di semak belukar, akan terhimpit dan mati. 
 Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar tentang perumpamaan seorang 
penabur. Penabur tersebut menaburkan benih yang sebagian jatuh di tanah berbatu, 
sebagian di pinggir jalan dan sebagian di semak duri serta di tanah yang subur. 
Dikisahkan bahwa benih yang jatuh di tanah yang subur menghasilkan buah berlipat 
ganda. Benih yang dimaksud dalam perumpamaan ini adalah Sabda Tuhan yang 
diwartakan kepada kita. Sabda yang jatuh di hati orang yang terbuka akan kehendak 
Tuhan maka akan menghasilkan buah yang berlimpah. Orang tersebut akan 
melakukan sabda Tuhan dengan sepenuh hati.  
 Kita diharapakan menjadi tanah yang baik, yang mampu menghasilkan buah 
berlipat ganda  melalui setiap perkataan dan perbuatan kita.  
 
Refleksi: 
Apakah perkataan dan perbuatanku sesuai kehendak Tuhan? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus terima kasih untuk SabdaMu hari ini, jadikan aku tanah yang baik 
supaya aku dapat menghasilkan buah kebaikan yang berlipat ganda. Amin 
 
Aksi:  
Aku akan berusaha berbicara dengan sopan dengan siapa pun. 
 



================================================================ 
 
 
Minggu, 19 September 2021 
Hari Minggu Biasa XXV 
Bacaan: Keb 2:12.17-20; Mzm 54:3-4.5.6.8; Yak 3:16 - 4:3; Mrk 9:30-37 
 
 
30 Yesus dan murid-murid-Nya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus 
tidak mau hal itu diketahui orang; 31 sebab Ia sedang mengajar murid-murid-Nya. Ia 
berkata kepada mereka: "Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, 
dan mereka akan membunuh Dia, dan tiga hari 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."  
 

MENJADI PELAYAN YANG BAIK 
Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa 

yang terbesar di antara mereka. (Luk 9:34) 
 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

 Seorang pelayan sering kita jumpai dalam kehidupan kita, misalnya kita lihat 
saat kita berada di sebuah rumah makan. Seorang pelayan dalam rumah makan 
tersebut tugasnya melayani setiap tamu yang  hendak makan di tempat tersebut. 
Pekerjaan sebagai seorang pelayan sering kali dipandang rendah oleh orang lain, 
karena merupakan pekerjaan kasar tidak perlu belajar tinggi dan masih banyak lagi 
alasan mengapa orang memandang remeh pekerjaan sebagai seorang pelayan. 
 Dalam bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus  justru menunjukkan sesuatu yang 
berbeda. Tuhan Yesus mengatakan jika seseorang ingin menjadi yang yang terdahulu 
hendaknya menjadi yang terakir dari semuanya dan melayani semuanya. Untuk 
menjadi yang terhebat jadilah pelayan bagi sesama, itulah yang diajarkan Tuhan 
Yesus hari ini untuk kita. 
 Kita sering melihat orang tua, guru, teman yang membutuhkan pertolongan, 
kita diharapkan memberikan pertolongan. Ketika teman yang kurang pandai megajak 
belajar, apakah kita rela berbagi ilmu dengan mereka? Memberikan pertolongan, 
membagi kepandaian, peduli terhadap orang lain merupakan tindakan nyata melayani 
yang dapat kita lakukan. Mari kita menjadi pelayan yang baik bagi orang-orang yang 
membutuhkan pelayanan kita.  
 
Refleksi: 
Apakah aku dengan suka rela membantu sesamaku? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus yang baik, aku ingin menjadi pribadi yang senantiasa siap membantu 
sesamaku. Berikanlah sikap rendah hati dalam diriku. Amin 



 
Aksi:  
Aku akan membantu pekerjaan orang tua di rumah. 
================================================================ 
 
Senin, 20 September 2021 ; Pw. S. Andreas Kim Taegon dan Paulus Chong  Ha-sang 
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." 
 
 

CAHAYAMU BERSINAR 
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 

 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan,  

 Sebuah sarana penerangan misalnya saja lampu, tentu saja fungsinya untuk 

menerangi. Jika sarana penerangan tersebut maka dia akan kehilangan fungsinya. 

Tempat disekitarnya tetap saja gelap, tidak ada keindahan yang dapat kita lihat. 

 Dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengajak kita untuk menjadi pelita yang 

diletakkan di atas kaki dian sehingga peita itu dapat menerangi seluruh ruangan atau 

tempat di sekitarnya. Kesaksian hidup, atau teladan hidup kita sehari-hari merupakan 

cahaya dari dalam diri kita. Cahaya hidup kita bersinar dan dapat dilihat orang lain 

melalui apa yang kita tunjukkan dalam perkataan dan perbuatan kita.  

 Kita diharapkan mampu menunjukkan kualitas cahaya hidup kita di tengah 

dunia yang sudah bosan dengan kata-kata indah tetapi sedikit perbuatan kasih yang 

nyata, kepedulian dan perbuatan baik kepada sesama. Kesaksian hidup nyata dalam 

perbuatan sehari-hari yang kita lakukan kepada orang-orang sekitar kita menunjukkan 

cahaya hidup kita berguna bagi sesama. 

 
Refleksi: 
Apakah aku sudah berguna bagi orang-orang di sekitarku? 
  
Doa: 
Tuhan Yesus ampuni aku jika aku kurang peduli terhadap orang-orang di sekitarku. 
Amin 
 
Aksi:  
Aku akan mengunjungi atau menelpon teman yang sedang sakit. 
================================================================ 
 
 
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." 
 
 

YESUS PENUH BELAS KASIH 
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) 

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

 Dalam berteman sering kali kita memilih teman yang kita sukai saja, teman 
yang pandai, yang baik atau yang asyik diajak bermain. Tanpa kita sadari banyak 
teman yang terlupakan, padahal mereka ingin juga berteman dengan dengan kita. 
Sikap kita menjauhi teman ternyata menyakiti hati mereka tanpa kita sadari kita 
membiarkan orang lain sedih ataupun kecewa. 
 Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini Yesus justru mendekati orang 
berdosa, Tuhan Yesus makan dan minum di rumah Matius seorang pemungut cukai. 
Pemungut cukai dijauhi banyak orang orang karena dianggap sebagai pendosa. 
Namun Tuhan Yesus menunjukkan kasih kepada Matius yang dianggap sebagai 
pendosa. Tuhan Yesus mendekatinya dan menjadikannya teman. 
 Tuhan Yesus yang penuh belas kasih memberikan contoh nyata dalam 
hidupNya. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk berbelas kasih dengan 
teman yang sering dijauhi, yang sebenarnya mereka membutuhkan kita menjadi 
temanya.   
  
Refleksi: 
Apakah aku mau berteman tanpa pilih-pilih? 
 
Doa: 
Tuhan semoga aku bisa meneladan Yesus dengan berteman dengan siapa pun, tanpa 
pilih-pilih. Amin 
 
Aksi:  
Aku mau menyapa temanku yang selama ini aku abaikan. 
================================================================ 
 
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. 
 

PERCAYA PENUH 
kata-Nya kepada mereka: "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan 

membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Luk 9: 3 
 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

 Rasa khawatir sering menghantui diri kita, kadang tanpa sebab namun sering 
juga karena sesuatu yang menurut kita tidak seharusnya kita khawatir. Misalnya saja 
dalam kegiatan berkemah, sering ada ketakutan atau kekhawatiran terjadi. Takut nanti 
ditempat berkemah hujan, kehabisan makan dan lain sebagainya.  
 Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini memperingatkan para rasul agar tidak 
mebawa bekal apa pun juga dalam perjalanan mewartakan Kerajaan Allah. Tuhan 
Yesus mengajarkan hidup sederhana dan percaya penuh hanya kepada Allah, tidak 
bergantung pada hal duniawi. Yesus mau kita pasrah pada Allah, dalam setiap 
kesulitan Tuhan pasti hadir. 
 Anak-anak yang dikasihi Tuhan, rasa khawatir dalam diri kita sangatlah wajar. 

Namun jika khawatir berlebihan akan membuat kita lupa bahwa Tuhan senantiasa 

menjaga, Dia tidak akan tinggal diam terhadap apa pun yang yang terjadi pada diri 

kita. Mari kita hilangkan kekhawatiran kita dan kita ubah menjadi percaya penuh 

bahwa Yesus selalu ada untuk kita.  

 
Refleksi: 
Apakah aku percaya penuh kepada Tuhan? 
 
Doa: 
Tuhan ampunilah aku yang kurang percaya kepadaMu. Amin 
 
Aksi:  
Aku berusaha mengatasi kekhawatiran yang kualami 
================================================================ 
 
 
Kamis, 23 September 2021 : Pw. St. Pius dr Pietrelcina  
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 ia pun 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. 

 

BERSAING DENGAN SEHAT 

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. (Luk 9:9) 

 

Anak-anak yang dkasihi Tuhan, 



Di sebuah kelas yang kedatangan teman baru sering muncul pertanyaan, 

apakah dia pandai, dia dari mana, dia baik atau tidak. Jika salah satu pertanyaan 

terjawab, misalnya dia anak pandai pasti siswa pandai yang lain akan mendapatkan 

saingan baru dalam meraih prestasi dalam kelas tersebut. Siswa baru pun akan mulai 

menyesuaikan diri dalam belajar agar tidak tertinggal dengan teman barunya. 

 Raja Herodes merupakan raja yang tidak menginginkan hadirnya saingan 

dalam kekuasaannya. Herodes tidak mau ada orang lain menjadi pusat perhatian 

selama ia berkuasa. Herodes memiliki pengalaman dengan Yohanes pembaptis, 

banyak orang yang mengikuti dia. Herodes merasa ada saingan baru dalam hidupnya. 

 Persaingan merupakan hal yang biasa, yang perlu diingat adalah bersainglah 

dengan sehat, tidak berlaku curang.  

 

Refleksi: 

Apakah aku berani dengan jujur mengakui kehebatan orang lain? 

 

Doa: 

Tuhan Yesus jadikan aku pribadi yang mampu bersaing dengan sehat dan tidak 

belaku curang. Amin 

 

Aksi:  

Aku akan bersikap jujur dalam segala hal 

 

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

 
Jumat, 24 September 2021 
Bacaan: Hag 2:1b-10; Mzm 43:1.2.3.4; Luk 9:19-22 
 
18 Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-murid-Nya 
kepada-Nya. Lalu Ia bertanya kepada mereka: "Kata orang banyak, siapakah Aku ini?" 
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 siapa pun.22 Dan Yesus berkata: "Anak Manusia 
harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala 
dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." 
 

YESUS BERARTI DALAM HIDUPKU 
Yesus bertanya kepada mereka: "Menurut kamu, siapakah Aku ini?" Jawab Petrus: 

"Mesias dari Allah." (Luk 9: 20) 
 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

 Setiap orang memiliki tokoh idola, mengagumi tokoh idola bahkan berusaha 
tampil seperti tokoh idola  tersebut, memiliki koleksi barang-barang yang berhubungan 
dengan tokoh tersebut. Tokoh idola menjadi penyemangat untuk kalian, tokoh idola 
berarti bagi kalian. 
 Dalam bacaan hari ini, para rasul khususnya Petrus yang selalu bersama-sama 
dengan Yesus dikejutkan dengan sebuah pertanyaan siapa Yesus baginya. Sungguh 
luar biasa jawaban Petrus, ia menjawab, bahwa Yesus  adalah Mesias dari Allah. 
Seorang tokoh yang dinantikan banyak orang saat itu. Orang yang dalam gambarkan 
mereka akan membawa pembebasan dari penjajahan. 



 Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika Petrus dengan berani mengatakan Yesus 

adalah Mesias dari Allah, maka kita diajak untuk berani mengakui dengan 

kesungguhan hati siapa Yesus bagi kita.  

   
 
Refleksi: 
Apakah aku sudah mengenal Yesus dengan baik? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus yang baik aku ingin seperti Petrus dengan berani mengakui siapa 
Engkau dalam hidupku, dan menjadikan Engkau segalanya dalam hidupku. Amin 
 
Aksi:  
Aku akan berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus 
================================================================ 
 
 
Sabtu, 25 September 2021 
Bacaan: Za 2:1-5.10-11a; Yer 31:10.11-12ab.13; Luk 9:43b-45 
 
43b 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. 
 
 

YESUS MENYATAKAN DIRINYA 
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. 

(Luk 9: 45) 
 
Anak-anak yang dikasih Tuhan, 

Sebuah rahasia tentu tidak akan disebar luaskan atau disebar kepada semua 
orang. Jika kalian diberi kepercayaan untuk mengetahui sebuah rahasia, kalian pasti 
akan menjaga kepercayaan tersebut pastinya. Orang yang dapat menjaga menjaga 
sebuah rahasia adalah orang yang dipercaya. 

Yesus mempunyai rahasia besar, ketika menyampaikan sebagian dari rahasia 
tersebut kepada murid-muridNya mereka tetap tidak mengerti. Rahasia besar itu 
adalah karya keselamatan Yesus. Para murid yang selalu bersama-sama dengan 
Yesus melihat perbuatan-perbuatan ajaib Yesus,  tetapi mereka tidak tahu bahwa 
Yesus akan melakukan hal yang lebih hebat lagi, yaitu Yesus harus wafat di salib demi 
cintaNya kepada manusia demi ketaatan pada Bapa. 

Rahasia besar Yesus tidak perlu kita pertanyakan lagi, karena rahasia besar 
itu telah dinyatakan. Yesus wafat di salib sebagai bukti cintaNya kepada kita. 
Sekarang mari kita membalas cinta Tuhan cara-cara sederhana yang bisa kita 
lakukan. 

 
Refleksi: 
Apakah aku selaku bersyukur atas apa yang aku peroleh dari Tuhan? 
 
Doa: 



Tuhan ajari aku membalas cintamu dengan perbuatan nyata yang dapat aku lakukan 
setiap hari. Amin  
 
Aksi:  
Aku akan berdoa setiap bangun tidur sebagai ungkapan syukurku. 
 
================================================================ 
 
Minggu, 26 September 2021 
Hari Minggu Biasa XXVI  
Bacaan: Bil 11:25-29; Mzm 19:8.10.12-13.14; Yak 5:1-6; Mrk 9:38-43.45.47-48 
 
38 Kata Yohanes kepada Yesus: "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita 
mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut 
kita." 39 Tetapi kata Yesus: "Jangan kamu cegah dia! Sebab tidak seorang pun 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; 
46. (di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.) 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.  
 

BEKERJA SAMA TANPA PILIH-PILIH 
Barangsiapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita 

Mrk 9:40 
 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

 Apabila ada teman berbuat baik kadang-kadang kita berfikir, apakah ada 
maksud tersembunyi dibalik semua ini? Bahkan kita sudah menuduh pasti ada 
maunya orang ini berbuat baik kepada kita. Begitu mudah menilai kejelekan teman 
yang berusaha berbuat baik, apa lagi jika kita tidak diajak bekerja sama. Segala 
pebuatan baik dari teman kita anggap ada maksud tertentu. 
 Bacaan Injil hari ini mau mengajak kita untuk bekerja sama dengan semua 
orang yang memiliki tujuan baik. Dengan tujuan yang baik diharapkan pula kita dapat 
menempuh jalan yang baik. Kita diharapkan tidak menganggap orang yang berbuat 
baik sebagai saingan kita. Justru hendaknya kita bekerja sama dengan siapa pun 
yang berkehendak baik.  
 Bekerja sama dengan siapa pun, asalkan bekerja sama untuk hal yang baik 
berarti tidak melawan kehendak Tuhan. Maka sudah sepantasnya kita mendukung 
dan ikut bekerja sama. Semoga kita senantiasa tergerak untuk bekerja sama dengan 
siapa pun yang berusaja berbuat kebaikan. 
 
Refleksi: 
Apakah aku bersedia bekerja sama dengan siapa saja? 
 
Doa: 



Tuhan Yesus ampuni aku jika aku mudah berfikiran negatif. Amin  
 
Aksi:  
Aku akan berteman tanpa pilih-pilih 
================================================================ 
 
Senin, 27 September 2021 : Pw. St. Vinsensius a Paulo 
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 ANAK KESAYANGAN 
"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) 

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

Menjadi anak kesayangan pasti menyenangkan, semua perhatian orang tua 

tercurah pada kita. Semua yang kita minta cenderung dipenuhi. Menjadi anak 

kesayangan pasti dituntut juga memiliki keutamaan dalam hidup. Jika mau menjadi 

anak kesayangan orang tua sudah sepantasnya kita menunjukkan sikap patuh, dan 

sopan. 

 Bagaimana jika kita ingin menjadi anak kesayangan Tuhan? Menjadi anak 

kesayangan Tuhan berarti berusaha menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana 

menyenangkan hati Tuhan? Anak yang menyenangkan hati Tuhan adalah anak yang 

berusaha memberikan waktunya untuk Tuhan, dengan cara menyapaNya dalam doa, 

mendengarkan suaranya dengan membaca kitab suci. Tidak semua anak kecil 

menjadi anak kesayangan Tuhan jika ia tidak hidup sebagai anak Tuhan. 

 

Refleksi: 

Apakah sikap dan perbuatanku mencerminkan aku sebagai anak Tuhan? 

 

Doa: 

Tuhan aku ingin menjadi anak kesayanganMu, semoga dengan semua sikap dan 

perbuatanku sehari-hari aku berusaha melakukan kehendakMu. Amin 

 
Aksi:  
Aku akan berdoa dan bercakap2 dengan Tuhan 
================================================================ 
 
 
 
 



Selasa, 28 September 2021 
Bacaan: Za 8:20-23; Mzm 87:1-3.4-5.6-7; Luk 9:51-56 
 
51 Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan 
pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem, 52 dan Ia mengirim beberapa utusan 
mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk 
mempersiapkan segala sesuatu bagi-Nya. 53 Tetapi orang-orang Samaria itu tidak 
mau menerima Dia, karena perjalanan-Nya menuju Yerusalem.54 Ketika dua murid-
Nya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata: "Tuhan, apakah 
Engkau mau, supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan 
mereka?"55 Akan tetapi Ia berpaling dan menegor mereka. 56 Lalu mereka pergi ke 
desa yang lain. 
 

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

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

Membalas kejahatan dengan sebuah tindakan kebaikan adalah sebuah 
perbuatan yang baik. Namun membutuhkan usaha dan itulah tuntutan menjadi murid 
Yesus. Sering kali begitu mudah kita ingin membalas kejahatan orang kepada kita 
dengan sebuah tindakan jahat juga.  
 Dalam bacaan Injil yang kita baca hari ini Yakobus dan Yohanes menjadi 
gambaran diri kita. Jika ada orang yang membuat kita marah inginya kita bembalas 
dengan perbuatan yang sama atau bahkan lebih meyakitkan. Namun Tuhan Yesus 
menegur mereka, teguran Yesus juga berlaku untuk kita. Yesus berharap kita mampu 
menjadi pembawa damai. Tidak mudah terbakar amarah jika ada hal yang melukai 
atau menyakiti hati kita. 
 Tuhan Yesus mengajak kita untuk mendoakan, mengampuni, dan melakukan 
hal baik lainnya kepada orang yang menyakiti  kita membuat kita marah. Kita 
diharapkan mampu menjadi pembawa damai.  
 
Refleksi: 
Apakah aku mampu memaafkan orang yang telah menyakiti hatiku? 
 
Doa: 
Tuhan Yesus ampuni aku yang sering kali menyimpan dendam dalam hati. Amin 
 
Aksi:  
Aku akan memaafkan dan mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti hatiku. 
================================================================ 
 
Rabu, 29 September 2021 
Pesta S. Mikael, Gabriel. Rafael, Malaikat Agung 
Bacaan: Dan 7:9-10.13-14; Mzm 138:1-2a.2bc-3.4-5; Yoh 1:47-51 
 
47 Kata Filipus kepadanya: "Mari dan lihatlah!" Yesus melihat Natanael datang 
kepada-Nya, lalu berkata tentang dia: "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada 
kepalsuan di dalamnya!" 48 Kata Natanael kepada-Nya: "Bagaimana Engkau 
mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya: "Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku 
telah melihat engkau di bawah pohon ara." 49 Kata Natanael kepada-Nya: "Rabi, 
Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!" 50 Yesus menjawab, kata-Nya: 
"Karena Aku berkata kepadamu: Aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka 
engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari pada itu." 51 Lalu 
kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat 



langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." 
 

MEMBERIKAN PUJIAN YANG TULUS 

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!” (Yoh 1:47) 

 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

Mendapatkan sebuah pujian pasti akan membuat kita bahagia Kamu hebat! 

Luar biasa!. Apalagi pujian itu diberikan oleh orang yang memiliki tempat khusus di 

hati kita, orang tua misalnya, bapak ibu guru atau sahabat kita. Pujian itu akan 

membuat kita semakin semangat. Kita semua pasti senang apabila mendapat pujian 

terlebih lagi pujian itu kita dapatkan karena memang karena prestasi yang kita raih. 

 Hari ini kita mendengar pujian dari Tuhan Yesus yang ditujukan kepada 

Natanael, sungguh kebahagiaan yang tak terbayangkan. Sebuah pujian yang tulus, 

bukan hanya ingin membuat seseorang gede rasa atau sombong. Dengan pujian yang 

diberikan ini membuat Natanael semakin tergerak untuk semakin dekat dengan 

Tuhan, yang pada awalnya ia diajak oleh Filipus. 

 Kita diminta untuk belajar memberikan pujian yang tulus kepada orang lain, 

karena perbuatan atau sikapnya yang pantas di puji. Dengan memberikan pujian yang 

tulus kita menghargai apa yang telah dicapainya. 

 

Refleksi: 

Apakah aku memberikan pujian kepada teman yang meraih keberhasilan? Apakah 

aku tulus memberikan pujian? 

 

Doa: 

Bapa Yang Baik, ajari aku memberikan pujian dengan tulus kepada sesamaku. 

Karena dengan demikian aku memberikan kebahagiaan kepada mereka. Amin 

 
Aksi:  
Aku akan memberikan pujian kepada teman.  
================================================================ 
 
 
Kamis, 30 September 2021 : Pw. St. Hieronimus 
Bacaan: Neh 8:1-4a.5-6.7b-12; Mzm 19:8-11; Luk 10:1-12 

1 Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus 
mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak 
dikunjungi-Nya. 2 Kata-Nya kepada mereka: "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja 
sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia 
mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 3 Pergilah, sesungguhnya Aku 
mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. 4 Janganlah 
membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada 
siapa pun selama dalam perjalanan. 5 Kalau kamu memasuki suatu rumah, 
katakanlah lebih dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini. 6 Dan jikalau di situ ada 
orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. 
Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.7 Tinggallah dalam rumah itu, makan 
dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut 
mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. 8 Dan jikalau kamu masuk 



ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan 
kepadamu, 9 dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah 
kepada mereka: Kerajaan Allah sudah dekat padamu. 10 Tetapi jikalau kamu masuk 
ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota 
itu dan serukanlah: 11 Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami 
kebaskan di depanmu; tetapi ketahuilah ini: Kerajaan Allah sudah dekat. 12 Aku 
berkata kepadamu: pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya dari pada 
kota itu." 
 

PERCAYA TUHAN SELALU ADA 
Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi 

salam kepada siapa pun selama dalam perjalanan ( Luk 10: 4). 
 
Anak-anak yang  dikasihi Tuhan, 

Seorang guru dalam kelas memberikan bekal ilmu bagi semua siswa siswinya 
sama. Materi yang diberikan tidak ada yang berbeda, namun pemahaman setiap 
siswa berbeda-beda sehingga ketika tiba saatnya penilaian hasil yang diperoleh 
masing-masing siswa pun tidaklah sama. Selain pemahaman yang berbeda kreatifitas 
siswa yang satu dengan yang lain juga tidak sama.  

Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar Tuhan Yesus mengutus para 
muridNya, mereka menerima pengajaran yang sama dari Yesus dalam mewartakan 
Kerajaan Allah. Dalam memberikan perutusan tersebut Tuhan Yesus meberikan 
beberapa persyaratan. Dalam menjalankan Tugas Yesus para rasul dituntut untuk 
berani,pikiran yang kreatif dan percaya akan penyertaan Tuhan. Meskipun Tuhan 
Yesus melarang para rasul membawa bekal namun percaya kepada Tuhan akan 
selalu ada dan menolong mereka. 

Kita pun diharapkan selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita dan 
perolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya.     
 
Refleksi: 
Apakah aku percaya akan pertolongan Tuhan? 
 
Doa: 
Tuhan ampuni aku yang sering meragukan kehadiranMu. Amin  
 
Aksi:  
Aku akan menjadikan Tuhan andalanku  
 
================================================================ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


