
KATA PENGANTAR 
 
 

Keluarga Katolik Keuskupan Agung Jakarta, kita telah memasuki masa 
Adven tahun 2018 ini. Semoga Anda semua menyambutnya dengan sukacita 
bersama seluruh keluarga. Kita semua ingin agar masa Adven bermakna 
bagi seluruh keluarga. Kita ingin agar kegembiraan dapat dipersiapkan jauh 
sebelum hari Natal tiba. Kami Komisi Kateketik KAJ mengisi masa Adven ini 
dengan menyusun renungan harian untuk siswa-siswi TK, SD, SMP dan 
SMA/K.  
 
Tema Adven Kuskupan Agung Jakarta 2018 adalah “Keluarga Berbicara,” 
dengan 4 sub tema. Sub tema pertama adalah Cepat Mendengar, Lambat 
Berbicara. Sub tema kedua adalah Belajar dari Keluarga Allah. Sub tema 
ketiga adalah Perbedaan itu Indah. Sub tema keempat adalah Sukacita 
dalam Keluarga. Kita semua berharap agar komunitas sekolah dapat menjadi 
bagian dari upaya untuk membuat keluarga Kristiani menjadi lebih baik dari 
waktu ke waktu. Sebab sebagian besar waktu dari siswa-siswa dihabiskan di 
sekolah dengan aktivitas pendidikan yang padat. Aktivitas pendidikan yang 
padat tentu saja tidak melupakan upaya kita untuk menanamkan nilai-nila 
keluarga. Sebab dalam kenyataannya, anak lebih takut dan lebih 
mendengarkan kata-kata guru daripada perkataan orang tuanya. Artinya 
sekolah menjadi wadah yang strategis dalam menanamkan nilai-nilai 
keluarga Kristiani.  
 
Komisi Kateketik mengucapkan terima kasih kepada penyusun renungan 
harian yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membuat renungan. 
Para penyusun tersebuat ialah: Bapak Stanislaus Hendro Budiyanto, Bapak 
Antonius Sinaga, Ibu Katrin Sudaryani, Bapak Markus Masan, Ibu Henny 
Paliling, Bapak Pankrasius Niksan, Ibu Ancela Lioktriani Rante, Ibu Yulianti 
Hadinda, Ibu Irene Caronima dan Ibu Ruci Mojoprasthi.. 
 
Semoga Adven kita semua semakin semarak dan penuh makna, bersama 
Sabda-Sabda Tuhan yang telah diterjemahkan dalam bentuk renungan 
menjadi sesuatu yang menggerakkan dan memotivasi kita melakukannya. 
 
 
 
 
 
Tuhan Yesus memberkati, 
Rm. V. Rudy Hartono, Pr 
Ketua Komisi Kateketik KAJ 
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RENUNGAN ADVEN 2018 
UNTUK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN (SMA/K)  

KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA 
 
 

 
 
 
 
MINGGU, 2  DESEMBER 2018  
HARI MINGGU ADVEN I 
YER. 33:14-16; MZM. 25:4BC-5AB,8-9,10,14; 1TES. 3:12 - 4:2; LUK. 21:25-28,34-36 
 
Bacaan Injil: Lukas 21:34-36 
34 "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta 
kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh 
ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35 Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 
36 Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk 
luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak 
Manusia." 
 

BERJAGA-JAGA SAMBIL BERDOA 
“Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput 

dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di  
hadapan Anak Manusia." (Luk. 21:36) 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
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Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi esok. Orang hanya dapat 
menduga, namun tidak berkuasa menentukan kepastian dan kebenaran. Satu hal yang 
pasti bahwa hidup akan terus berjalan. Hidup mesti diisi dan dimaknai dengan baik 
melalui tindakan dan perbuatan yang berguna bagi sesama. Sikap hidup yang baik 
menjadi cara dalam mengisi perziarahan hidup di dunia ini. Perbuatan baik ini mesti 
ditopang oleh hidup rohani yang baik pula.  

Dalam bacaan injil hari ini Yesus mengajak kita untuk selalu berjaga-jaga dan 
berdoa. Mengapa berjaga dan berdoa? Tujuannya jelas supaya kita luput dari godaan 
dan mampu bertahan dihadapan Allah. Bertahan di hadapan Allah artinya tidak ikut 
dengan ajakan duniawi yaitu kesenangan sesaat, dan berani memperjuangkan keadilan 
dan kebenaran. Bertahan di hadapan Allah juga bisa diartikan berani melawan arus 
duniawi. Hal ini bukanlah hal yang gampang kita lakukan. Karena kadang kita tidak 
berani berdiri teguh pada pendirian dan suara hati kita. Agar mampu bertahan di 
hadapan Allah dan tidak ikut arus duniawi butuh doa yang tekun. 

Berjaga-jaga tentu saja tidak sekedar membuka mata dan tidak tidur seperti 
petugas satpam. Berjaga-jaga dalam konteks Kristiani adalah berjaga dengan disertai 
doa, supaya kita benar-benar diluputkan dari jerat-jerat dosa, godaan serta kejahatan 
yang datangnya secara tak terduga. Berjaga dan berdoa akan membuat diri kita 
senantiasa siap siaga menghadapai berbagai tantangan dan kejahatan. Kita diajak 
untuk selalu melibatkan Tuhan dalam hidup ini.  
Doa adalah sikap rohani yang menjadi sarana komunikasi manusia dengan Allah. 
Karena itu, dalam doa dimungkinkan adanya relasi yang erat antara manusia dengan 
Allah Sang Pencipta. Kesetiaan beriman dengan mengisi hidup yang bernilai bagi diri 
dan sesama menghantar kita pada kehidupan abadi, yakni kehidupan baru di langit dan 
bumi yang baru, dimanaa Kristus sendiri adalah awal dan akhir ( bdk. Why.21:6). 
 
REFLEKSI 
Apakah selama aku berani bertahan terhadap godaan dunia ini dan berdiri teguh di 
jalan Allah dengan mengikuti hat nurani saya atau sebaliknya biar tidak dikucilkan oleh 
teman ikut-ikutan dengan kebiasaan yang tidak benar? 
 
DOA  
Allah Tuhan kami, ingatkan kami selalu agar kami mampu berjaga-jaga agar luput dari 
godaan-godaan dunia ini. Dan kuatkanlah niat kami agar kami selalu giat berdoa dan 
mendekatkan diri kepadaMu. Doa kami ini kami sampaikan kepadaMu dengan 
perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin   
 
AKSI 
Saya akan berusaha mengikuti suara hati saya dalam hidup sehari-hari. 
 

*********************************************** 
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SENIN, 3 DESEMBER 2018  
PESTA SANTO FRANSISKUS XAVERIUS, PENGAKU IMAN 
1KOR. 9:16- 19,22-23; MZM. 117:1,2; MRK. 16:15-20  
 
Bacaan Injil: Markus 16:15-20 
15 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada 
segala makhluk. 16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa 
yang tidak percaya akan dihukum. 17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang 
percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara 
dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, 18 mereka akan memegang ular, dan 
sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka 
akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." 19 Sesudah 
Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk 
di sebelah kanan Allah. 20 Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, 
dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang 
menyertainya. 
 
 MEWARTAKAN INJIL KEPADA SEGALA MAHLUK 
 
” Lalu Ia berkata kepada mereka: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada 

segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang 
tidak percaya akan dihukum. (Mrk. 16: 15-16) 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Pada hari ini seluruh Gereja Katolik merayakan pesta St. Fransiskus Xaverius 
penyebar Katolisitas di Indonesia, Ia lahir dengan nama asli Francesco de Yassu 
Javier, tanggal 7 April 1506 di istana Xavier di Navarra, bagian utara Spanyol. 
Pendidikan dasarnya berlangsung di Navarra dan kemudian dilanjutkan di Universitas 
Paris. Ada sebuah pertanyaan yang mempengaruhi hidupnya adalah: “Apa gunanya 
seseorang memperoleh seluruh dunia, namun kehilangan jiwanya?” (Mrk 8:36). 
Pertanyaan ini sungguh mempengaruhi sikapnya yang mengilhami jalan hidupnya 
sehingga ia berani mengabdikan seluruh hidupnya sebagai seorang Abdi Allah bagi 
penyebaran Injil dan pembangunan Kerajaan Allah di dunia. 

Hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil tentang amanat agung Yesus kepada 
para murid-Nya. Isi amanat agung itu terdiri atas tiga hal, yakni: Pertama, perintah 
untuk mewartakan Injil kepada seluruh bangsa bukan Yahudi. Kedua, saran supaya 
jangan memaksa orang untuk dibaptis kalau memang tidak percaya. Ketiga, janji Tuhan 
bagi orang yang percaya akan diselamatkan dan mengalami mukjizat. Semua orang 
Katolik sudah tentu memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat Agung Kristus 
dengan cara menjadi saksi-Nya.  

Dalam masa Advent ini, kita semua juga terinspirasi oleh Sabda Tuhan dan 
kesaksian hidup St. Fransiskus Xaverius untuk melayani Sabda. Apa yang harus kita 
lakukan untuk melayani Sabda? Tuhan mengharapkan kesediaan kita untuk turut 
memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bagaimana mewartakan Injil saat ini? Kita 
mewartakannya dengan hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus yang baik dalam 
pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Mewartakan Injil dengan hidup kristiani yang baik 
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lebih kuat bunyinya dari pada suara yang keluar dari mulut. Anda dan saya adalah 
misionaris Sabda bagi sesama.  
 
REFLEKSI 
Apakah anda sudah menerapkan amanat Yesus itu kepada orang-orang yang kita 
jumpai, terutama kepada keluarga anda sendiri? 
 
DOA  
Allah Tuhan kami, kami beryukur kepadaMu atas teladan Santo Fransiskus Xaverius 
yang berani keluar dari kemapanannya untuk mewartakan injil ke seluruh dunia. 
Kuatkan kami agar kami mampu meneladani Santo Fransiskus Xaverius sebagai 
pengikut Kristus sejati. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin  
 
AKSI 
Saya akan berusaha menjadi pewarta Injil lewat cara hidup saya 
 

*********************************************** 

 
 
 
SELASA, 4 DESEMBER 2018 
HARI BIASA KHUSUS ADVEN  
YES. 11:1-10; MZM. 72:2,7-8,12-13,17; LUK. 10:21-24 
 
Bacaan Injil: Lukas 10: 21-24 
21 Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata: "Aku 
bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau 
sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang 
kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. 22 Semua telah diserahkan kepada-Ku 
oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan 
siapakah Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan 
hal itu." 23 Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-murid-Nya tersendiri dan 
berkata: "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. 24 Karena Aku berkata 
kepada kamu: Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak 
melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. 
 

SYUKURI APA YANG ADA HIDUP ADALAH ANUGRAH 
 

“Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata: "Aku 
bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau 

sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang 
kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu”.(Luk. 10:22) 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Pada zaman yang begitu berat sekarang ini, rasanya semakin sulit bagi kita 
untuk dapat bersyukur bahkan berbahagia, banyak orang yang selalu galau dalam 
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hidupnya. Hidup dari hari ke hari terasa semakin berat, susah malah sepertinya tidak 
ada harapan untuk masa depan. Yang patut disedihkan lagi, saat ini banyak orang 
bingung akan apa yang harus disyukuri dalam hidup ini. Sampai-sampai mereka yang 
sudah patah semangat memilih jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya, mati. 

Injil Hari ini berkata tentang ucapan Syukur dan kegembiraan Yesus. Mengapa 
Yesus mengucapkan Syukur dan bergembira?  Dalam Perikop sebelumnya, di katakan 
tentang kembalinya ke tujuh puluh murid. Ke 70 murid itu telah berhasil menjalankan 
misi yang diberikan oleh Yesus kepada mereka yaitu mempersiapkan jalan bagi karya 
penyelamatan-Nya. Mereka berhasiil menaklukkan dan mengusir setan-setan. Inilah 
yang melatarbelakangi ucapan Syukur dan kegembiraan Yesus.  

Dalam menjalani kehidupan sehari hari banyak peristiwa yang kita alami. 
Peristiwa-peristiwa itu menjadi pengalaman baik pengalaman yang menggembirakan 
maupun pengalaman yang kurang menggembirakan dalam hidup kita. Dalam 
pengalaman yang kurang menggembirakan  biasanya kita akan mudah teringat akan 
Tuhan, akan tetapi dalam pengalaman yang menggembirakan terkadang kita lupa untuk 
mengucap syukur kepada Tuhan. Kita terlalu larut kedalam kegembiraan itu sampai kita 
pun lupa bahwa kegembiraan itu diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. 
 
REFLEKSI 
Apakah kita mampu mensyukuri setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita atau 
sebaliknya kita ini pribadi yang selalu mengeluh dan menuntut? 
 
DOA  
Allah Tuhan Kami, ajarilah kami untuk selalu menyukuri setiap anugrah yang boleh 
kami alami setiap hari. Jadikan kami ini menjadi pribadi yang selalu mensyukuri semua 
yang boleh kami alami, karena kami yakin ada rencanaMu dalam setiap peristiwa yang 
kami alami setiap hari. Doa kami ini kami sampaikan kepadaMu dengan perantaraan 
Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Aku akan berusaha menjadi pribadi yang selalu bersyukur. 
 

*********************************************** 

 
 
RABU, 5 DESEMBER 2018 
HARI BIASA KHUSUS ADVEN 
YES. 25:6-10A; MZM. 23:1-3A,3B-4,5,6; MAT. 15:29-37 
 
Bacaan Injil: Matius 15: 29-37 
29 Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik ke 
atas bukit lalu duduk di situ. 30 Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang 
kepada-Nya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan 
banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan 
mereka semuanya. 31 Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes25:6-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm23:1-3;Mzm23:3-4;Mzm23:5;Mzm23:6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat15:29-37;
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orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka 
memuliakan Allah Israel. 
32 Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata: "Hati-Ku tergerak oleh belas 
kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka 
tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, 
nanti mereka pingsan di jalan." 33 Kata murid-murid-Nya kepada-Nya: "Bagaimana di 
tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu 
besar jumlahnya?" 34 Kata Yesus kepada mereka: "Berapa roti ada padamu?" "Tujuh," 
jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." 35 Lalu Yesus menyuruh orang 
banyak itu duduk di tanah. 36 Sesudah itu Ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, 
mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid-
Nya, lalu murid-murid-Nya memberikannya pula kepada orang banyak. 37 Dan mereka 
semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-
potongan roti yang sisa, tujuh bakul penuh. 
 

TERGERAK OLEH BELASKASIHAN 
 

Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata: "Hati-Ku tergerak oleh belas 
kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka 

tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan 
 lapar, nanti mereka pingsan di jalan." ( Matius 15:32) 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Rodney Stark, seorang sosiolog, memaparkan tentang penyebab pesatnya 
perkembangan kekristenan pada abad pertama. Dalam buku The Rise of Christianity, 
Stark mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang mendukung hal itu adalah 
perlakuan orang Kristen terhadap mereka yang terkena wabah penyakit. Pada 
umumnya, orang meninggalkan anggota keluarganya yang mulai terjangkit wabah 
penyakit yang terjadi pada masa itu. Sebaliknya, orang Kristen tetap menjaga dan 
merawat anggota keluarganya yang terjangkit penyakit tersebut. Mereka bahkan 
merawat orang lain juga yang telah ditelantarkan keluarganya. Kasih yang bukan 
sekadar dikatakan namun dipraktikkan inilah yang menarik banyak orang untuk menjadi 
Kristen. 

Hari ini bacaan Injil berkisah tentang dua muzizat besar yang dilakukan oleh 
Yesus. Muzizat yang pertama adalah penyembuhan orang yang lumpuh, timpang, buta, 
bisu dan sebagainya. Sedangkan muzizat yang kedua adalah memberi makan kepada 
orang banyak yang mengikuti Dia. Tentulah kedua kisah ini sangat menakjubkan, 
karena  memang tidak ada orang yang mampu melakukan hal seperti yang dilakukan 
oleh Yesus. Jika dilihat secara seksama, apa sih sebenarnya yang menjadi  sorotan 
dari kisah muzizat yang dilakukan oleh Yesus ini? Sesungguhnya di atas dari muzizat 
yang dilakukan Yesus, Dia hendak menunjukkan bahwa pentingnya berbelas kasih 
kepada sesama yang sedang berkekurangan dan membutuhkan bantuan. Yesus begitu 
merasakan apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus berkata 
kepada para murid-Nya ”Hati-Ku tergerak oleh belaskasihan”. Karena tergerak oleh 
belaskasihan ini, Yesus pun membantu mereka untuk mengurangi bebannya. Dia tidak 
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pergi meninggalkan orang-orang sakit dan lapar itu, Dia justru hadir bersama mereka 
dan mencari  jalan keluar. 

Mari kita mengikuti teladan Yesus sang guru yang "HatiKu tergerak oleh belas 
kasihan kepada orang banyak itu". Marilah kita kembangkan dan perluas serta 
perdalam semangat solidaritas kita terhadap mereka yang miskin dan berkekurangan di 
lingkungan kita masing-masing. Kalau kita terbiasa berfoya-foya atau boros setiap hari 
dalam hal makan dan minum maupun menikmati aneka fasilitas, mari kita untuk hidup 
sederhana, jauh dari aneka macam bentuk keserakahan. Menurut saya ketika kita 
hidup sederhana sesuai dengan tuntutan kesehatan dan kewajaran maupun fungsi, 
maka tidak ada lagi yang miskin dan berkekurangan, bahkan dalam kebersamaan akan 
terjadi kelebihan, sebagaimana terjadi dengan penggandaan roti dan ikan yang 
dilakukan oleh Yesus. 
 
 
REFLEKSI 
Apakah selama ini kita mau memperhatikan kepentingan dan kebutuhan sesama kita 
atau kita sibuk dengan ego kita sendiri, tanpa peduli kebutuhan orang lain? 
 
DOA  
Allah Bapa kami bersama, sering kali kami mementingkan ego kami sendiri dan lupa 
untuk berbelas kasih terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan kami. Kami 
terlalu sibuk dengan ego kami masing-masing. Bahkan dalam rumah saja komunikasi 
kami kadang terputus karena sibuk dengan Handpone masing-masing. Ajari kami untuk 
peka akan kebutuhan sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin 
 
AKSI 
Saya akan berusaha berbelaskasih dan peka akan kebutuhan sesamaku. 
 

*********************************************** 

 
 
KAMIS   6 DESEMBER 2018  
HARI BIASA KHUSUS ADVEN 
YES. 26:1-6; M ZM. 118:1,8-9,19-21,25-27A; MAT. 7:21,24-27 
 
Bacaan Injil: Matius 7: 21,24-27 
21 Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam 
Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 24 
"Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan 
orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25 Kemudian turunlah 
hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh 
sebab didirikan di atas batu. 26 Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini 
dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan 
rumahnya di atas pasir. 27 Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin 
melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 
 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes26:1-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm118:1;Mzm118:8-9;Mzm118:19-21;Mzm118:25-27;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat7:21;Mat7:24-27;
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IMAN DAN PERBUATAN 

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke  
dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak  

Bapa-Ku yang di sorga. ( Mat. 7: 21) 
 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Seorang pria sedang mendayung perahu ditemani oleh seorang anak. Anak itu 
melihat ada tulisan pada dayung yang dipakai itu, di satu dayung terukir tulisan "Iman" 
dan dayung lainnya tertulis "Perbuatan". Anak itupun bertanya maksud dari tulisan-
tulisan itu. "Dayung ini harus digunakan bersama-sama, jika satu dayung saja yang 
digunakan dan yang lain tidak, maka perahu hanya berputar-putar dan tidak akan 
sampai ke tempat tujuan. Namun jika kedua dayung digunakan bersama, maka perahu 
itu dapat berlayar dengan cepat" jelas pria tersebut. "Satu dayung saja tanpa dayung 
yang lain tidak akan membawa anda sampai ke suatu tempat, begitu pula dengan Iman 
dan Perbuatan, jika digunakan bersama-sama akan menghasilkan kemajuan."  

Dalam bacan injil hari ini Yesus menasehati kita agar seimbang antara perkataan 
dan perbuatan. Yesus berkata: “bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, 
Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan 
kehendak Bapa-Ku yang di sorga”. Hal ini mau menegaskan yang utama itu tindakan  
dan hati yang tulus bukan terletak pada kata-kata saja. 

Sering kali kita tidak mengatakan apa yang ada di dalam hati kita. Sebagai 
contoh, karena tidak ingin menyinggung perasaan Anda, maka saya berkata, "Apa 
kabar? Kamu adalah sahabat saya; kita selamanya sahabat." Namun di dalam hati, 
saya berkata, "Semakin cepat orang ini pergi semakin baik." Kita berperilaku seperti ini 
karena memang begitulah watak kita. Saya kira ini adalah keadaan yang paling banyak 
kita temukan di dalam gereja sekarang ini. Beginilah cara kita berhubungan satu 
dengan yang lain. Mari kita jujur terhadap hati sendiri. Segera sesudah misa, kita akan 
tersenyum kepada orang-orang di sekitar, dan menyapa, "Apa kabar? Apakah Anda 
baik-baik saja?" Akan tetapi apakah kita sebenarnya peduli? Sulit sekali mendapatkan 
ketulusan sekarang ini. Maka lewat injil hari ini kita diajak untuk jujur pada diri sendiri 
berjuang menyesuaikan perkataan dengan perbuatan. 
 
REFLEKSI 
Apakah selama ini perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita? Atau sebaliknya kita 
sering bertopeng dengan kata-kata yang manis supaya kelihatan anak beriman dan 
soleh? 
 
DOA  
Allah Tuhan kami, tuntulah kami setiap saat agar dalam hidup kita kami berani jujur 
pada diri kami sendiri, bukan hanya rajin ke gereja tetapi menerapkan apa yang kami 
dapat di Gereja dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara 
kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
AKSI 
Saya akan selalu berusaha jujur dalam segala hal. 
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*********************************************** 

 
JUMAT, 7 DESEMBER 2018 
PW S. AMBROSIUS, USKPUJG (P) 
YES. 29:17-24; MZM. 27:1,4,13-14; MAT. 9:27-31 
 
Bacaan Injil: Matius 9: 27-31 
27 Ketika Yesus meneruskan perjalanan-Nya dari sana, dua orang buta mengikuti-Nya 
sambil berseru-seru dan berkata: "Kasihanilah kami, hai Anak Daud." 28 Setelah Yesus 
masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepada-Nya dan Yesus 
berkata kepada mereka: "Percayakah kamu, bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka 
menjawab: "Ya Tuhan, kami percaya." 29 Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil 
berkata: "Jadilah kepadamu menurut imanmu." 30 Maka meleklah mata mereka. Dan 
Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, kata-Nya: "Jagalah supaya jangan 
seorang pun mengetahui hal ini." 31 Tetapi mereka keluar dan memasyhurkan Dia ke 
seluruh daerah itu. 
 

BELAS KASIH ALLAH 
 

Ketika Yesus meneruskan perjalanan-Nya dari sana, dua orang buta mengikuti-Nya 
sambil berseru-seru dan berkata: "Kasihanilah kami, hai Anak Daud." (Mat. 9: 27) 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Seseorang beroleh kesembuhan dari Tuhan bukan karena ia baik dan layak, 
atau karena ia adalah seorang fulltimer gereja, orang kaya, orang berpangkat, terkenal, 
berparas cantik atau tampan, melainkan semata-mata oleh karena belas kasihan dari 
Tuhan.  Selain karena belas kasihan Tuhan, yang menjadi kunci untuk mendapatkan 
mujizat dari Tuhan adalah iman kita, karena  "Iman adalah dasar dari segala sesuatu 
yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat."  (Ibrani 11:1), 
tanpa iman tak seorang pun berkenan kepada Tuhan dan Ia  "...memberi upah kepada 
orang yang sungguh-sungguh mencari Dia."  (Ibrani 11:6). 

Dalam bacaan Injil hari kita mendengar ketika Yesus melakukan perjalanan, ada 
2 orang buta berseru-seru untuk minta dikasihani. Yang menarik kita dalami adalah 
jawaban Yesus terhadap orang buta tersebut, percayakah kamu? Dalam injil hari ini 
menyadarkan kita, untuk memperoleh mujijat dan kesembuhan itu dituntut kepercayaan 
dan kepasrahan kepada Allah. Allah itu Allah yang berbelaskasih, belas kasih itu 
menuntut kepercayaan dari kita. 

Sekarang persoalannya adalah bagaimana dengan kepercayaan kita? Kadang 
kala Allah menunda sebuah mujijat, supaya kita mulai periksa hidup kita di hadapan 
Tuhan. Seringkali Allah mulai menunda mujijat karena ada kesombongan, ego, 
kekerasan hati yg perlu dibersihkan dari kita, sehingga kita dapat percaya sungguh-
sungguh kepadaNYA. Sebelum mujijat terjadi, Yesus mempertanyakan kepercayaan 
mereka. Percayakah engkau? 
 
REFLEKSI 
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Apakah selama ini kita percaya dan berpasrah sepenuhnya kepada Allah, atau kita 
hanya mengandalkan kemampuan kita? 
 
DOA  
Allah Tuhan kami, syukur akan sabdaMu hari ini, sering kali dalam hidup ini kami 
kurang percaya dan memasrahkan diri sepenuhnya kepadaMu. Ajari kami selalu dan 
kuatkan iman kami agar kami sungguh percaya kepadaMu. Demi Kristus Tuhan dan 
pengantara kami. Amin 
 
AKSI 
Berusaha menjadi pribadi yang di percaya oleh orang. 
 

*********************************************** 

 
 
SABTU, 8  DESEMBER 2018 
HARI RAYA SANTA PERAWAN MARIA DIKANDUNG TANPA NODA 
KEJ. 3:9-15,20; MZM. 98:1,2-3AB,3BC-4; EF. 1:3-6,11-12; LUK. 1:26-38 
 
Bacaan Injil: Lukas 1: 26-38 
26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di 
Galilea bernama Nazaret, 27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan 
seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 28 Ketika 
malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai, 
Tuhan menyertai engkau." 29 Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di 
dalam hatinya, apakah arti salam itu.  
30 Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih 
karunia di hadapan Allah. 31 Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan 
melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. 32 Ia 
akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah 
akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, 33 dan Ia akan 
menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya 
tidak akan berkesudahan." 
34 Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku 
belum bersuami?" 35 Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu 
dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan 
kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 36 Dan sesungguhnya, Elisabet, 
sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan 
inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. 37 Sebab bagi Allah tidak 
ada yang mustahil." 38 Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah 
padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 
 

VIAT VOLUNTAS TUA 
 

Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 
perkataanmu (Luk. 1: 38) 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kej3:9-15;Kej3:20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm98:1;Mzm98:2-3;Mzm98:3-4;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ef1:3-6;Ef1:11-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:26-38;
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Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Salah satu hal yang khas yang membedakan kita, umat Katolik, dari saudara-
saudari kita yang Protestan adalah cinta dan penghormatan yang kita persembahkan 
kepada Bunda Yesus. Kita percaya bahwa Maria, sebagai Bunda Allah, sudah 
selayaknya memperoleh penghormatan, devosi dan penghargaan yang sangat tinggi. 
Salah satu dogma (dogma = ajaran resmi gereja yang dinyatakan secara meriah 
dengan kekuasaan Paus) Gereja Katolik mengenai Bunda Maria adalah Dogma 
Dikandung Tanpa Dosa. Masih banyak orang Katolik yang belum paham benar 
mengenai dogma ini. Jika kalian bertanya kepada beberapa orang Katolik, "Apa itu 
Dogma Dikandung Tanpa Dosa?", maka sebagian besar dari mereka akan menjawab, 
"Yaitu bahwa Yesus dikandung dalam rahim Santa Perawan Maria tanpa dosa, atau 
tanpa seorang bapa manusia." Jawaban demikian adalah jawaban yang salah yang 
perlu dibetulkan. Ya, tentu saja Yesus dikandung tanpa dosa karena Ia adalah Allah 
Manusia. Tetapi Dikandung Tanpa Dosa adalah dogma yang menyatakan bahwa 
Bunda Maria dikandung dalam rahim ibunya, Santa Anna, tanpa dosa asal. Bunda 
Maria adalah satu-satunya manusia yang dianugerahi karunia ini. Bunda Maria 
memperoleh keistimewaan ini karena ia akan menjadi bejana yang kudus dimana 
Yesus, Putera Allah, akan masuk ke dunia melaluinya. Oleh karena itu, Bunda Maria 
sendiri harus dihindarkan dari dosa asal.  

Dalam bacaan Injil hari ini kita belajar dari  Bunda Maria kepasrahan kepada 
kehendak Allah. Maria mengatakan “terjadilah padaku menerut perkataanMu itu”. Hal ini 
tidak hanya diucapkan oleh bunda Maria tetapi sungguh-sungguh dihayati dalam 
hidupnya. Bunda Maria juga peka akan kebutuhan sesamanya, dan rela berkorban 
demi sesamanya. Sebagai orang beriman pantaslah kita meneladani Bunda Maria, 
yang selalu mengandalkan Tuhan dalam dirinya dengan berkata: “terjadilah padaku 
menurut perkataanMu”. Dengan berkata demikian kita membiarkan Tuhan berkarya 
dalam kehidupan kita. 
  
REFLEKSI 
Apakah kita selama ini sudah meneladani hidup Bunda Maria yaitu pasrah penuh 
kepada kehendak Allah, peka akan kebutuhan sasamanya? 
 
DOA 
Tuhan Allah kami, ajarilah kami agar kami mampu meneladani cara hidup Bunda Maria 
yang selalu pasrah kepada kehendakmu dan mau membantu dan menolong sama yang 
membutuhkan pertolongan kami. Demi Kristus Tuhan Kami. Amin 
 
AKSI 
Saya akan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupku. 
 

*********************************************** 

 
 
MINGGU, 9 DESEMBER 2018 
HARI MINGGU ADVEN II 

http://www.imankatolik.or.id/kalender/10Des.html
http://www.imankatolik.or.id/kalender/10Des.html
http://www.imankatolik.or.id/kalender/10Des.html
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 BAR. 5:1-9; MZM. 126:1-2AB,2CD-3,4-5.6; FLP. 1:4-6,8-11; LUK. 3:1-6.  
 
Bacaan Injil: Lukas 3: 1-6 
1 Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus 
menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja 
wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, 2 pada waktu Hanas 
dan Kayafas menjadi Imam Besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak 
Zakharia, di padang gurun. 3 Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan 
menyerukan: "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni 
dosamu, 4 seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara yang 
berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-
Nya. 5 Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, 
yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, 6 dan semua 
orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." 
 

MENYAMBUT TAMU ISTIMEWA 
 

Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan: "Bertobatlah dan 
berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu (Luk. 3:3) 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Suatu ketika di sebuah sekolah  akan kedatangan team penilai dari Provinsi, 
maka gedung sekolah dicat kembali, hasil karya anak ditempel di dinding kelas dan di 
papan kreatifitas. Meja dan kursi di kelas disusun rapi, Bapak dan ibu guru 
mempersiapakan semua yang akan dinilai, hasil ulangan siswa dikumpulkan. Ruangan 
lab komputer dibersihkan, buku-buku di perpustakaan diatur dengan rapi. Kelompok 
ekskul menari dan paduan suara juga mempersiapakan diri untuk menyambut tamu 
team penilai tersebut. Sungguh persiapan yang luar biasa, semua berusaha sebaik 
mungkin dan serapi mungkin. 

Persiapan penyambutan tamu seperti persiapan sebuah sekolah di atas, 
sebenarnya juga kita lakukan pada saat ini. Pada hari ini kita mendengar dari Injil Lukas 
tentang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yesus adalah 
tamu istimewa. Tamu istimewa adalah Mesias yang telah dinantikan lama oleh Bangsa 
Israel. Untuk menyambut tamu istimewa ini Yohanes Pembaptis berseru “Bertobatlah 
dan berilah dirimu dibaptis”. 

Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Adven ke dua, hari 
kelahiran Tuhan semakin dekat. Lilin dalam korona Adven sudah dua yang menyala. 
Apa yang sudah kalian persiapakan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Sudahkah 
hatimu kalian hias dengan berbagai tindakan kasih kepada sesama? Sudahkah hatimu 
kalian bersihkan dari berbagai kotoran seperti iri hati, sombong, malas dan 
kebohongan? Mari kita sambut tamu istimewa dengan hati yang bersih dan penuh 
damai. 
 
REFLEKSI 
Aku akan mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan sikap yang jujur dan mau 
menolong sesama.. 
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DOA  
Bapa yang baik, bantulah aku untuk mempersiapkan kedatangan PuteraMu, semoga 
apa yang aku lakukan untuk menyambut kedatanganNya berkenan di hadapanMu. 
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
AKSI 
Aku akan rajin untuk memberikan sumbangan aksi natal. 
 

*********************************************** 

 
 
SENIN, 10 DESEMBER 2018 
HARI BIASA KHUSUS ADVEN 
 YES. 35:1-10; MZM. 85:9AB-10,11-12,13-14; LUK. 5:17-26 
 
Bacaan Injil: Lukas 5:17-26 
17.Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat 
duduk mendengarkan-Nya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan 
dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Dia, sehingga Ia dapat menyembuhkan orang 
sakit.18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat 
tidur; mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan 
Yesus.19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan 
banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan 
menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di 
depan Yesus.20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia: "Hai saudara, 
dosamu sudah diampuni."21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir 
dalam hatinya: "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat 
mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri?" 22. Akan tetapi Yesus mengetahui 
pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka: "Apakah yang kamu pikirkan dalam 
hatimu? 23. Manakah lebih mudah, mengatakan: Dosamu sudah diampuni, atau 
mengatakan: Bangunlah, dan berjalanlah?24. Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia 
ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa" --berkatalah Ia kepada orang lumpuh 
itu--:"Kepadamu Kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke 
rumahmu!" 25. Dan seketika itu juga bangunlah ia, di depan mereka, lalu mengangkat 
tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah.26 Semua orang itu 
takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya: "Hari ini kami telah 
menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." 
  

RAHMAT PENGAMPUNAN 
 

Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia : "Hai saudara, 
 dosamu sudah diampuni."(Luk 5 : 20) 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes35:1-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm85:9-10;Mzm85:11-12;Mzm85:13-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk5:17-26;
http://alkitab.me/Lukas/5/18
http://alkitab.me/Lukas/5/19
http://alkitab.me/Lukas/5/20
http://alkitab.me/Lukas/5/21
http://alkitab.me/Lukas/5/22
http://alkitab.me/Lukas/5/23
http://alkitab.me/Lukas/5/24
http://alkitab.me/Lukas/5/25
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Mengampuni dan berdamai dengan orang lain adalah kata yang gampang 
diucapkan namun kenyataannya hal ini tidak selalu mudah dilakukan. Karena kalau kita 
memiliki kesalahan, kita cenderung berusaha menutup-nutupi atau mencari pembelaan 
diri dengan berbagai macam alasan, terkadang menyalahkan keadaan dan orang lain.  

Dalam Injil dikatakan “Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia: "Hai 
saudara, dosamu sudah diampuni." Disini Kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh orang 
yang mau bangkit berdiri dari kelumpuhan dosa. Allah memberikan rahmat 
pengampunan yang menakjubkan kepada manusia sehingga damai dan sukacita 
dinikmati oleh setiap    orang. Begitu besar belas kasih Allah kepada manusia, Allah 
tidak mau manusia jatuh dalam belenggu dosa, dengan pengampunan dan pertobatan 
hubungan hubungan Allah dengan manusia terjalin kembali. 

Sebagai pelajar kita sadar bahwa pertengkaran, perselisihan  salah paham 
sering terjadi dalam pergaulan kita di sekolah  sehingga dapat mencederai 
persahabatan yang sudah terjalin, tapi kita harus sadar bahwa kita sebagai orang 
Kristiani diajarkan untuk saling mengasihi. Memang untuk meminta maaf dan berdamai 
dengan teman membutuhkan rahmat, terutama rahmat untuk mampu merendahkan diri. 

 
REFLEKSI 
Yesus mengajarkan  kepada kita untuk  mengampuni sesama  yang bersalah karena 
kita juga manusia yang lemah dan tak pernah lepas dari salah dan dosa dengan 
mengampuni berarti kita melepasan beban yang tersimpan dalam hati. Apakah selama 
ini kita mau meminta maaf dan mengampuni yang bersalah kepada kita? 
 
DOA  
Allah Bapa yang hidup dan berbelas kasih puji syukur kami unjukkan kepadaMu atas 
penyertaan yang Kau berikan pada ku, ampuilah segala kelemahanku dan mampukan 
aku selalu berpikir dan bertindak positif dalam setiap peristiwa hidupku dan jauhkan aku 
sikap sikap yang tidak terpuji dalam hidupku sehari hari. Demi Kristus Tuhan dan 
Pengantara kami. Amin. 
 
AKSI 
Hari ini aku akan belajar untuk selalu berpikir dan bertindak positif . 
 

*********************************************** 

 
 
SELASA, 11  DESEMBER 2018 
SANTA PERAWAN MARIA GUADALUPE 
YES. 40:1-11; MZM. 96:1-2,3,10AC,11-12,13; MAT. 18:12-14 
 
Bacaan Injil: Lukas 18: 12-14 
12. "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai seratus ekor domba, dan seekor 
di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor 
di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? 13. Dan Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang 
seekor itu dari pada atas yang kesembilan puluh sembilan ekor yang tidak sesat. 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes40:1-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm96:1-2;Mzm96:3;Mzm96:10;Mzm96:11-12;Mzm96:13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat18:12-14;
http://alkitab.me/Matius/18/12
http://alkitab.me/Matius/18/13
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14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorangpun dari 
anak-anak ini hilang." 

TAAT DAN PATUH PADA ATURAN 
 

“Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorangpun dari   
anak-anak ini hilang." ( Mat 5:14) 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Pelanggaran terhadap aturan banyak sekali dilakukan dalam kehidupan 
masyarakat dewasa ini. Terlebih sebagai remaja yang sedang dalam tahap 
perkembangan dan pertumbuhan kadang memiliki rasa egois yang tinggi,  merasa 
paling hebat, ingin tampil berbeda dengan yang lain, ingin keberadaannya diakui oleh 
teman-teman, sehingga kadang segala cara  lakukan itu mencari identitas baru itu, biar 
di bilang paling hebat, akibatnya dijauhi teman-teman karena sikap dan gaya yang 
arogan bahkan ada yang  terjerumus dalam pergaulan bebas gaya hidup moder. 
 Dalam bacaan Injil hari ini dikatakan “Bapamu yang di sorga tidak menghendaki 
supaya seorangpun dari anak-anak ini hilang." Disini kita sangat merasakan betapa 
Allah sangat menyayangi manusia, Allah tidak menghendaki salah satu dari kita 
menjauhi dan jatuh dalam dosa. Allah menghendaki agar manusia taat dan patuh pada 
ajaranNya sehingga buah buah Roh dapat dirasakan. 
 Sebagai anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang kita sadar bahwa 
memang kita membutuhkan identitas diri, agar keberadaan kita diakui oleh teman-
teman kita, tetapi Allah telah memberikan kita kemampuan dalam diriku, tinggal 
bagaimana cara kita untuk mengembangkan agar bermanfaat buat orang lain  dan kita 
tidak jatuh dalam pergaualan bebas yang dapat menjerumuskan kita dalam dosa dan 
jauh dari kehidupan menggereja. 
 
REFLEKSI 
Allah itu Maha baik dan menerima apa adanya kita. Apakah selama ini kita bertopeng 
cari-cari cara supaya kita kelihatan hebat, sehingga kita tidak jadi diri kita sendiri. 
 
DOA  
Allah Bapa Yang Maha Kasih aku mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala 
anugerah yang Kau berikan padaku, ajarilah aku untuk mampu meneladani-Mu dan 
menjalankan ajaranMu  untuk selalu setia, patuh dan tidak mudah berpaling pada hal 
hal yang bersifat kesenangan belaka agar aku tidak jatuh dalam dosa, murnikan hati 
dan pikiranku ya Tuhan. Amin. 
 
AKSI 
Belajar untuk patuh dan taat agar tidak tersesat. 
 
 
 
 
 
 

http://alkitab.me/Matius/18/14
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12  DESEMBER 2018 
HARI BIASA PEKAN II ADVEN  
YES. 40:25-31; MZM. 103:1-2,3-4,8,10; MAT. 11:28-30 
 
Bacaan Injil: Matius 11:28-30 
28. Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi 
kelegaan kepadamu. 29. Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena 
Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab 
kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Kupun ringan." 
 

YESUS SUMBER KEKUATANKU 
 

“Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan  
memberi kelegaan kepadamu” ( Mat 11:28) 

 
 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Pepatah mengatakan hidup adalah perjuangan, kejarlah cita cita setinggi langit.  
Berjuang untuk mencapai harapan dan cita-cita masa depan yang sejahtera memang 
sangat penting, sebagai remaja yang masih berenergi kuat harus terus memupuk 
semangat dan berjuang, walau dalam perjuangannya  jatuh bangun  dan salah dalam 
mengambil keputusan sering terjadi, bahkan tak jarang kita merasa putus asa, frustasi, 
merasa tak berdaya lagi. 
 Dalam bacaan hari ini  Yesus bersabda :  “Marilah kepada-Ku, semua yang letih 
lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu”, Yesus mengundang 
kita semua untuk datang pada-Nya. Yesus siap menopang segala beban dan 
meringankannya. Kita tidak perlu mencari tempat lain untuk meringankan beban hidup 
ini, karena ditempat lain hanya bersifat sementara, sedang bersama Yesus bersifat 
kekal dan abadi. 
 Sebagai anak muda yang sedang berkembang kita juga sering mengalami 
frustasi dan putus asa, capek dengan berbagai macam tugas yang diberikan oleh guru, 
bahkan banyak juga temen-temen yang mencari solusi yang salah dari kejenuhan  
aktivitas yang teramat padat. Sebagai orang yang beriman Kristiani solusi kita untuk 
mengatasi masalah  adalah datang  pada Yesus dengan berdoa mohon kekuatan, saya 
yakin percaya Tuhan pasti beri jalan keluar terbaik dari persoalan yang kita hadapi.  
 
REFLEKSI 
Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan mencurahkan rahmat-Nya kepada orang yang 
letih lesu, tak berdaya dan jatuh karena dosa. Allah mengulurkan tangan kasihNya 
kepada kita umat manusia. 
 
DOA  
Tuhan Yesus yang baik dan lemah lembut berilah aku berkat-Mu agar aku tidak 
berpaling dari-Mu dan mencari kepuasan diluar Engkau. Semoga mereka yang letih 
lesuh dan berbeban berat dalam penziarahan hidup ini , karena salah dan dosa Engkau 
sadarkan dan beri kekuatan agar mereka mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Amin 

http://alkitab.me/Matius/11/28
http://alkitab.me/Matius/11/29
http://alkitab.me/Matius/11/30
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AKSI 
Aku memberi semangat pada teman yang dalam kesulitan 
 

*********************************************** 

 
 
13  DESEMBER 2018  
PW S. LUSIA, PRWMRT (M). 
YES. 41:13-20; MZM. 145:9,10-11,12-13AB; MAT. 11:11-15 
 
Bacaan Injil: Matius 11:11-15 
11.  Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh 
perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari pada Yohanes 
Pembaptis, namun yang terkecil dalam Kerajaan Sorga lebih besar dari padanya. 
12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, Kerajaan Sorga dirongrong 
dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya.13. Sebab semua nabi dan 
kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes 14. Dan jika kalian mau menerimanya, 
Yohanes itulah  Elia yang akan datang itu. 15.  Barang siapa bertelinga, hendaklah ia 
mendengar! 
 

TEGUH 
 

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan  
oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari pada  

Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam Kerajaan Sorga  
lebih besar dari padanya (Mat 11:11) 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Kita pernah dan akan mengalami berbagai kritikan, penolakan, dan mungkin juga 
hinaan. Entah hasil karya kita, identitas diri kita, sudut pandang kita, bentuk fisik kita, 
semuanya bisa dikritik. Terkadang kita bisa menerimanya, terkadang kita menjadi sakit 
hati dan emosional.  Semakin penting hal makna yang kita lakukan bagi kita, semakin 
sensitif kita terhadap kritikan maupun penolakan. 

Injil kita hari ini menceritakan mengenai Yesus yang menggambarkan Yohanes 
Pembabtis sebagai orang besar: “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara 
mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar 
dari pada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam Kerajaan Sorga lebih besar 
dari padanya. “  Salah satu hal yang bisa kita renungkan dalam hal ini adalah 
bagaimana Yohanes Pembabtis, sebagai orang besar pilihan Tuhan, tetap mengalami 
penolakan dan perlakuan yang tidak semestinya. Dan yang luar biasa adalah Yohanes 
Pembabtis menghadapi semua penolakan itu dengan tenang dan tetap menjalankan 
tugasnya dengan sebaik mungkin. 

Belajar dari Yohanes Pembabtis, marilah kita berlatih untuk meneguhkan hati 
kita dalam menghadapi setiap kritikan, penolakan, hinaan, dengan tenang dan lapang 
dada. Bila yang kita lakukan benar, bertujuan baik, ada manfaatnya bagi kita dan orang 

http://alkitab.me/Matius/11/12
http://alkitab.me/Matius/11/13
http://alkitab.me/Matius/11/14
http://alkitab.me/Matius/11/15
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lain, maka teruslah lakukan dengan sebaik mungkin. Jadikan kritikan, penolakan dan 
hinaan sebagai masukan, ambil pelajarannya untuk meningkatkan diri kita lebih baik 
lagi. 
 
REFLEKSI 
Apakah kita sudah teguh hati menghadapi cobaan, kritikan, hinaan, dan terus bangkit 
menjadi lebih baik lagi? 
 
 
DOA 
Tuhan, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk berkembang, 
kuatkanlah kami untuk belajar semakin teguh menghadapi cobaan, agar kami bisa 
berkembang semakin baik lagi.   Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus 
Tuhan kami.  Amin. 
 
AKSI 
Tetap teguh walau menghadapi cobaan, kritikan, penolakan dan hinaan. 
 

*********************************************** 

 
 
JUMAT, 14 DESEMBER 2018 
PERINGATAN WAJIB  ST. YOHANES DR SALIB 
YES 48:17-19; MZM 1:1-2,3,4,6; MAT 11:16-19 
 
 
Bacaan Injil: Matius 11:16-19 
16 Dengan apakah akan Kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak 
yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya: 17 Kami meniup seruling 
bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak 
berkabung. 18 Karena Yohanes datang, ia tidak makan, dan tidak minum, dan mereka 
berkata: Ia kerasukan setan. 19 Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan minum, 
dan mereka berkata: Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut 
cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." 
 

MENYIKAPI PERBEDAAN 
 

Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan minum, dan mereka berkata:  
Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai  

dan orang berdosa (Mat 11:19) 
 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Perbedaan merupakan hal yang biasa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. 
Terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu dipandang baik oleh orang lain, 
demikian juga sebaliknya. Namun seringkali, perbedan yang muncul bukan masalah 
siapa yang lebih baik dan benar, namun lebih kepada masalah kebiasaan dan sudut 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes48:17-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm1:1-2;Mzm1:3;Mzm1:4;Mzm1:6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat11:16-19;
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pandang yang berbeda. Ketika menghadapi perbedaan, ada yang memilih untuk 
berpikiran positif, ada yang memilih untuk menyikapinya dengan negatif. Bahkan ada 
yang langsung menyerang dengan kata-kata maupun perbuatan, tanpa berusaha 
memahami lebih lanjut mengenai perbedaan tersebut. 

Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengomentari perilaku orang Farisi dan Ahli 
Taurat yang mencela siapa saja yang berbeda dari mereka. Mereka memusuhi 
Yohanes Pembabtis dan Yesus karena melakukan hal yang tidak sesuai dengan 
kebiasaan mereka. “Karena Yohanes datang, ia tidak makan, dan tidak minum, dan 
mereka berkata: Ia kerasukan setan”.  “Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan 
minum, dan mereka berkata: Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat 
pemungut cukai dan orang berdosa.” 

Belajar dari pengalaman Yohanes Pembabtis dan Yesus, marilah kita lebih 
berhati-hati dalam menyikapi perbedaan. Setiap orang mempunyai hak untuk memilih 
sudut pandangnya sendiri, untuk memilih tindakannya sendiri, dan untuk memilih 
keputusannya sendiri. Bila ternyata yang orang lain lakukan menurut kita adalah salah, 
pikirkan baik-baik langkah apa yang perlu kita lakukan. Apakah kita perlu menggali lebih 
lanjut, barangkali kita yang salah? Apakah kita perlu memberikan masukan kepada 
yang bersangkutan dengan cara yang positif? Apakah kita perlu melaporkannya kepada 
pihak yang berwajib? Semua tindakan perlu kita pikirkan baik-baik agar menghasilkan 
manfaat yang terbaik. Yang jelas, menyikapi perbedaan dengan cara menghina, 
menghujat, menjadikannya meme, menyebarkannya di media sosial, bukanlah langkah 
yang bijak untuk dilakukan.  
 
REFLEKSI 
Apakah kita sudah bersikap bijak menyikapi perbedaan yang ada di sekitar kita? 
 
DOA 
Tuhan, terima kasih telah menganugerahkan kami dengan pikiran yang bisa menilai 
baik dan benar. Bantulah kami agar dapat memahami perbedaan, agar kami lebih 
bijaksana dalam menyikapinya, agar kami dapat tumbuh berkembang menjadi lebih 
baik lagi.   Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.  Amin. 
 
AKSI 
Berusaha berpikiran jernih dan bijaksana dalam menyikapi setiap perbedaan. 
 

*********************************************** 

 
 
SABTU, 15 DESEMBER 2018 
HARI BIASA KHUSUS ADVEN 
SIR 48:1-4,9-11; MZM 80:2AC,3B,15-16,18-19; MAT 17:10-13 
 
 
Bacaan Injil: Matius 17:10-13 
10 Lalu murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya: "Kalau demikian mengapa ahli-ahli 
Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" 11 Jawab Yesus: "Memang Elia akan 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Sir48:1-4;Sir48:9-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm80:2;Mzm80:3;Mzm80:15-16;Mzm80:18-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat17:10-13;
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datang dan memulihkan segala sesuatu 12 dan Aku berkata kepadamu: Elia sudah 
datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak 
mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." 13 Pada waktu itu 
mengertilah murid-murid Yesus bahwa Ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. 
 

MENGHARGAI ORANG LAIN 
 

Dan Aku berkata kepadamu: Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan 
memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia  

akan menderita oleh mereka."  (Mat 17:12) 
 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Kita semua memiliki keinginan, pengharapan, maupun cita-cita yang tidak bisa 
kita dapatkan dengan mudah, membutuhkan usaha, kerja keras, dan waktu untuk 
mencapainya. Terkadang kesempatan untuk mendapatkan keinginan kita datang begitu 
saja tanpa kita rencanakan. Terkadang pula keinginan itu tidak kunjung tiba walaupun 
kita sudah berusaha sekuat tenaga. Adakalanya kita begitu yakin akan diri kita sendiri, 
sehingga tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Merasa yang paling benar, sehingga 
ketika kesempatan itu datang, kita tidak menyadarinya karena terlalu fokus pada diri 
kita sendiri. 

Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menceritakan kepada murid-murid-Nya 
mengenai para ahli Taurat yang menunggu datangnya Tuhan, namun tidak menyadari 
bahwa Tuhan telah mengirimkan utusan-Nya, bahkan memperlakukan utusan Tuhan 
dengan tidak semestinya.  “Dan Aku berkata kepadamu: Elia sudah datang, tetapi 
orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. 
Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka”. 

Belajar dari cerita Yesus, ketika kita menginginkan sesuatu, ada baiknya bila kita 
tetap membuka hati kita terhadap berbagai kemungkinan. Jangan merasa yang paling 
benar. Jangan abaikan orang lain karena merasa mereka tidak berguna bagi 
tercapainya tujuan kita. Jagalah hubungan dengan setiap orang. Hargai siapapun. Tua-
muda, miskin-kaya, guru-murid, semuanya harus kita perlakukan sama dalam kasih 
Tuhan. Jangan pilih-pilih orang berdasarkan manfaatnya saja. Jangan sampai kita 
menjadi seperti para ahli Taurat, yang kehilangan peluang untuk dekat dengan Tuhan, 
karena tidak menyadari kehadiran utusan-Nya, bahkan memperlakukan mereka dengan 
tidak semestinya.  
 
REFLEKSI 
Apakah kita sudah memperlakukan orang lain dengan baik, tanpa membeda-bedakan? 
 
DOA 
Tuhan, terima kasih telah menganugerahkan kami dengan orang-orang yang peduli 
kepada kami. Ingatkanlah kami agar selalu memperlakukan orang lain dengan kasih 
yang sama, dengan perhatian yang sama, tidak membeda-bedakan berdasarkan 
kepentingan saja. Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.  
Amin. 
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AKSI 
Menghormati dan mengasihi setiap orang di sekitar kita, tanpa membeda-bedakan. 

 
*********************************************** 

 
 

MINGGU, 16 DESEMBER 2018 
HARI MINGGU ADVEN III 
ZEF 3:14-18A; MT YES 12:2-3,4BCD,5-6; FLP 4:4-7; LUK 3:10-18 
 
Bacaan Injil: Lukas 3:10-18 
10 Orang banyak bertanya kepadanya: "Jika demikian, apakah yang harus kami 
perbuat?" 11 Jawabnya: "Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia 
membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, 
hendaklah ia berbuat juga demikian." 12 Ada datang juga pemungut-pemungut cukai 
untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya: "Guru, apakah yang harus kami 
perbuat?" 13 Jawabnya: "Jangan menagih lebih banyak dari pada yang telah ditentukan 
bagimu." 14 Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya: "Dan kami, apakah yang 
harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka: "Jangan merampas dan jangan 
memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." 15 Tetapi karena orang banyak 
sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang 
Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, 16 Yohanes menjawab dan berkata kepada 
semua orang itu: "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa dari 
padaku akan datang dan membuka tali kasut-Nyapun aku tidak layak. Ia akan 
membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. 17 Alat penampi sudah di tangan-
Nya untuk membersihkan tempat pengirikan-Nya dan untuk mengumpulkan gandum-
Nya ke dalam lumbung-Nya, tetapi debu jerami itu akan dibakar-Nya dalam api yang 
tidak terpadamkan." 18 Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada 
orang banyak. 
 

INTEGRITAS 
 

Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya 
kepadanya: "Guru, apakah yang harus kami perbuat?"  Jawabnya: "Jangan menagih 

lebih banyak dari pada yang telah ditentukan bagimu." (Luk 3:12-13) 
 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Menjadi orang sukses, terkenal, dengn harta melimpah adalah cita-cita dari 
banyak orang. Untuk meraih cita-cita tersebut, ada yang rela untuk mencurahkan 
segala upayanya untuk belajar, mengembangkan dirinya, dan berusaha keras 
selangkah demi selangkah untuk mencapai sukses. Banyak juga yang merasa tidak 
sabar untuk segera mendapatkan kesuksesan, sehingga menghalalkan segala cara 
untuk meraih keberhasilan dengan cepat. Mencontek, berbuat curang, melanggar 
aturan, hingga menjatuhkan orang lain demi kesuksesan pribadi. 

Dalam upayanya untuk membukakan jalan bagi Yesus, Yohanes Pembabtis 
banyak memberikan nasehat kepada orang-orang yang ditemuinya. Dalam nasehatnya, 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Zef3:14-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes12:2-3;Yes12:4;Yes12:5-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Flp4:4-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk3:10-18;
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Yohanes Pembabtis mengingatkan banyak orang untuk saling berbagi, untuk 
melakukan kewajiban dengan benar, untuk menjalankan peran setiap orang dengan 
benar. "Jangan menagih lebih banyak dari pada yang telah ditentukan bagimu." 
Nasehat Yohanes Pembabtis kepada pemungut cukai. "Jangan merampas dan jangan 
memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Nasehat Yohanes Pembabtis 
kepada para tentara. 

Belajar dari nasehat Yohanes Pembabtis, marilah kita melatih diri untuk 
menanamkan integritas dalam diri kita. Mari kita latih diri kita untuk meraih keberhasilan 
dengan cara yang benar, cara yang tidak menghalalkan segala cara, cara yang tidak 
curang dan merugikan orang lain. Mimpinya boleh apa saja; menjadi murid berprestasi, 
menjadi direktur, menjadi arsitek, menjadi pemilik perusahaan start-up,  menjadi 
youtuber terkenal, yang penting adalah cara mencapai keberhasilannya haruslah 
melalui jalan yang baik, yang penuh integritas dan kepedulian pada sesama.  
 
REFLEKSI 
Apakah kita sudah melatih diri kita untuk tidak melakukan kecurangan dalam mencapai 
tujuan? Apakah kita sudah melatih diri kita untuk selalu memberikan perhatian kepada 
orang lain yang mengalami kesulitan? 
 
DOA 
Tuhan, bimbinglah kami dengan kasih-Mu, agar kami juga dapat selalu tabah dalam 
menghadapi godaan untuk curang, untuk mengambil jalan pintas yang salah, untuk 
tidak mempedulikan orang lain yang kesulitan.  Semua ini kami haturkan dengan 
perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Melatih disiplin, menjaga integritas di setiap tindakan, terus menebar kepedulian 
kepada sesama. 
 

*********************************************** 

 
 
SENIN, 17 DESEMBER 2018 
HARI BIASA KHUSUS ADVEN 
KEJ 49:2,8-10; MZM 72:1-2,3-4AB,7-8,17; MAT 1:1-17 
 
Bacaan Injil: Matius 1:1-17 
1 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 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kej49:2;Kej49:8-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm72:1-2;Mzm72:3-4;Mzm72:7-8;Mzm72:17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat1:1-17;
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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. 17 Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai 
Daud, empat belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat 
belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. 
 

SILSILAH KELUARGA 
 

Jadi seluruhnya ada empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas 
keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari 

pembuangan ke Babel sampai Kristus (Mat 1:17) 
 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, 
manusia mati meninggalkan nama. Ini adalah  peribahasa yang mengingatkan kita 
bahwa pada akhirnya nanti, yang diingat dari kita adalah perbuatan kita, baik itu 
perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Kita bisa berprestasi tinggi, kita bisa sukses 
dan kaya raya, namun bila kita melakukan hal yang tidak benar, maka kesalahan-
kesalahan kita itulah yang akan diingat oleh orang lain. 

Injil hari ini menjelaskan mengenai mengenai silsilah Yesus bahwa ada empat 
belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas keturunan dari Daud sampai 
pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai 
Kristus.  Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Yesus memiliki silsilah keluarga. 

Kita semua juga memiliki silsilah keluarga. Tuhan memberkati kita untuk terlahir 
dalam keluarga kita saat ini. Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik dan buruk, juga 
akan masuk dalam catatan sejarah keluarga kita. Pertanyaannya adalah catatan apa 
yang ingin kita tinggalkan dalam silsilah keluarga kita? Apakah kita ingin dikenang 
sebagai anak yang biasa saja? anak baik? anak nakal? Semuanya itu sangat 
tergantung dari setiap tindakan yang kita pilih hari-demi hari. 

Sebelum melakukan tindakan, marilah kita terlebih dahulu memikirkan efeknya 
bagi keluarga kita, bagi ayah dan bunda, bagi kakak dan adik. Bayangkan betapa 
senangnya mereka bila kita melakukan hal yang baik, dan betapa sedihnya mereka bila 
kita melakukan hal yang buruk. Setiap kesalahan yang kita lakukan, walau dapat 
diperbaiki, akan tetap tertinggal dalam catatan silsilah keluarga kita. Untuk itu, marilah 
kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan catatan yang baik bagi 
keluarga kita. 
 
REFLEKSI 
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Apakah kita sudah memikirkan dampak setiap tindakan kita bagi keluarga kita? Bagi 
orang tua dan saudara-saudara kita? 
 
DOA 
Tuhan, terima kasih telah memberikan kami keluarga yang baik. Bantulah kami agar 
dapat terus menjaga perilaku dan tindakan kami, agar kami terus dapat melakukan 
kebaikan untuk dan bersama keluarga kami.  Semua ini kami haturkan dengan 
perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Memikirkan dampak setiap tindakan terhadap orang lain, khususnya terhadap keluarga 
kita. 
 

*********************************************** 

 
 
SELASA, 18 DESEMBER 2018 
HARI BIASA KHUSUS ADVEN 
YER 23:5-8; MZM 72:2,12-13,18-19; MAT 1:18-24 
 
Bacaan Injil: Matius 1:18-24 
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 menamakan Dia Imanuel" --yang berarti: Allah menyertai kita. 24 
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat 
Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya. 
 

TULUS 
 

Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat 
Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya (Mat 1:24) 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Tulus berarti jujur dan kebersihan hati. Orang yang tulus berarti orang yang 
melakukan sesuatu dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, tanpa kepura-puraan. 
Orang yang tulus adalah orang yang tidak mengharapkan imbal jasa ataupun 
membalas dendam ketika dikecewakan. 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yer23:5-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm72:2;Mzm72:12-13;Mzm72:18-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat1:18-24;
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Injil hari ini menggambarkan mengenai saat-saat menjelang kelahiran Yesus. 
Bayangkan betapa kagetnya Yusuf ketika mengetahui bahwa tunangannya, Maria, telah 
mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berbeda dengan reaksi yang 
mungkin dilakukan banyak orang, Yusuf tidak mempermalukan Maria. “Karena Yusuf 
suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka 
umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.” Kemudian malaikat Tuhan 
hadir dalam mimpinya dan menjelaskan mengenai Yesus. “Sesudah bangun dari 
tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia 
mengambil Maria sebagai isterinya.” 

Marilah kita belajar dari ketulusan Yusuf. Belajarlah untuk melakukan sesuatu 
dengan tulus, dengan jujur, tanpa tuntutan dan tanpa mengharapkan imbal jasa. 
Bantulah teman yang mengalami kesulitan belajar dengan tulus. Bantulah orang tua 
melakukan aktifitas di rumah dengan tulus. Bantulah siapa saja yang kita lihat sedang 
membutuhkan bantuan, sejauh kita mampu. Rasakanlah betapa menyenangkannya bila 
kita bisa membantu orang lain. Semuanya kita lakukan bukan mengharapkan imbalan, 
hanya sekedar menjalankan peran kita seperti yang telah diteladankan Yusuf. 
 
REFLEKSI 
Apakah kita sudah tulus ketika melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai murid? 
Sebagai anak, apakah kita sudah tulus ketika membantu orang lain? 
 
DOA 
Tuhan, bantulah kami untuk bisa melakukan setiap aktifitas kami dengan tulus, tanpa 
beban, tanpa keinginan untuk mendapatkan imbal jasa.  Semua ini kami haturkan 
dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Melakukan tugas dan membantu orang lain dengan tulus setiap saat. 
 

*********************************************** 

 
 
RABU, 19 DESEMBER 2018 
HARI BIASA KHUSUS ADVEN 
HAK 13:2-7,24-25A; MZM 71:3-4A,5-6AB,16-17; LUK 1:5-25 
 
Bacaan Injil: Lukas 1:5-25 
5 Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakharia dari 
rombongan Abia. Isterinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. 6 
Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan 
ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. 7 Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab 
Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. 8 Pada suatu kali, waktu tiba 
giliran rombongannya, Zakharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. 9 
Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, 
dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam Bait Suci dan membakar ukupan di situ. 10 
Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Hak13:2-7;Hak13:24-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm71:3-4;Mzm71:5-6;Mzm71:16-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:5-25;
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waktu pembakaran ukupan. 11 Maka tampaklah kepada Zakharia seorang malaikat 
Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. 12 Melihat hal itu ia 
terkejut dan menjadi takut. 13 Tetapi malaikat itu berkata kepadanya: "Jangan takut, hai 
Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, isterimu, akan melahirkan 
seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. 14 Engkau 
akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas 
kelahirannya itu. 15 Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum 
anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim 
ibunya; 16 ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, 
17 dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat 
hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada 
pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat 
yang layak bagi-Nya." 18 Lalu kata Zakharia kepada malaikat itu: "Bagaimanakah aku 
tahu, bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan isteriku sudah lanjut 
umurnya." 19 Jawab malaikat itu kepadanya: "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan 
aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik 
ini kepadamu. 20 Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-
kata sampai kepada hari, di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya 
akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." 21 Sementara itu 
orang banyak menanti-nantikan Zakharia. Mereka menjadi heran, bahwa ia begitu lama 
berada dalam Bait Suci. 22 Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka 
dan mengertilah mereka, bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam Bait Suci. 
Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. 23 Ketika selesai jangka 
waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. 24 Beberapa lama kemudian Elisabet, 
isterinya, mengandung dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri, katanya: 25 
"Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku 
di depan orang." 
 

MEMPERSIAPKAN DIRI 
 

Lalu kata Zakharia kepada malaikat itu: "Bagaimanakah aku tahu, bahwa hal ini akan 
terjadi? Sebab aku sudah tua dan isteriku sudah lanjut umurnya."  (Luk 1:18) 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Adakalanya hal yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari tiba-tiba batal dengan 
alasan yang tidak kita duga sebelumnya. Adakalanya juga hal yang kita pikir tidak 
mungkin tiba-tiba terjadi begitu saja tanpa kesulitan berarti. Banyak hal yang bisa terjadi 
di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya, baik itu hal yang kita inginkan maupun 
hal yang tidak kita inginkan.   

Injil kita hari ini menceritakan tentang Zakharia dan Elisabet, suami istri yang 
hidup benar, mengikuti perintah Tuhan, sudah lanjut usia dan tidak mempunyai anak. 
Bayangkan betapa kagetnya Zakharia ketika malaikat Gabriel datang dan 
menyampaikan kabar bahwa ia akan memiliki anak. Berita ini begitu tidak terduga 
sehingga ia menyampaikan ketidak percayaannya: “Bagaimanakah aku tahu, bahwa hal 
ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan isteriku sudah lanjut umurnya." Akibat 
ketidakpercayaannya ini, Zakaria menjadi bisu. 
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Dihadapan Tuhan, apapun bisa terjadi. Tugas kita hanyalah bersiap untuk 
menjalaninya dengan sebaik mungkin, baik itu hal yang kita inginkan, maupun hal yang 
kita tidak inginkan. Hal-hal tak terduga bisa muncul kapan saja. Ujian mendadak, 
jalanan macet, masalah yang muncul tiba-tiba, hadiah tak terduga dari orang tua, 
sahabat kita mendadak pindah kota, dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan adalah 
apakah kita menerima dengan besar hati ketika hal-hal tersebut terjadi? Tetap 
mengucap syukur kepada Tuhan akan jalan yang diberikan-Nya? Percaya penuh 
kepada kehendak Tuhan, dan menjalaninya dengan sepenuh hati?  
 
REFLEKSI 
Apakah kita berbesar hati ketika Tuhan tidak mengabulkan keinginan kita? Apakah kita 
tetap percaya penuh kepada Tuhan ketika menghadapi masalah besar? 
 
DOA 
Tuhan, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan selama ini. Semoga Kau 
berkenan untuk mengingatkan kami agar terus bersiap menghadapi apapun jalan yang 
Kau berikan, agar kami bisa menjalankannya dengan sebaik yang kami bisa.  Semua ini 
kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
Selalu memandang kejadian yang kita alami dengan penuh syukur, penuh keyakinan 
dan lapang dada. 
 

*********************************************** 

 
 
KAMIS, 20 DESEMBER 2018 
HARI BIASA KHUSUS ADVEN 
YES 7:10-14; MZM 24:1-2,3-4AB,5-6; LUK 1:26-38 
 
Bacaan Injil: Lukas 1:26-38 
26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di 
Galilea bernama Nazaret, 27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan 
seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 28 Ketika 
malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai, 
Tuhan menyertai engkau." 29 Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di 
dalam hatinya, apakah arti salam itu. 30 Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai 
Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.31 Sesungguhnya engkau 
akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau 
menamai Dia Yesus. 32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang 
Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa 
leluhur-Nya, 33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-
lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan." 34 Kata Maria kepada malaikat 
itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 35 Jawab 
malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang 
Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes7:10-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm24:1-2;Mzm24:3-4;Mzm24:5-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:26-38;


29 
 

disebut kudus, Anak Allah. 36 Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, iapun sedang 
mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam 
bagi dia, yang disebut mandul itu. 37 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." 38 Kata 
Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 
perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 
 

BAKAT DAN KARUNIA 
 

Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku  
menurut perkataanmu itu." (Luk 1:38) 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Setiap orang diberikan bakat dan karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan. Ada 
yang memiliki suara yang merdu, ada yang memiliki kemampuan berbicara yang luar 
biasa, ada yang memiliki  kemampuan analisa yang hebat, dan lain sebagainya. Ada 
orang-orang yang menyadari bakat yang dimilikinya, dan menggunakannya untuk 
membantu orang lain. Ada pula yang memanfaatkan bakatnya demi kepentingan diri 
sendiri saja. 

Injil hari ini menceritakan mengenai Maria yang diberikan karunia yang luar biasa 
dari Tuhan, yaitu mengandung bayi Yesus. Maria menerima karunia ini dengan 
sepenuh hati. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 
perkataanmu itu." Kata Maria. Selanjutnya Maria menjalankan tugasnya dengan penuh 
perhatian hingga Yesus tumbuh dewasa. 
 Seperti Maria, kitapun memiliki peran khusus dalam kehidupan kita melalui bakat 
dan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita mengembangkan bakat 
dan kemampuan tersebut akan bergantung sepenuhnya kepada kemauan kita. Yang 
jelas, Tuhan sudah memberikan jalan kepada kita dengan melalui kelebihan yang kita 
miliki. Walaupun saat ini mungkin bakat dan karunia kita belum seberapa, namun bila 
terus dilatih dan dikembangkan pasti akan menjadi sesuatu yang besar. Akan lebih luar 
biasa lagi bila kita mampu memanfaatkan kemampuan kita ini demi membantu orang 
lain. Yang bersuara merdu memberikan penghiburan, menyumbangkan suaranaya 
untuk amal, yang otaknya pintar membantu teman-teman yang kesulitan, atau ikut 
mengajar anak-anak yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Manfaatkanlah 
semaksimal mungkin bakat dan karunia yang kita miliki demi kepentingan Tuhan. 
    
REFLEKSI 
Apakah kita sudah berterima kasih kepada Tuhan untuk segala bakat dan karunia yang 
kita miliki? Apakah kita telah mengembangkan bakat dan karunia kita dan 
memanfaatkannya demi kepentingan orang lain? 
 
DOA 
Tuhan, terima kasih atas segala bakat dan karunia yang kau curahkan kepada kami. 
Dampingilah kami agar kami dapat memanfaatkan bakat dan karunia ini semaksimal.  
Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
AKSI 
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Mengembangkan bakat dan karunia dengan baik. 
 

*********************************************** 

 
JUMAT, 21 DESEMBER 2018 
PETRUS KANISIUS 
Bacaan: kid. 2:8-14 atau zef. 3:14-18a; mzm. 33:2-3,11-12,20-21; luk. 1:39-45. 
 
Bacaan Injil: Lukas 1:39-45 
39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan 
menuju sebuah kota di Yehuda. 40 Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi 
salam kepada Elisabet. 41 Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah 
anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, 42 lalu 
berseru dengan suara nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan 
diberkatilah buah rahimmu. 43 Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang 
mengunjungi aku? 44 Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, 
anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. 45 Dan berbahagialah ia, yang telah 
percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana." 
 

MULIA DAN BERHARGA KARENA KARYA 
 

"Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. 
Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?” (Luk 1:42-43) 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Suatu kali Pak Markus, guru agama bertanya kepada siswanya di kelas: 
“menurut kalian, apa yang paling membuat dirimu merasa berharga?”. “Wajah cantik, 
Pak”, kata Cindy. “Penampilan keren, Pak”, jawab Andri. “Kecerdasan, Pak”, kata Neno. 
“Duit dan kekayaan, Pak”, kata Ilham. “Yaaa.. kalian semua betuul! Tapi itu menurut 
pendapat kalian masing-masing!” kata Pak Markus. “Yaaaaah!” seru mereka 
bersamaan. “Dengar anak-anakku. Sekarang pertanyaanya diganti. Apa yang membuat 
diri Jojo pemain bulutangkis kita itu dinilai berharga dan mulia di mata seluruh bangsa 
Indonesia dan Asia?”, kata Pak Markus. “Yaa, karena dia juara, kata murid-muridnya. 
“Tepat sekali, anak-anak. Orang itu dinilai mulia dan berharga karena buah karyanya. 
Terutama karya yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak”, kata Pak Markus. 
 Elisabet pun merasa ada sesuatu yang membuat Maria saudarinya itu menjadi 
satu-satunya perempuan di dunia yang paling berharga dan mulia, yaitu karena Maria 
mengandung bayi Yesus, Sang Penyelamat Dunia. Dalam diri Maria ada Tuhan Yesus. 
Demikianlah juga, bila di dalam diri kita ada Tuhan, maka karya kita pun diberkati 
Tuhan dan berhasil. Seperti Jojo, yang setiap hari setia berlatih dan rajin membaca 
Kitab Suci, maka tekad, keyakinan & semangat juaranya menjadi luar biasa.  
 Demikianpun jika kalian rajin belajar dan berlatih dengan keyakinan kuat, tentu 
Tuhan akan membuat karya kalian layak dibanggakan keluarga dan sekolah. Kalian 
berharga, bukan karena kaya atau ganteng cantik, tetapi karena buah karya kalian yang 
luar biasa, karena Tuhan bersamamu. 
 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kid2:8-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Zef3:14-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm33:2-3;Mzm33:11-12;Mzm33:20-21;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:39-45;
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REFLEKSI 
Apakah aku merasa berharga karena prestasiku di sekolah atau di gereja? 
 
DOA 
Tuhan Yesus, tinggallah di dalam diriku, agar setiap perbuatanku dan karyaku tak 
hanya berguna bagi diriku tapi juga bermanfaat bagi sesamaku. 
 
AKSI 
Aku melakukan perbuatan baik, paling tidak sekali dalam sehari. Bisa tersenyum, 
menyapa, membantu teman, bersikap sopan, berkata santun dll. 
 

*********************************************** 

 
 
SABTU, 22 DESEMBER 2018 
HARI BIASA KHUSUS ADVEN 
BACAAN: 1SAM. 1:24-28; MT 1SAM. 2:1,4-5,6-7,8ABCD; LUK. 1:46-56 
 
Bacaan Injil: Lukas 1:46-56 
46 Lalu kata Maria: "Jiwaku memuliakan Tuhan, 47 dan hatiku bergembira karena Allah, 
Juruselamatku, 48 sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. 
Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, 
49 karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan 
nama-Nya adalah kudus. 50 Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan 
Dia. 51 Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-
beraikan orang-orang yang congkak hatinya; 52 Ia menurunkan orang-orang yang 
berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah; 53 Ia melimpahkan 
segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi 
dengan tangan hampa; 54 Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-
Nya, 55 seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan 
keturunannya untuk selama-lamanya." 56 Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya 
bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. 
 

RENDAH HATI MEMBAWA BERKAT 
 

"Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku, sebab 
Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya”  (Luk 1:47). 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Pagi itu upacara hari Senin di sekolah terasa agak lain. Menjelang usai upacara, 
nama Alex Binarsa dipanggil untuk berdiri di samping komandan upacara. Lalu 
diumumkan bahwa Binar telah memenangkan olimpiade matematika di Singapura. 
“Inilah piala yang berhasil diboyong Binar pulang ke tanah air”, kata kepala sekolah 
seraya mengangkat tinggi piala juara matematika. Tepuk tangan bergemuruh 
memenuhi lapangan upacara. Binar terharu.  “Bagaimana perasaanmu Binar?”, tanya 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Sam1:24-28;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Sam2:1;1Sam2:4-5;1Sam2:6-7;1Sam2:8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:46-56;
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kepala sekolah. “Saya merasa sukacita, terutama karena saya tidak menyangka bakal 
mendapat juara dalam kontes ini. Puji Tuhan dan terima kasih yang tak terhingga 
kepada Tuhan atas berkat kesempatan ini melalui sekolah. Terima kasih pada yayasan 
sekolah, kepala sekolah dan semua guru yang telah membimbing saya. Juga teman-
teman yang menemani saya giat berlatih. Saya sebenarnya merasa piala ini bukan 
untuk saya, tapi untuk sekolah, para guru dan teman semua! Dan hadiah uang akan 
saya sumbangkan untuk teman dan adik kelas yang perlu bantuan SPP”, seru Binar 
dengan mata berkaca-kaca, disambut gemuruh tepuk tangan para siswa. 
 Kerendahan hati semacam inilah yang terjadi dengan Maria. Maria tidak lantas 
sombong karena terpilih menjadi satu-satunya ibu dari Anak Allah. Kata Maria: "Jiwaku 
memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku, sebab Ia telah 
memperhatikan kerendahan hamba-Nya” (Lukas 1:47). Maria hanya bersyukur dan 
bernyanyi kidung memuji Tuhan. Maria menjadi teladan kita: kalau kita mengalami 
kesuksesan, mari bersyukur dan memuji Tuhan, karena sesungguhnya Tuhanlah yang 
selalu bekerja bersama kita dalam setiap kegiatan kita.  
 Tuhanlah yang memberi kita hidup, Tuhanlah yang menciptakan tubuh kita, otak, 
mata, telinga, tangan kita yang hebat ini. Tuhanlah yang selalu menuntun kita agar kita 
selalu berjalan di jalan yang benar. Tuhanlah yang selalu memungkinkan semuanya 
bisa terjadi. 
 
REFLEKSI 
Apakah aku selalu bersyukur atas apa yang aku dapatkan di setiap hidupku? Apakah 
aku hanya mudah mengeluh dan menyalahkan Tuhan? 
 
DOA 
Tuhan Allah kami, dalam hidup ini kami sering kali merasa lebih penting dan lebih hebat 
dari yang lain. kami mohon, buatlah kami semakin memahami bahwa kerendahan hati 
dapat menjadi berkat bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin  
 
AKSI 
Aku bersikap rendah hati setiap hati. 
 

*********************************************** 

 
 
MINGGU, 23 DESEMBER 2018 
HARI MINGGU ADVEN IV 
BACAAN: MI. 5:1-4A; MZM. 80:2AC,3B,15-16,18-19; IBR. 10:5-10; LUK. 1:39-45. 
 
Bacaan Injil: Lukas 1:39-45 
39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan 
menuju sebuah kota di Yehuda. 40 Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi 
salam kepada Elisabet. 41 Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah 
anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, 42 lalu 
berseru dengan suara nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan 
diberkatilah buah rahimmu. 43 Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mi5:1-4;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm80:2;Mzm80:3;Mzm80:15-16;Mzm80:18-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr10:5-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:39-45;
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mengunjungi aku? 44 Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, 
anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. 45 Dan berbahagialah ia, yang telah 
percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana." 
 

PERJUMPAAN YANG MEMBAHAGIAKAN 
 

Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya  
dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus  (Luk. 1:41) 

 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Samanta bercerita, suatu kali dia diajak orang tuanya mengunjungi keluarga Om 
Hardy salah satu teman papanya. Om Hardy punya anak perempuan yang masih 
sekolah di TK besar, bernama Rebeka Kaiyo. “Kaiyooo .. sanaa bermain sama kakak 
Samanta,” kata Om Hardy. Samanta senang karena di rumah itu ada anak perempuan, 
sehingga dia berharap bisa bermain bersama. Tetapi lama kelamaan Samanta merasa 
Kaiyo ini terlalu aktif dan terkesan bandel. Bermain congklak belum selesai dia sudah 
bosan, menarik-narik tangan Samanta mengajaknya membuat „slime‟. Belum selesai 
membuat slime, Kaiyo memaksanya bermain yang lain. Sikapnya Kaiyo juga kurang 
sopan. Suka berlari, tergesa lewat di depan para orang tua tanpa basa basi permisi asal 
selonong saja, sampai kue yang dimakan papa tersenggol dan jatuh. Akhirnya Samanta 
mendekati mamanya. “Mama, nggak asyik bermain dengan Kaiyo ini, anaknya bandel, 
bikin aku cepat lelah”, bisik Samanta pada mamanya.  
 Pernahkah kalian menjumpai anak yang tak menyenangkan seperti Kaiyo itu? 
Selalu menuntut dan memaksa atau bahkan mengejek? Bagaimana suatu perjumpaan 
itu menyenangkan? Ya, kita dapat melihat kisah Maria yang menjumpai Elisabet. 
Perjumpaan mereka sungguh menyenangkan dan membahagiakan. Sebagai anak-
anak Tuhan yang beriman, Elisabet dan Maria sungguh mempraktekkan cinta kasih 
Tuhan. Iman mereka tampak ketika mereka dengan rasa kasih persaudaraan saling 
senyum, sapa, salam, memuji, dan bercerita bersama.  
 Sebagai pengikut Kristus, kita juga dapat membuat perjumpaan dengan rasa 
kasih persaudaraan, saling senyum, sapa, salam, memuji, dan bercerita bersama, 
persis seperti perjumpaan Elisabet dan Maria itu. 
 
REFLEKSI 
Apakah perjumpaanku dengan teman-temanku membawa berkat atau masalah dalam 
pergaulan? 
 
DOA 
Tuhan sumber cinta kasih. Gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu dapat 
mengungkapkan iman melalui rasa kasih persaudaraan, melalui senyuman, sapaan, 
salam, memuji. Karena lewat sikap itulah semua orang menjadi tahu, bahwa kami ini 
adalah murid-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
AKSI 
Aku mengungkapkan imanku melalui rasa kasih persaudaraan, tersenyum, menyapa, 
memberi salam dan memuji. 
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SENIN, 24 DESEMBER 2018 
HARI BIASA KHUSUS ADVEN 
2SAM. 7:1-5,8B-12,16; MZM. 89:2-3,4-5,27,29; LUK. 1:67-79.   
 
Bacaan Injil: Lukas 1:67-79 
67 Dan Zakharia, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya: 68 
"Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan 
baginya, 69 Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan 
Daud, hamba-Nya itu, 70 -- seperti yang telah difirmankan-Nya sejak purbakala oleh 
mulut nabi-nabi-Nya yang kudus -- 71 untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan 
dari tangan semua orang yang membenci kita, 72 untuk menunjukkan rahmat-Nya 
kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, 73 yaitu 
sumpah yang diucapkan-Nya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia 
mengaruniai kita, 74 supaya kita, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-
Nya tanpa takut, 75 dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup 
kita. 76 Dan engkau, hai anakku, akan disebut nabi Allah Yang Mahatinggi; karena 
engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya, 77 untuk 
memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan 
pengampunan dosa-dosa mereka, 78 oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, 
dengan mana Ia akan melawat kita, Surya pagi dari tempat yang tinggi, 79 untuk 
menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk 
mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." 
 

ARTI SEBUAH NYANYIAN 
 

"Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan 
baginya, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam  

keturunan Daud, hamba-Nya itu...” (Luk 1:68-69) 
 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

“Anak-anakku, apakah artinya sebuah lagu?”, tanya Pak Guru Hendro kepada 
para siswanya. “Bagi saya lagu itu membuat bersemangat, Pak”, kata Marcel. “Kalau 
lagu Garuda Pancasila mengingatkan saya pada para pahlawan, Pak,” jawab 
Stephanie. “Musik itu  membuat ngantuk pak, sebab setiap kali mama menyetel lagunya 
Mozart, lantas adik bayi saya tertidur. Kata mama, lagunya Mozart itu dapat 
mempengaruhi otak jadi cerdas. Tapi papa saya suka lagu rohani, pak. Kata papa, 
nyanyian rohani itu seperti doa, memelihara jiwa”, kata Gabriel. Ternyata sebuah 
nyanyian mempunyai arti dan makna tertentu terhadap manusia. Andre Manika, 
seorang seniman pencipta lagu „Negeri di Awan‟, mengatakan bahwa nyanyian itu 
adalah ungkapan hati orang yang menciptakan lagu itu. Sebaliknya sebuah lagu juga 
mempengaruhi jiwa pendengarnya. Lagu klasik bisa membuat anak jadi cerdas, lagu 
rock bisa membuat sangat bersemangat, lagu rohani membuat orang memuji Tuhan. 
Bahkan Santo Agustinus mengatakan “Qui bene cantat bis orat” atau barang siapa 
menyanyi dengan baik sama dengan berdoa dua kali. 
 Kita juga baru saja membaca tentang Zakharia yang berkidung atau 
menyanyikan lagu tentang Yohanes Pembaptis, anaknya, sebagai nabi yang 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Sam7:1-5;2Sam7:8-12;2Sam7:16;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm89:2-3;Mzm89:4-5;Mzm89:27;Mzm89:29;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:67-79;
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mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan ternyata kelak kemudian menjadi kenyataan, 
bahwa Yohanes membaptis banyak orang dan menjadi murid Yesus. Kisah ini memberi 
inspirasi pada kita bahwa apa yang orang nyanyikan, katakan, pikirkan setiap hari, 
dapat mempengaruhi jiwa dan menjadi kenyataan. Bahkan, lebih jauh, misalnya orang 
yang suka menonton sinetron, bisa jadi sikapnya „lebay‟, cengeng, suka marah, sinis, 
iri, ngambek karena meniru seperti tokoh sinetron. Atau anak yang suka game 
kekerasan, bisa jadi suatu saat akan mempraktekkan sikap kekerasan. Atau anak yang 
suka dimarahi orang tua, bisa jadi suatu saat ia melampiaskan rasa marahnya pada 
teman, karena di dalam hatinya ia memendam rekaman kemarahan dari orang tua. 
Jadi, bagaimana?  
 Nyanyian pujian Zakharia mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu pujian 
kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terlebih saat ini, mari persiapkan hati kita untuk 
menyambut kelahiran bayi Yesus dengan nyanyian natal, „gloria in excelsis deo‟, 
supaya jiwa kita mengalami sukacita aman damai sejahtera.  
 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan lewat sikap dan 
perbuatanku sehari-hari? 
 
DOA 
Tuhan yang Maharahim, ingatkanlah aku untuk tidak menyanyikan lagu keluh kesah, 
marah dan derita. Buatlah aku selalu menyanyikan lagu sukacita kehidupan, agar hari-
hariku penuh sukacita dan hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup 
dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin  
 
AKSI 
Aku akan menggukan lagu untuk memuliakan Tuhan 
 

*********************************************** 

 
 
SELASA, 25 DESEMBER 2018 
HARI RAYA NATAL 
YES. 9:1-6; MZM. 96:1-2A,2B-3,11-12,13; TIT. 2:11-14; LUK. 2:1-14 
 
 
Bacaan Injil: Lukas 2:1-14 
1 Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan 
semua orang di seluruh dunia. 2 Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu 
Kirenius menjadi wali negeri di Siria. 3 Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, 
masing-masing di kotanya sendiri. 4 Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di 
Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, -- karena ia berasal dari 
keluarga dan keturunan Daud -- 5 supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, 
tunangannya, yang sedang mengandung. 6 Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi 
Maria untuk bersalin, 7 dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, 
lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes9:1-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm96:1-2;Mzm96:2-3;Mzm96:11-12;Mzm96:13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Tit2:11-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk2:1-14;
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ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. 8 Di daerah itu ada gembala-gembala 
yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9 Tiba-tiba 
berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar 
meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 10 Lalu kata malaikat itu kepada mereka: 
"Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar 
untuk seluruh bangsa: 11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di 
kota Daud. 12 Dan inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang bayi 
dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." 13 Dan tiba-tiba tampaklah 
bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji 
Allah, katanya: 14 "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera 
di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya." 

 
HARI RAYA NATAL 

 
Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan 

seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin  
dan dibaringkannya di dalam palungan,  karena tidak ada tempat bagi  

mereka di rumah penginapan (Luk 2:6-7). 
 
Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
 Teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat Natal. Bagaimana kalian merayakan 
natal? Apakah kalian pergi ke luar negeri atau ke luar kota? Atau makan bersama 
dengan keluarga besar di rumah? Atau mungkin pergi ke mall yang dihiasi warna warni 
aneka ornamen natal indah? Ya selain mengikuti misa Natal, setiap orang punya 
caranya sendiri untuk merayakan kebersamaan natal. Lantas bagaimana suasana natal 
yang sesungguhnya dua ribu tahun yang lampau? Kita sudah membaca kisahnya 
seperti yang dituturkan Lukas: Yesus lahir tidak di rumah sakit kelas satu tetapi di 
kandang sederhana, karena tidak mendapat tempat penginapan. Dibungkus dengan 
kain lampin, bukan selimut yang empuk. Dibaringkan di palungan, bukan di kasur yang 
lembut. Dia disambut para gembala, orang-orang sederhana juga. Semuanya 
sederhana. Tapi Yesus dikabarkan oleh malaikat Gabriel dan disambut oleh sejumlah 
besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Apa makna kisah itu bagi kita? 
 Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bayi Yesus hadir dalam „palungan‟ hati kita 
yang jujur sederhana apa adanya, bukan hati yang dipenuhi hasrat barang-barang 
mewah, iri marah dendam dengki rakus loba. Kisah natal mengajak kita untuk 
menyambut Tuhan dalam kesederhanaan hidup, seperti para gembala yang lugu dan 
sederhana. Tuhan juga hadir dalam pikiran kita yang sederhana apa adanya, bukan 
pikiran usil pada teman. Kilauan para malaikat itu mengingatkan kita, bahwa dalam 
perbuatan sederhana ada berkat Tuhan. Contohnya, Andi memberi nasi bungkus 
kepada pengemis, Andi sudah menjadi saluran berkat Tuhan, pengemis bisa makan 
dan selamatlah jiwanya. 
 Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kisah natal mengajak kita untuk menyambut, 
mengasihi, memberi, membantu orang-orang sederhana, orang miskin, orang 
menderita, menemani orang yang kesepian. Selamat natal, dan selamat menjadi 
saluran berkat Tuhan bagi orang lain. 
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REFLEKSI 
Apakah aku sudah berusaha untuk hidup sederhana dan membantu orang-orang miskin 
dan tersingkir?  
 
DOA 
Selamat natal, Tuhan Yesus. Aku mohon, buatlah hatiku lahir baru setiap hari, sehingga 
aku mampu mengasihi orang-orang sederhana, sebab dalam keserhanaan Engkau 
hadir. Amin. 
 
Aksi: 
Ucapkan selamat Natal kepada semua orang yang kamu kenal. 
 
 

********** SELAMAT NATAL 2018 ********** 
 
 
 
 


