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1. Rabu. Pw S. Yustinus. Kis. 20:28-38; Yoh.17:11b-19. Sekarang aku 

menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-
Nya yang berkuasa membangun kamu. Itu sebagian dari kata 
perpisahan Paulus kepada para penatua jemaat dari Efesus. Hati-nya 
pedih meninggalkan umat yang dikasihinya. Tiada yang lebih baik 
daripada menyerahkan mereka kepada Tuhan dan kuasa firman-Nya 
yang mampu membangun dan mempersatukan. Bukankah itu kei-
nginan terdalam Yesus dan juga Paulus. Untuk itu mari kita berdoa: 
Lindungilah kami dari yang jahat supaya kami jangan terpecah-belah. 

2. Kamis. Kis. 22:30; 23:6-11; Yoh. 17:20-26. Ya Bapa, Aku mau supaya 
di mana pun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama de-
ngan Aku. Pertanyaan: “Kapan anda merasa paling bahagia?” Jawab-
annya sangat beragam: Kalau sedang main games, atau sedang makan 
enak, atau sedang melihat pemandangan yang indah. Ada juga yang 
menjawab: Kalau sedang bersama kekasih atau sahabat karib. Benar, 
kebersamaan itu membuat waktu yang panjang terasa singkat sekali. 
Hidup kekal adalah berada bersama Yesus, kekasih jiwa dan sahabat 
kita dalam kebahagiaan abadi. Perlu dalam hidup ini membina relasi 
dekat dengan Yesus. Makin kenal, makin sayang, makin sehati dan 
sepikir dengan Dia, makin banyak berbuat kasih, hanya kasih.... 

3. Jumat. Pw S. Karolus Lwanga dkk. Kis.25:13-21; Yoh. 21:15-19. Tuhan, 
Engkau tahu segala sesuatu. Dua kali Yesus bertanya apakah Petrus 
mengasihi-Nya. Petrus menjawab dengan mantap: “Engkau tahu bah-
wa Aku mengasihi Engkau.” Ketika Yesus bertanya untuk ketiga kali-
nya, Petrus menjadi sedih. Ia ingat kegagalannya dalam mengasihi 
Yesus: Saat ia lari ketika Yesus ditangkap, saat ia menyangkal sampai 
tiga kali bahwa ia mengenal Yesus. Yesus tahu segalanya. Ia tahu 
kedosaan dan kerapuhan Petrus, tetapi juga kekuatannya. Maka tugas 
itu tetap diberikan kepadanya untuk dilaksanakan bersamaYesus.  
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4. Sabtu. Kis. 28:16-20,30-31; Yoh. 21:20-25. Tanpa rintangan apa-apa 
Paulus memberitakan Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan 
Yesus Kristus. Paulus sudah mengunjungi banyak tempat untuk me-
wartakan Injil. Satu tempat penting belum ia kunjungi, yaitu Roma, 
pusat dunia waktu itu. Tulisnya: “Aku berdoa semoga dengan kehen-
dak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi ka-
mu.” (Rm.1:10). Akhirnya ia sampai juga di Roma, biarpun sebagai ta-
hanan yang naik banding pada kaisar. Jalan Tuhan memang ajaib. Bagi 
orang yang berkehendak baik dan bertekad melakukan kehen-dak-
Nya, Tuhan membuka peluang. Paulus bebas menerima tamu. Maka 
tanpa rintangan ia dapat mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.     

5. Minggu. HR Pentakosta. Kis. 2:1-11; Rm. 8:8-17; Yoh.14:15-16,23b-26. 
Bapa akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, su-
paya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Janji Yesus itu dipenuhi 
pada HR Pentakosta. Ia nampak dalam lidah-lidah api yang hinggap 
pada masing-masing. Roh Penghibur mengingatkan mereka perbuat-
an-perbuatan besar yang dilakukan Allah melalui Putra-Nya bagi kese-
lamatan manusia. Roh itu juga menghibur mereka dalam susah dan 
derita untuk dengan lantang mewartakan perbuatan-perbuatan itu. 
Dalam kelemahan kita, kita dapat mengandalkan kekuatan Roh Kudus 
sebab Ia menyertai kita selalu sepanjang zaman. 

6. Senin. Pw SP Maria Bunda Gereja. Kej. 3:9-15,20 atau Kis.1:12-14; 
Yoh.19:25-34. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau 
dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Hawa 
dijadikan sebagai penolong yang sepadan dengan Adam. Tapi ia 
memilih untuk lebih taat kepada ular  dan melanggar perintah Allah. 
Namun Allah tidak membuang Hawa. Ia menempatkannya di garis 
depan dalam perang melawan roh-roh jahat. Maria datang sebagai 
Hawa baru. Ia suci murni tanpa dosa. Yesus sendiri memberi ibu-Nya 
kepada kita, para pengikut-Nya, sebagai ibu kita juga. Maka jadilah ia 
Bunda Gereja. Sebagai perawan tanpa dosa, ia dapat memberi 
perlindungan yang ampuh kepada kita melawan segala godaan dan tipu 
daya musuh yaitu setan.  

7. Selasa. 1Raj.17:7-16; Mat. 5:13-16. Kamu adalah terang dunia. Tuhan 
sendirilah sumber terang kita. Pemazmur mengajak kita berdoa: 
“Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.” (Mzm 27:1) Yesus 
sendiri berkata: “Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia 
tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup.” 
(Yoh. 8:12). Kita sebagai pengikut-Nya menerima terang dari Yesus.  
Terang itu memungkinkan kita melakukan segala perbuatan baik yang 
berhubungan dengan kepercayaan, pengharapan dan cintakasih, 
kebenaran, kebaikan, belaskasih. Biarlah pekerjaan baik itu dilihat 
orang, bukan supaya kita dipuji, melainkan supaya Allah dipermu-
liakan dalam diri kita dan mereka pun sampai pada terang kehidupan. 



Juni 2022 
 

8. Rabu. 1Raj.18:20-39; Mat. 5:17-19. Elia mendekati seluruh rakyat itu 
dan berkata: “Berapa lama lagi kalian mendua hati? Kalau Tuhan itu 
Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia.” Di zaman raja Ahab 
penyembahan berhala sangat marak di Israel. Bahkan di Samaria 
didirikan kuil Baal sembahan orang Sidon. Elia, satu-satunya imam 
Allah, menantang 400 imam Baal. Orang-orang kita di zaman ini pun 
banyak yang mendua hati seperti orang Israel di zaman itu. Kita 
mengakui Tuhan sebagai Allah kita. Tetapi yang menjadi sembah-an 
kita adalah Baal-Baal berupa kekayaan, kemewahan, kenikmatan, 
pangkat, kedudukan, kuasa. Untuk itu orang bersedia mengurbankan 
apa pun. Mari kita mencari Tuhan dan menyembah Dia saja 

9. Kamis. 1Raj.18:41-46; Mat. 5:20-26.  ... dan engkau teringat akan se-
suatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau... Biasanya 
kita terus ingat apa yang dilakukan orang lain terhadap kita yang 
meninggalkan rasa pahit, marah atau sakit hati. Yesus mengajarkan 
kita untuk memindahkan fokus dari diri sendiri kepada orang lain. 
Mungkin kita jarang bahkan belum pernah memikirkan bahwa bukan 
orang lain saja yang menyakiti hati kita, tapi kita pun bisa dan mungkin 
sering menyakiti hati orang. Bila itu terjadi, baiklah kita pergi dahulu 
berdamai dengan saudara itu, lalu kembali untuk mem-persembahkan 
doa-doa kita yang pasti berkenan kepada Tuhan. 

10. Jumat. 1Raj.19:9a,11-16; Mat. 5:27-32. ...dia sudah berbuat zinah da-
lam hatinya. Kita biasa berpikir bahwa dosa adalah perbuatan nyata 
yang dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, mata, lidah. Tapi 
mungkinkah berbuat zinah dalam hati? Kita ingat sabda Yesus dalam 
Mat.15:19-20a: “Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembu-
nuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. 
Itulah yang menajiskan orang.” Keinginan jahat yang timbul di hati, 
menjadi niat jahat dan diwujudkan dalam perbuatan jahat. Maka 
sangat pentinglah kita menjaga kesucian hati dengan selalu berpikir 
bersih dan suci. Bukankah hati kita itu Bait Roh Kudus? Kita menjaga 
kesuciannya dengan menjadi sehati dan sepikir dengan Yesus.   

11. Sabtu. Pw S. Barnabas. Kis 11:21b-26; Mat.10:7-13. Barnabas adalah 
orang baik,  penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ia diutus ke Antio-
khia untuk melayani sejumlah besar orang yang menjadi percaya. 
Melihat suburnya ladang itu bagi pewartaan Injil, ia pergi ke Tarsus 
menjemput Saulus, dan mereka bersama tinggal di jemaat itu selama 
satu tahun. Ternyata Barnabas juga rendah hati, tidak takut saingan, 
walaupun Paulus menjadi lebih unggul. Barnabas juga yang dahulu 
membantu Saulus agar diterima di kalangan para rasul setelah ia 
bertobat dari penganiaya menjadi pengikut. Ia pulang karena orang 
Yahudi mau membunuhnya. Sekarang ia dibantu lagi sehingga nanti 
menjadi rasul bangsa-bangsa. Adakah orang yang perlu kubantu untuk 
bisa diterima oleh orang lain dan bertumbuh?   
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12. Minggu. HR Tritunggal Mahakudus. Ams. 8:22-31; Rm. 5:1-5; Yoh.16: 
12-15. Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu 
Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. 
Allah yang kita imani adalah Allah Tritunggal Mahakudus: Satu Allah, 
tiga pribadi. Itu sebuah misteri. Sampai kapan pun, kita tak akan 
mampu memahaminya. Bapa, Putra dan Roh Kudus kita sebut tiap kali 
kita membuat tanda salib di awal dan  akhir doa, waktu memberi dan 
menerima berkat. Dalam syahadat iman Roh Kudus langsung 
dihubungkan dengan Gereja Katolik yang kudus. Tanpa Roh Kudus 
yang berperan sebagai Penghibur, pengingat, pengajar, dan pemersatu, 
tak ada Gereja. Mari kita makin terbuka bagi bmbingan-Nya agar hidup 
kita menjadi pujian bagi Allah Tritunggal Mahakudus. 

13. Senin. Pw S. Antonius dari Padua. 1Raj. 21:1-16; Mat. 5:38-42. Jangan 
melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kita selalu berusaha 
mencari keadilan, khususnya kalau itu menyangkut kepentingan diri. 
Bayangkan bila kita dipukul orang, dan kita pukul kembali, terjadilah 
pukul-pukulan, perkelahian. Kalau seorang mengata-ngatai kita, dan 
kita balas mengata-ngatai dia, jadilah perang mulut yang seru. Tapi 
kalau kita dikata-katai dan kita diam saja, maka benhenti di situ. Yesus 
Guru kita sendiri memberi teladan. Renungkan segala pende-ritaan 
yang Ia tanggung sejak ditangkap sampai wafat di salib. Ia 
menanggung segalanya, yaitu segala dosa kita, dosa umat manusia 
demi mendapat pengampunan bagi kita. 

14. Selasa. 1Raj. 21:17-29; Mat. 5:43-48. Kasihilah musuh-musuhmu. Me-
ngasihi kawan dan orang-orang yang telah berbuat baik pada kita, itu 
terjadi dengan sendirinya. Tetapi musuh? Kita cenderung membenci-
nya. Mungkinkah mengasihinya? Tentu. BersamaYesus itu mungkin. 
Kita renungkan hakekat kita dan hakekat dia. Kita dijadikan oleh Allah 
Sang Kasih untuk mengasihi. Musuh kita sama. Mengapa dia jadi 
musuh? Sebabnya bisa macam-macam. Yang penting Tuhan tetap 
mengasihi dia dan mengharapkan pertobatannya. Yesus juga tetap 
mengasihi Yudas, walaupun ia mengkhianati Yesus. Kita mengasihi 
musuh dengan berbuat baik baginya seperti untuk Tuhan sendiri.  

15. Rabu. 2Raj. 2:1,6-14; Mat.6:1-6,16-18. Jika engkau memberi sedekah, 
janganlah tangan kirimu tahu apa yang dibuat tangan kananmu. 
Dalam Mat.5:18 tertulis: “Hendaknya terangmu bercahaya di depan 
orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memulia-
kan bapamu yang ada di surga.” Kedua hal itu tidak bertentangan tetapi 
menekankan hal yang sama, yaitu jangan pamerkan perbuatan-mu 
yang baik untuk menuai pujian bagi diri sendiri. Misalnya, jangan 
umumkan berapa sumbangan kita buat kolekte, panti atau orang 
miskin. Perbuatan baik yang nampak biarlah menunjukkan bahwa kita 
ini anak-anak terang yang melakukan segalanya bagi kemuliaan 
Tuhan, supaya semua orang pun memuliakan Dia saja. 
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16. Kamis. Sir. 48:1-14; Mat. 6:7-15. Bapamu tahu apa yang kalian 
perlukan sebelum kalian minta kepada-Nya. Tidak berarti kita tidak 
boleh minta apa-apa dari Tuhan. Doa permohonan adalah tanda 
kerendahan hati yang sadar kita tergantung kepada Tuhan dalam 
segala hal. Supaya doa kita tidak bertele-tele, Yesus mengajarkan kita 
doa Bapa Kami yang berisi tujuh permohonan pokok: Supaya nama 
Allah dimuliakan, Kerajaan-Nya datang, kehendak-Nya dilakukan, 
rejeki harian bagi kita, pengampunan, perlindungan dan pembebasan, 
Selanjutnya baiklah kita mengisi doa kita dengan ucapan syukur. 
Syukur atas segala anugerah Tuhan yang kita terima tanpa kita minta 
kepada-Nya tapi yang Ia berikan sebagai tanda kasih-Nya bagi kita. 

17. Jumat. 2Raj.11:1-4,9-18,20; Mat. 6:19-23. Janganlah kalian mengum-
pulkan harta di bumi. Banyak orang punya hobby mengumpulkan, 
baik uang maupun barang apa saja. Barang bisa menumpuk, karena 
walaupun sudah ada, beli lagi merek yang baru. Padahal kita semua 
tahu waktu mati tak ada yang bisa kita bawa. Kekayaan materi tidak 
berguna sama sekali. Yang kita bawa adalah kasih dan buah-buah kasih 
yang ada di hati kita. Itu bukan hasil yang kita peroleh, me-lainkan apa 
yang kita berikan selama hidup kita. Jadi baiklah kita pakai sisa hidup 
ini untuk memberi dan membagikan kepada orang miskin dan yang 
membutuhkan. Selalu ada yang bisa kita beri. Kalau bukan barang, 
waktu dan tenaga untuk melayani dengan penuh kasih.   

18. Sabtu. 2Taw. 24:17-25; Mat. 6:24-34. Janganlah khawatir akan hari 
esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan 
sehari cukuplah untuk sehari. Kita suka membuat rencana. Kita suka 
kepastian. Misalnya kita merencanakan suatu piknik. Segalanya sudah 
disiapkan. Padahal turun hujan badai. Piknik pun gagal. Ya, semua 
dalam hidup ini serba tidak pasti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. 
Siapa sangka akan terjadi pandemi sehingga banyak rencana dan usaha 
berantakan. Yesus mengajar kita untuk tidak khawatir. Mungkinkah 
itu? Ya, kita serahkan saja rencana kita kepada Tuhan. Kalau Ia 
menghendaki, akan terjadi. Bila tidak, kita buat rencana lain. Besok 
belum pasti. Fokuskan pada hari ini.   

19. Minggu. HR Tubuh dan Darah Kristus. Kej.14:18-20; 1Kor.11:23-26; 
Luk.9:11b-17. “Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu.. Inilah piala 
darah-Ku, darah Perjanjian Baru dan kekal... Itulah kata-kata 
konsekrasi. Yesus yang bangkit berjanji untuk menyertai kita sampai 
akhir zaman (Mat. 28:20). Ia tidak menyertai kita dari jauh, melain-
kan sedekat-dekatnya. “Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam 
kamu.” Ia memungkinkan itu dengan menjadi makanan kita. Seperti 
tubuh memerlukan makanan jasmani, bergitu juga roh kita perlu 
makanan rohani. Dengan menyantap Roti Kehidupan penuh iman, kita 
menjadi semakin serupa dengan Yesus, sehati sepikir dengan Dia 
sehingga bukan kita lagi, melainkan Dia yang hidup dalam diri kita.    
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20. Senin. 2Raj.17:5-8,13-15a,18; Mat. 7:1-5. Janganlah menghakimi su-
paya kalian tidak dihakimi. Tiap orang punya kelebihan dan keku-
rangan. Orang yang suka menghakimi pandai melihat kekurangan 
sekecil apa pun dan menjadikannya cap bagi orang itu tanpa bukti 
nyata, misalnya: “Awas, jangan bawa dia ke rumah. Nanti ada saja yang 
hilang. Dia itu pencuri.” Atau: “Dia selalu pulang lebih sore dari kantor. 
Pasti ada main dengan sekretarisnya.” Atau: “Orang itu manis mulut. 
Jangan percaya apa yang dia katakan. Dia itu penipu.” Ba-yangkan 
kalau kita sendiri dihakimi seperti itu. Mana tahan! Mari kita belajar 
melihat kelebihan atau kebaikan pada orang lain dan memu-jinya. 
Pasti ia akan berkembang menjadi lebih baik lagi.   

21. Selasa. Pw S. Aloisius Gonzaga. 2Raj.19:9b-11,14-21, 31-35a,36; Mat. 
7:6,12-14. Jalan yang menuju kehidupan melalui pintu yang sempit 
dan jalan yang sesak, dan sedikit orang yang menemukannya. Kita 
suka hidup yang enak, nyaman dan gampang. Bersama orang banyak 
kita memilih melalui pintu yang lebar dan jalan yang lapang. Padahal 
jalan itu menuju kebinasaan. Sebaliknya jalan menuju kehidupan itu 
sulit. Orang cenderung berpikir: Kenapa harus pilih yang susah kalau 
ada yang gampang? Mari ikut pepatah nenek moyang kita: Berakit-
rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah lebih dahu-
lu, bersenang-senang kemudian. Ya, kebahagiaan kekal menanti kita. 
Jangan kehilangan kesempatan itu. 

22. Rabu. 2Raj. 22:8-13; 23:1-3; Mat 7:15-20. Waspadalah terhadap nabi-
nabi palsu. Ternyata nabi-nabi palsu bukan di Perjanjian Lama saja. 
Sekarang pun ada banyak nabi palsu. Dengan perkembangan cara dan 
alat-alat komunikasi timbullah nabi-nabi di berbagai bidang kehidup-
an: Di bidang medis: Makanlah obat ini dalam tiga hari penyakit 
menahun dijamin sembuh. Di bidang politik: Pilihlah orang ini, maka 
seluruh rakyat akan sejahtera. Di bidang ekonomi: Tabunglah uang 
anda di sini, bunga 50% sebulan. Ternyata bukan bunga yang didapat, 
modal pun raib! Benar, dari buahnya, hasil kerjanya dikenal pohon-
nya, asli atau palsu.  

23. Kamis. HR Kelahiran S. Yohanes Pembaptis. Yes. 49:1-6; Kis.13:22-26; 
Luk.1:57-66,80) Ia datang kemudian daripada aku. Membuka kasut 
dari kaki-Nya pun aku tidak layak. Kita tahu banyak tentang Yoha-
nes, pendahulu Yesus, orangtuanya dan pekerjaannya. Ia berpuasa lalu 
mewartakan Kerajaan Allah dengan penuh semangat sehingga banyak 
orang bertobat dan ikut gerakan menantikan Mesias yang akan datang. 
Yang kurang kita ketahui ialah kerendahan hati Yohanes. Banyak orang 
menyangka dialah Mesias. Bukan, ia hanya menyiapkan jalan bagi 
kedatangan-Nya. Membuka kasut dari kaki seseorang ada-lah 
pekerjaan seorang hamba. Yohanes menyatakan menjadi hamba 
Mesias pun ia tak pantas. Kita yang menjadi pengikut Yesus, apakah 
kita mempunyai kerendahan hati seperti Yohanes? 
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24. Jumat. HR Hati Yesus Yang Mahakudus. Yeh.34:11-16; Rm.5:5b-11; 
Luk.15:3-7. Ia mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Sebuah 
sekolah ranking satu punya kebijakan mengeluarkan anak-anak bodoh 
dan nakal. Sampai suatu hari datang kepala sekolah baru. Dalam rapat 
guru ia berkata: “Bapak Ibu, tugas kita bukan hanya mengajar, tapi 
terutama mendidik. Bukan untuk menghasilkan anak super, tapi 
menolong anak bodoh jadi pintar dan anak nakal jadi baik.” Mulai hari 
itu semangat bersaing menjadi semangat kekeluargaan. Anak pintar 
membantu anak yang kurang. Anak nakal dilibatkan sehingga tidak 
nakal lagi. Sekolah tidak mendapat ranking apa-apa, tapi menjadi 
sekolah favorit karena di situ ada kasih, ada semangat Yesus.  

25. Sabtu. Pw. Hati Tak Bernoda SP Maria. Yes.61:9-11; Luk.2:41-51. Me-
reka kembali ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Dalam perja-
lanan pulang dari Yerusalem, Maria dan Yusuf mencari Yesus. Sesu-
dah tiga hari mereka menemukan Dia di Bait Allah. Kadang kita pun 
mengalami seperti kehilangan Yesus. Hati kita terasa kosong. Di mana 
Dia? Ke mana kita mencari-Nya? Baiklah kita datang ke Bunda Maria. 
Doa yang kita sampaikan kepadanya tidak berhenti di situ. “Per 
Mariam ad Jesum”: Melalui Bunda Maria kepada Yesus. Maria selalu 
mengantar kita kepada Putranya. Hati Maria yang tak bernoda begitu 
dekat dengan hati Yesus, Putranya. Ia ingin menjadi Bunda kita juga.   

26. Minggu Biasa XIII. 1Raj.19:16b,19-21; Gal. 5:1,13-18; Luk. 9:51-62. 
Yesus berpaling dan menegor mereka. Dalam perjalanan ke Yerusa-
lem, Yesus mengirim beberapa utusan, a.l. Yakobus dan Yohanes, 
untuk mendahului-Nya. Sebuah desa Samaria tidak mau menerima 
mereka. Dulu Yohanes akan mundur. Sekarang ia merasa kuat karena 
ada Yesus, dan minta kuasa-Nya untuk menurunkan api dari surga 
untuk membinasakan orang-orang Samaria itu. Yesus menegor 
mereka. Bukan begitu caranya. Yesus memang punya kuasa, tetapi 
tidak memakainya untuk membinasakan, melainkan untuk menyela-
matkan. Lalu pergilah  mereka ke desa yang lain. Bukan dengan jalan 
kekerasan dan paksaan, melainkan dengan jalan damai. 

27. Senin. Am. 2:6-10,13-16; Mat. 8:18-22. Anak Manusia tidak mempu-
nyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya. Orang yang mau mela-
mar pekerjaan, memperhitungkan berapa gajinya, tunjangan dan 
jaminannya. Yesus tidak memberi apa-apa kepada orang yang mau ikut 
Dia. Ia sendiri tidak punya apa-apa. Ia terus berjalan keliling, dari kota 
ke kota, dari desa ke desa, tanpa ransel, tanpa kopor. Namun Dia dan 
para murid-Nya tidak kekurangan apa.apa, sebab Bapa yang 
memelihara mereka. Inilah janji Yesus: Setiap orang yang karena 
Kerajaan Allah meninggalkan segalanya, akan menerima kembali lipat 
ganda pada masa ini juga, dan pada masa yang akan datang ia akan 
menerima hidup yang kekal. (Luk.18: 29-30).   
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28. Selasa. Pw. S. Ireneus. Am. 3:1-8; 4:11-12; Mat. 8:23-27. “Mengapa 
kalian takut, hai orang yang kurang percaya!” Yesus dan para murid-
Nya ada dalam perahu. Tiba-tiba timbul angin ribut dan perahu 
terombang-ambing, mebuat para murid berteriak ketakutan. Padahal 
beberapa di antara mereka adalah nelayan yang biasa hidup di laut dan 
mengalami angin topan. Tapi Yesus tidur dengan tenang, tanda Ia 
pasrah kepada kecakapan murid-murid-Nya mengendalikan perahu. 
Karena paniknya, mereka membangunkan Yesus. ”Tolong, kita bina-
sa!” Yesus bangun dan  menegor mereka. “Mengapa takut, hai orang 
yang kurang peercaya?” Mungkinkah mereka binasa kalau Yesus ada  
bersama mereka? Dalam hidup kita pun ada banyak hal yang kita takuti 
karena kita sering lupa bahwa Yesus ada bersama kita. 

29. Rabu. H.R. S. Petrus dan Paulus. Kis.12:1-11; 2Tim. 4:6-8.17-18; Mat. 
16:13-19) Tuhan telah mendampingi dan menguatkan aku supaya 
dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Petrus 
dan Paulus dua orang yang sangat berbeda watak dan sifatnya. Petrus 
nelayan, tidak terpelajar, bicara ceplas ceplos, penakut. Paulus ahli 
Taurat, terpelajar, fanatik, penganiaya jemaat, pemberani. Gereja 
mempersatukan keduanya dalam satu perayaan, bukan saja pesta, 
melainkan hari raya. Apa yang menjadikan mereka begitu penting? 
Paulus dari penganiaya menjadi rasul bangsa-bangsa; Petrus yang 
menyangkal Yesus karena takut, menjadi batu karang fondasi Gereja. 
Semua itu dimungkinkan oleh rahmat Tuhan yang mendampingi dan 
menguatkan mereka. Tuhan mau melakukan hal-hal besar bagi 
kemuliaan-Nya bila kita mengandalkan kekuatan-Nya. 

30. Kamis. Am. 7:10-17; Mat 9:1-8. Di dunia ini Anak Manusia berkuasa 
mengampuni dosa. Dosa merupakan beban dalam hidup kita. Bila kita 
bersalah, dan orang tak mau mengampuni kita, sungguh berat rasanya. 
Begitu juga dosa-dosa terhadap Allah. Kita mohon agar Allah yang 
maharahim mengampuni kita. Apakah kita yakin Allah meng-ampuni 
kita, terlebih kalau kita telah berdosa berat? Yesus memberi kita 
kepastian itu. Ia berkuasa mengampuni dosa. Itu Ia buktikan dalam 
hidup-Nya. Bukankah lebih mudah mengatakan “dosamu diampuni” 
ketimbang menyuruh orang lumpuh berjalan? Kuasa mengampuni 
dosa diwariskan Yesus kepada Gereja melalui Sakramen Tobat. Sayang 
makin jarang orang menerimanya, mungkin karena kesadaran akan 
dosa semakin berkurang. Tobat adalah anugerah. Mari memohonnya 
dengan rendah hati.  

 

 

 


