
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 PERTAMA (SMP)  

KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA 

 
 

 
 
 
MINGGU, 2 DESEMBER 2018 
HARI MINGGU ADVEN I 
Bacaan: Yeremia 33: 14-16, 1Tesalonika 3:12-4:2, Lukas 21: 25-28,34-36 

 
25 "Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di 
bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. 26 
Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang 
menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang.27 Pada waktu itu orang 
akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan 
kemuliaan-Nya. 28 Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah 
mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." 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 akanterjadi 
itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." 
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JAGA DIRI 
 

"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." 
  

Bapak dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
Kalau kita mau pergi jauh atau ke luar kota, orang tua biasanya memberikan 

nasehat kepada kita supaya kita hati-hati atau jaga diri dengan baik. Nasehat untuk 
jaga diri dengan baik bertujuan agar kita terhindar dari hal-hal buruk atau jahat yang 
dapat menimpa kita. Apa lagi setiap hari kita mendengar banyaknya kejahatan atau 
kecelakaan yang menimpa manusia.   
 Pesan supaya jaga diri juga disampaikan oleh Allah kepada kita melalui bacaan 
injil hari ini. Injil Lukas menasehatkan kepada kita : "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." 
Yesus mengajak kita untuk berjaga-jaga agar terhindar dari hal-hal yang jahat seperti 
pesta pora, kemabukan atau kepentingan dunia. Hal ini sangat penting untuk kaum 
remaja yang sudah mulai tumbuh dewasa dan mulai mencoba hal-hal baru. Jika tidak 
mampu jaga diri, kita bisa terjerat oleh pergaulan bebas, narkoba, tawuran atau 
kejahatan dunia maya. 
 Pesan Yesus agar kita jaga diri juga berkaitan dengan masa Adven yang sudah 
kita mulai hari ini. Masa Adven adalah kesempatan agar kita ingat dan sadar diri bahwa 
kita adalah manusia lemah yang mudah jatuh dalam dosa. Gereja mengajak kita untuk 
menjaga diri kita sehingga kita tidak ikut-ikutan orang lain atau perilaku masyarakat 
yang cenderung apatis atau tidak peduli dengan keadaan sekitar kita.  

 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk jaga diri agar kita tidak ikut-ikutan berbuat 
jahat atau melakukan sesuatu yang merugikan kita dan sesama? 

 
Marilah berdoa  
Tuhan Yesus yang baik, Engkau sangat mencintai kami. Engkau menjadi manusia dan 
mau tinggal bersama kami. Semoga hatiku layak menyambut Engkau di hari Natal 
nanti. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin 
 
Aksi 
Aku akan berusaha untuk selalu jaga diri. 
 

******************** 
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SENIN, 3 DESEMBER 2018 
PESTA ST. FRANSISKUS XAVERIUS 
Bacaan: 1Kor. 9:16-19,22-23; Mzm. 117:1,2; Mrk. 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 
 

Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah  
Injil kepada segala makhluk (Mrk. 16:15) 

 

Bapak dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
Santo Fransiskus Xaverius adalah satu dari sekian banyak orang kudus yang 

berjasa bagi Gereja khususnya dalam mewartakan injil. Bagi Gereja Katolik, 
mewartakan injil adalah jantung Gereja. Artinya Gereja akan tetap hidup, eksis dan ada 
kalau injil diwartakan. Maka tanpa pewartaan injil, Gereja akan mati. Dan kita menjadi 
Katolik berkat orang-orang yang terlibat dalam pewartaan injil, yakni para misionaris 
yang rela meninggalkan keluarga, mengorbankan kebahagiaan dan masa depan 
mereka demi keselamatan orang lain. 
 Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar dari Injil Markus tentang perintah 
Yesus untuk mewartakan Injil sebelum Ia naik ke surga. Dikatakan : “Lalu Yesus 
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.” Dan perintah untuk mewartakan injil ini sudah dilakukan oleh 
Gereja termasuk Santo Fransiskus. Bahkan sejarah mencatat bahwa Santo Fransiskus 
Xaverius pernah datang dan mewartakan injil di Indonesia, tepatnya di Maluku tahun 
1546. Seluruh waktu, tenaga dan hidup dari Santo Fransiskus Xaverius diberikan untuk 
Gereja, yakni mewartakan injil.  
 Perjuangan dan pengorbanan Santo Fransiskus Xaverius membuat Gereja 
mengadakan sebuah pesta khusus bagi beliau yang hari ini dirayakan di seluruh dunia. 
Dengan merayakan pesta Santo Fransiskus Xaxerius Gereja juga mengajak kita 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor9:16-19;1Kor9:22-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm10:9-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm10:9-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm10:9-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm10:9-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm10:9-18;
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termasuk kaum remaja untuk ikut mewartakan injil. Mewartakan injil berarti mewartakan 
kabar gembira, bukan mewartakan ketakutan atau kesedihan. Mewartakan injil juga 
berarti mewartakan kebenaran dan kebaikan, bukan mewartakan hoax, gosip atau 
kejahatan lainnya yang merugikan kita dan sesama. 

 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah aku sudah mewartakan injil dengan membuat orang lain bahagia dan ikut 
membasmi hoax, gosip dan kebohongan? 

 
Marilah berdoa:  
Allah Bapa yang mahakuasa, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu karena 
Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi penebus kami. Ia pun telah  
mengutus para rasul termasuk santo Fransiskus Xaverius untuk mewartakan Injil. 
Bantulah kami agar kami pun mampu menjadi pewarta yang baik. Demi Kristus Tuhan 
dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku akan berusaha menjadi pewarta injil. 
 

******************** 
 
 
SELASA, 4 DESEMBER 2018 
ST. YOHANES DARI DAMSYIK 
Bacaan: Yes. 11:1-10; Mzm. 72:2,7-8,12-13,17; Luk. 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." Kesederhanaan 

 

MENJADI ORANG KECIL 
 

“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” (Lukas 10:21) 
 

Bapak dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes11:1-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm72:2;Mzm72:7-8;Mzm72:12-13;Mzm72:17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk10:21-24;
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Hampir semua orang ingin menjadi orang besar dan orang hebat. Ada yang mau 
menjadi dokter, insinyur, ahli IT, pengusaha, Youtubber, artis, selebgram, animator, 
pemimpin, gamer atau profesi lain yang terlihat keren, menarik dan menawan. Kita 
jarang melirik profesi yang terlihat kurang keren, seperti petani, nelayan atau pemulung. 
Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa menjadi orang besar atau orang hebat 
tidak otomatis membuat diri kita lebih baik dari yang lain. Sebab orang besar atau orang 
hebat justru menutup diri terhadap hal-hal yang terlihat sederhana atau kecil.  

 Tuhan Yesus telah membuktikan betapa orang-orang besar, orang-orang hebat, 
pemimpim atau pemuka agama justru menutup diri mereka terhadap Yesus. Di mata 
orang-orang besar dan hebat, Yesus bukanlah siapa-siapa. Sebab mereka hanya 
melihat Yesus yang lahir dari keluarga yang miskin dan sederhana. Kedua orang tua 
Yesus pun bukanlah orang-orang penting dan terpandang. Mereka tidak tahu bahwa 
Yesus adalah Allah yang berubah menjadi manusia yang kecil dan sederhana. Mereka 
yang merasa dirinya besar dan hebat menolak kehadiran Yesus yang datang untuk 
menyelamatkan manusia. Yang menerima Yesus justru orang-orang kecil, seperti 
pemungut cukai, orang miskin, para pendosa dan orang-orang sakit. Oleh karena itulah, 
Yesus sangat bersyukur bahwa orang-orang kecil mau menerima Yesus. Dengan 
menerima Yesus, orang-orang kecil dapat melihat dan mengalami kuasa serta kasih 
Allah. 

Melalui injil hari ini Yesus mengajak kita untuk menjadi orang kecil. Orang kecil 
adalah orang-orang yang mau membuka hatinya kepada Allah. Orang-orang kecil juga 
adalah mereka yang rendah hati, tidak sombong dan tidak menganggap dirinya hebat 
dan suci sehingga menutup diri kepada Allah. Dan di masa Adven ini Gereja mengajak 
kita untuk menjadi orang kecil dengan mengaku dosa dan bertobat. 

 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah selama ini kita sudah berusaha menjadi orang kecil dengan bersikap terbuka, 
rendah hati dan mau bertobat? 

 
Marilah berdoa:  
Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau begitu peduli 
kepada orang-orang kecil, miskin dan tersingkir. Engkau sendiri-Mu mengutus Yesus 
Kristus ke dunia menjadi orang miskin dan kecil. Bantulah kami agar kami berusah 
menjadi orang kecil dan memiliki kepeduliaan dan kepekaan terhadap sesama yang 
kecil, miskin, dan tersingkir. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.  
 
Aksi: 
Aku akan berusaha menjadi orang kecil dengan bersikap rendah hati. 
 

******************** 
 
 
 
RABU, 5 DESEMBER 2018 
Bacaan: Yes. 25:6-10a; Mzm. 23:1-3a,3b-4,5,6; Mat. 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 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes25:6-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes25:6-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat15:29-37;


7 
 

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, 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." 
 33Kata 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. 
 

BERTANGGUNG JAWAB 
 

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 dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
Hampir setiap hari kita menjumpai orang-orang yang miskin, para pengemis atau 

mereka yang hidupnya susah. Karena hampir setiap hari kita melihat orang-orang yang 
demikian membuat kita kehilangan kepekaan. Kita menganggap semua itu sudah biasa 
dan tidak perlu untuk kita pikirkan. Untuk masalah kita sendiri saja sudah banyak atau 
sudah sulit, apalagi untuk mengurus masalah orang lain. Masyarakat termasuk kita 
merasa bahwa kita tidak perlu bertanggung jawab atas situasi tersebut.   
 Dalam bacaan yang kita dengarkan bersama hari ini kita mengetahui bersama, 
bahwa Yesus yang sangat baik hati itu diikuti banyak sekali orang-orang yang ingin 
mendengarkan pengajaranNya. Sampai menjelang sore mereka lapar, para rasul tidak 
mau tahu akan hal itu, mereka mengusulkan kepada Yesus supaya menyuruh mereka 
pergi. Namun Yesus menuntut para Rasul untuk bertanggung jawab dengan memberi 
mereka makan.  Injil Matius menuliskan : “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. 
Artinya Yesus merasa bahwa Dia memiliki tanggung jawab atas orang-orang yang 
lapar. Sementara para murid merasa bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas 
nasib orang banyak yang sedang kelaparan.  

Melalui bacaan injil pada hari ini kita diajak untuk memiliki tanggung jawab atas 
keadaan dan nasib sesama kita yang lapar, menderita dan kesusahan. Dengan cara 
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demikian kita dapat menjadi pembeda sekaligus tanda bahwa kita adalah pengikut 
Yesus yang bukan hanya dimulut tetapi juga dengan tindakan. 

 
Pertanyaan Refleksi: 
Apakah aku sudah berusaha ikut bertanggung jawab atas situasi di sekiling kita? 

 
Marilah berdoa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, Engkau selalu memperhatikan kebutuhan setiap orang. 
Engkau memberi orang makan ketika mereka lapar seperti Yesus yang memberi makan 
kepada orang banyak. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami ikut 
bertanggung jawab menolong sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. 
Amin.  
 
Aksi: 
 
Aku akan berusaha untuk bertanggung jawab menolong sesama.  
 

******************** 
 
 
KAMIS, 6 DESEMBER 2018 

Bacaan: Yes. 26:1-6; Mzm. 118:1,8-9,19-21,25-27a; Mat. 7:21,24-27. 

 

7:21 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. 7:24 "Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia 

sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 7:25 

Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi 

rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 7:26 Tetapi setiap orang yang 

mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang 

bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 7:27 Kemudian turunlah hujan dan 

datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan 

hebatlah kerusakannya." 

 
MENDENGAR DAN MELAKUKAN 

 
"Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan 

orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. " (Matius 7:24) 
 

Bapak dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
Setiap hari Minggu, orang Katolik pasti pergi ke Gereja merayakan Ekaristi. 

Dalam Ekaristi ada dua bagian yang paling utama yaitu liturgi sabda dan lIturgi Ekaristi. 
Dalam Liturgi Sabda kita diajak untuk mendengarkan Yesus yang berbicara lewat Kitab 
Suci yang dibacakan. Dalam Liturgi Ekaristi Yesus sendiri datang mengorbankan diri-
Nya untuk keselamatan kita. Dan pada bagian liturgI sabda, khususnya setelah bacaan 
injil, imam atau uskup yang membaca injil akan mengatakan : “demikan injil Tuhan” 

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;


9 
 

atau ungkapan lain, “berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun 
melaksanakannya.” 
 Dalam Injil Matius hari ini kita mendengar Yesus mengatakan, “Setiap orang 
yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang 
bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu."  Artinya orang-orang yang 
mendengarkan sabda Allah masuk dalam golongan orang-orang bijaksana. Orang 
bijaksana akan menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan semangat injil. Orang 
bijaksana akan mementingkan kebaikan orang lain daripada kebaikan diri sendiri. 
Selain itu, orang yang bijaksana akan melihat setiap persoalan dan keadaan dengan 
kaca mata Allah. Misalnya ketika badai atau gembapa bumi terjadi, mereka akan 
mengatakan bahwa semuanya itu akan berlalu dan diganti dengan hal baru. Orang 
yang bijaksana juga tidak akan menebar ketakutan dan kebohongan.  
 Hari ini kita diajak untuk melakukan apa yang telah disabdakan oleh Yesus. 
Dengan mendengarkan dan melakukan apa yang Yesus sabdakan, kita akan menjadi 
remaja bijaksana yang dibutuhkan oleh sesama kita.  

 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah aku sudah berusaha mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanaknnya 
sehingga aku bisa menjadi remaja yang bijaksana? 

 
Marilah berdoa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putera-Mu ke dunia 
untuk menebus dosa manusia. Ia telah bersabda kepada kami agar melakukan apa 
yang telah diperintahkan-Nya. Bantulah kami agar kami semakin rajin mendengarkan 
sabda-Nya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan 
dan pengantara kami. Amin.  
 
Aksi: 
Aku akan rajin ke gereja dan rajin membaca Kitab Suci.  
 

******************** 
 
 
JUMAT, 7  DESEMBER 2018 
PERINGATAN WAJIB ST. AMBROSIUS 

Bacaan: Yes. 29:17-24; Mzm. 27:1,4,13-14; Mat. 9:27-31; 

 

9:27 Ketika Yesus meneruskan perjalanan-Nya dari sana, dua orang buta mengikuti-

Nya sambil berseru-seru dan berkata: "Kasihanilah kami, hai Anak Daud." 9:28 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." 9:29 Lalu Yesus menjamah mata 

mereka sambil berkata: "Jadilah kepadamu menurut imanmu." 9:30 Maka meleklah 

mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, kata-Nya: 

"Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." 9:31 Tetapi mereka keluar 

dan memasyhurkan Dia ke seluruh daerah itu. 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes29:17-24;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm27:1;Mzm27:4;Mzm27:13-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat9:27-31;
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IMAN ATAU KEPERCAYAAN 
 

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." (Mat. 9:28) 
 

Bapak dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
Pada zaman sekarang ini muncul banyak penyakit yang sangat berbahaya. Ada 

penyakit yang dapat disembuhkan oleh dokter dan ada juga tidak. Penyakit yang tidak 
dapat disembuhkan oleh dokter biasanya membuat orang putus asa. Tetapi orang yang 
memiliki iman  atau kepercayaan yang kuat tentu berharap akan adanya mukjizat dari 
Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan.  

Dalam bacaan hari ini kita mendengar kisah dua orang buta, mereka tidak dapat 
melihat, tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan oleh orang-orang disekitarnya dianggap 
sebagai orang berdosa. Mereka berharap dapat disembuhkan oleh Yesus. Ketika 
Yesus berada dalam sebuah rumah, dengan penuh iman orang buta itu berseru” 
Kasihanilah kami, hai Anak Daud.” Mendengar seruan yang penuh iman itu Yesus pun 
berkata "Percayakah kamu, bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka pun menjawab : 
“Ya Tuhan, kami percaya.” Yesus pun mengabulkan permintaan dua orang buta itu dan 
berkata "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka sembuhlah dua orang buta itu 
karena imannya yang luar biasa.  

Mata kita tidak buta, namun kadang-kadang kita tidak punya iman atau 
kepercayaan seperti dua orang buta di atas. Kadang-kadang ketika mengalami sakit, 
kita mudah merasa putus asa. Tetapi dengan bacaan hari ini kita dikuatkan agar selalu 
percaya kepada Yesus bahwa Yesus akan memberikan kesembuhan kepada kita.  

 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah aku sudah memiliki iman yang teguh dan kuat seperti dua orang buta yang 
disembuhkan Yesus karena mereka memiliki iman kepada Yesus? 

 
Marilah berdoa: 
Bapa yang Maha kuasa,  Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau datang 
menyelamatkan kami. Menyembuhkan kami ketika kami sakit. Menghibur kami ketika 
kami sedih. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar memiliki harapan dan iman 
yang kuat seperti dua orang buta yang percaya akan Yesus yang menyembuhkan 
mereka dari kebutaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.  
 
Aksi: 
Aku mau belajar bertumbuh dalam iman. 
 

******************** 
 
 
SABTU, 8  DESEMBER 2018 
HARI RAYA SANTA PERAWAN MARIA DIKANDUNG TANPA NODA 

Bacaan: Kej. 3:9-15,20; Mzm. 98:1,2-3ab,3bc-4; Ef. 1:3-6,11-12; Luk. 1:26-38 

 

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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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. 

 
HARI RAYA SANTA PERAWAN MARIA DIKANDUNG TANPA NODA 

 

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” (Lukas 1:35) 

 
Bapak dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Gereja Katolik merayakan hari raya  Santa Perawan Maria dikandung tanpa 
noda dosa setiap tanggal 8 Desember. Maria seorang gadis sederhana yang sudah 
dipersiapkan oleh Allah sejak dari dalam kandungan ibunya, Ana. Kemudian Santa 
Maria dididik dalam sebuah keluarga yang saleh dan takut akan Allah. Dalam 
penampakkan Bunda Maria di Lourdes, Perancis pada tahun 1858, Bunda Maria sendiri 
menyampaikan kepada Bernadedette Soubirous sebagai Perawan yang dikandung 
tanpa noda dosa. Pernyataan dari Bunda Maria ini mengkonfirmasikan ajaran dari Bapa 
Paus Pius IX.   

Dalam bacaan Injil hari dikisahkan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. 
Maria seorang perempuan sederhana yang kudus dari semula telah dipersiapkan oleh 
Allah. Kekudusan Bunda Maria ini disebabkan karena Roh Kudus yang ada dalam diri 

Bunda Maria seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. "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.” Kekudusan Bunda Maria ini tidak 

dapat diragukan lagi.  
Kita pun diajak menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Yesus Sang 

Juruselamat kita. Karena Bunda Maria adalah Bunda yang kudus yang di dalam 
pribadinya terpancar kekudusan itu sendiri. Pancaran kekudusan Bunda Maria dapat 
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kita lihat lewat penyerahan diri secara total pada kehendak Allah, “Terjadilah padaku 
menurut perkataanMu.” Kita bisa meneladan bunda Maria yang selalu siap sedia 

menjalankan rencana dan kehendak Allah.   
 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah aku sudah belajar untuk taat dan berserah diri kepada rencana dan kehendak 
Allah seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria? 

 
Marilah berdoa:  
Ya Bapa, Engkau memberikan kepada kami Bunda Maria sebagai teladan ketatan 
dalam hidup kami. Semoga aku mampu meneladan Bunda maria dalam hidup kami. 
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku akan berdoa Salam Maria setiap hari. 
 

******************** 
 
 
MINGGU, 9  DESEMBER 2018 
HARI MINGGU ADVEN II 
Bacaan: Bar. 5:1-9; Mzm. 126:1-2ab,2cd-3,4-5.6; Flp. 1:4-6,8-11; Luk. 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 dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
Pada suatu ketika di sebuah SMP dikunjungi oleh Gubernur setempat. Maka 

sebelum gubernur datang, 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 administrasi. Ruangan lab komputer dibersihkan, buku-buku 
di perpustakaan diatur dengan rapi. Kelompok ekskul menari dan paduan suara juga 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Bar5:1-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm126:1-2;Mzm126:2-3;Mzm126:4-5;Mzm126:6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Flp1:4-6;Flp1:8-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk3:1-6;
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mempersiapakan diri untuk menyambut tamu seorang gubernur. Sungguh persiapan 
yang luar biasa, semua berusaha sebaik mungkin dan serapi mungkin.  

Persiapan penyambutan tamu seperti persiapan sebuah sekolah SMP di atas 
sebenarnya kita juga 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 lama dinantikan oleh bangsa 
Israel. Untuk menyambut tamu istimewa ini Yohanes Pembaptis berseru “Bertobatlah 
dan berilah dirimu dibaptis”.  

Sekarang kita sudah memasuki Minggu Adven kedua. Artinya 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? Dan 
bagi kita umat Katoli, cara terbaik untuk menyambut tamu istimewa kita yang akan 
datang adalah dengan mengaku dosa dan berbagi kasih dengan sesama kita. 

 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah aku sudah siap menyambut kedatangan Yesus? 

 
Marilah berdoa:  
Allah yang murah hati, 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 
Bacaan : Yes 35 : 1 - 10; Mzm. 85 : 9a- 14; Luk. 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 

http://alkitab.me/Lukas/5/18
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
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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."  

 
KUASA MENGAMPUNI DOSA 

 
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia: "Hai saudara,  

dosamu sudah diampuni." (Luk.5:20) 
 

Bapak dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
Presiden Republik Indonesia memiliki kuasa hampir dalam segala bidang 

termasuk kuasa pengampunan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah oleh 
hakim. Kuasa yang diberikan oleh kepala Negara ini biasa disebut dengan grasi. Grasi 
adalah hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan 
pembebasan hukuman. Namun grasi diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi 
siapa pun presidennya akan memiliki hak atau kuasa dalam hal grasi. Tetapi ketika 
seseorang tidak lagi menjabat sebagai presiden RI, maka otomatis wewenang grasi 
hilang dengan sendirinya.  

Dalam injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengampuni seorang 
lumpuh. Setelah Yesus mengampuni dosanya, orang lumpuh itu sembuh dan bisa 
berjalan. Namun para ahli Taurat dan orang Farisi protes. Sebab menurut para ahli 
Taurat dan orang Farisi, satu-satunya yang berhak dan punya kuasa untuk 
mengampuni dosa adalah Allah. Dan justru disinilah letak persoalannya. Orang Farisi 
dan ahli Taurat yang paham agama, tidak tahu dan tidak sadar bahwa Yesus adalah 
Allah yang menjelma menjadi manusia. Artinya Yesus adalah Allah. Sebagai Allah, 
Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Hal ini juga yang membedakan Yesus 
dengan para nabi dan utusan Allah yang lain.  

Melalui injil hari ini, kita disadarkan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa 
termasuk berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Dan marilah kita memanfaatkan masa 
Adven ini untuk mengaku dosa kita dan mengalami kuasa serta kasih Yesus.  
 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus berkuasa termasuk berkuasa 
mengampuni dosa kita? 
 
Marilah Berdoa 
Yesus yang baik hati, terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami terima dari 
padamu sampai hari ini. Berkat kesehatan jiwa dan raga, kami dapat berkumpul 
bersama di sekolah untuk belajar belajar bersama-sama. Tolonglah kami jika suatu saat 
nanti kami mengalami sakit dan penderitaan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Sang 
Juruselamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.  
 

http://alkitab.me/Lukas/5/24
http://alkitab.me/Lukas/5/25
http://alkitab.me/Lukas/5/26
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Aksi 
Hari ini aku akan menolong teman yang mungkin terluka karena jatuh saat bermain! 

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

 
 

 
SELASA, 11 DESEMBER 2018 
Bacaan : Yes 40:1-11; Mzm. 96:1-3,10ac,11-13; Mat. 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.  14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki 
supaya seorangpun dari anak-anak ini hilang."  

MENCARI YANG HILANG 
 

“Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorangpun  
dari anak-anak ini hilang." (Mat. 18:14) 

 
Bapak dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Kita sering mendengar berita orang hilang. Yang umumnya hilang adalah anak-
anak atau orang tua yang sudah kehilangan ingatan. Berita hilangnya seseorang bisa 
dengan cepat menyebar lewat grup WA, Line, facebook, IG, twitter atau televisi. Dan 
pasti anggota keluarga akan menempuh segala cara demi menemukan kembali 
anggota keluarga yang hilang. Bahkan sampai melapor ke pihak berwajib, yakni polisi. 
Sebab bagi setiap keluarga, satu anggota keluarga yang hilang nilainya tak bisa 
dihitung dengan uang atau materi. Bahkan ada orang tua yang rela kehilangan semua 
harta bendanya demi menemukan anak mereka yang hilang. 

Dalam Injil hari ini kita mendengar kisah yang disampaikan oleh Yesus tentang 
seorang gembala yang berusaha mencari seekor domba yang hilang. Dia 
meninggalkan 99 ekor domba yang lain dan pergi mencari domba yang tersesat. Sang 
gembala tidak lagi berpikir tentang kenyamanan domba-domba yang sudah berkumpul 
bersamaan dalam satu tempat, tetapi dia sangat berkonsentrasi memikirkan dan 
mencari satu dombanya yang hilang. Hal menarik lainnya dari kisah yang disampaikan 
Yesus adalah bahwa jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas 
yang seekor itu dari pada yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Lalu kata Yesus: 
“Demikian Bapa-mu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-
anak ini hilang.” 

Kita pasti sangat gembira kalau anggota keluarga kita yang hilang bisa 
ditemukan kembali. Hal yang sama terjadi di surga. Allah bersama penghuni surga akan 
sangat bersuka cita dan bergembira jika satu domba yang hilang dapat ditemukan 
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kembali. Domba yang hilang adalah gambaran untuk manusia yang berbuat dosa yang 
menjauh atau meninggalkan Allah.  
 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah kita menyadari bahwa Allah senantiasa mencari kita umat-Nya yang berdosa 
dengan menajuhi Allah? 
 
Doa 
Tuhan Yesus, aku seringkali berbuat dosa dan menjauhkan diri dari pada-Mu. Tetapi 
kini, aku ingin kembali dalam pelukan kasih-Mu. Bantu aku untuk menemukan Engkau 
dalam pertobatanku sebab Engkaulah Tuhan dan Juruselamat kami. Amin. 
 
Aksi 
Aku ingin kembali kepada Allah. 
 

******************** 
 
 
RABU, 12 DESEMBER 2018 
Bacaan : Yes. 40 :25-31; Mzm. 103:1-4,8-10; Mat. 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."  

DATANG KEPADA YESUS 
 

“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,  

Anak yang merasa takut akan datang memeluk ibunya untuk mendapatkan 
ketenangan dan rasa aman. Pekerja yang lelah dan merasa lapar akan segera pergi ke 
rumah makan untuk membeli makanan yang dapat mengenyangkan perutnya. Dan, 
orang yang menderita sakit akan memeriksakan dirinya ke dokter untuk mengetahui 
penyakitnya dan menemukan obat untuk menyembuhkannya. 
 Demikinlah pula ajakan Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. 
Yesus berkata: “Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 
akan memberi kelegaan kepadamu.” Ajakan Tuhan Yesus untuk datang kepadaNya 
bukan berarti bahwa  Dia akan menghilangkan beban kita begitu saja, atau 
menghapuskan beban kita. Bukan! Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, Dia akan 
memberikan kita ketenangan. Sama seperti anak yang kaki atau tangannya terluka. Dia 
datang kepada ibunya dan ibunya memberikan pelukan dan ketenangan. Lukanya tetap 
ada namun hatinya tenang dan damai. 
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  Kita sudah memasuki Munggu Adven kedua. Yesus mengajak kita untuk datang 
kepada-Nya. Sebab ada banyak tantangan saat ini. Kadalu remaja punya masalah 
kadang bisa mencari jalan keluar dengan cara-cara yang merugikan dirinya dan 
keluarga. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, maka kita tidak akan rugi.  
  
Pertanyaan refleksi: 
Apakah aku datang kepada Yesus ketika aku memiliki masalah? 
 
Marilah Berdoa 
Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah hatiku agar senantiasa sadar dan percaya akan 
kuasa-Mu. Semoga dengan imanku kepada-Mu, Engkau berkenan membantu aku di 
saat kesusahan melanda hidupku. Sebab Engkaulah Tuhan dan Sang Jururselamat 
kami. Amin. 
 
Aksi 
Aku akan selalu datang kepada Yesus dalam suka dan duka. 
 

******************** 
 
KAMIS, 13 DESEMBER 2018 
Bacaan : Yes. 41:13-20; Mzm. 145:1,9-13b; Mat. 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 diserong dan 
orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. 13. Sebab semua nabi dan kitab 
Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes 14. dan--jika kamu mau menerimanya--
ialah Elia yang akan datang itu. 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!  

YESUS LEBIH DARI YOHANES PEMBAPTIS 
 

“Yang terkecil dalam Kerajaan Sorga lebih besar dari padanya” (Mat. 11:11) 
 

Bapak, ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
Yohanes Pembaptis adalah nabi yang paling besar. Sebab itu kelahiran Yohanes 

Pembaptis pun sudah diramalkan oleh para nabi sebelumnya bahwa dia akan datang 
mendahului Sang Mesias. Namun walaupun Yohanes Pembaptis adalah nabi terbesar, 
dia tetaplah orang yang datang dari bawah, yakni dari dunia. 

Lewat injil hari ini kita dapat mengetahui bahwa Yesus menyebut diri-Nya yang 
paling kecil. Namun walaupun kecil, Yesus datang dari atas, yakni dari Allah. Oleh 
karena itulah, Yesus lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yesus adalah tokoh, Sang 
Mesias yang sudah diramalkan sejak Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke 
dalam dosa, Allah sudah merancang bahwa dari keturunan Adam dan Hawa akan lahir 
seorang Penyelamat dunia. Dia adalah Yesus. 
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Sebagai remaja Katolik kita disadarkan untuk melihat Yesus sebagai manusia 
sekaligus sebagai Allah. Hal ini tentu sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata 
manusia. Sebab kata-kata manusia sangat terbatas. Tetapi dengan iman kita secara 
perlahan-lahan akan dituntun kepada kebenaran yang sejati yang hanya kita temukan 
dalam diri Yesus. 
 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah kita sungguh percaya kepada Yesus? 
 
 
Marilah Berdoa: 
Tuhan Yesus, jadikanlah aku alat-Mu untuk mewartakan Kerajaan-Mu dan menyerukan 
pertobatan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Engkaulah Tuhan, dan 
Juruselamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
Aksi 
Aku ingin menjadi pribadi yang rendah hati. 
 

******************** 
 
 
JUMAT, 14 DESEMBER 2018 
Bacaan : Yes 48:17-19; Mzm. 1:1-6; Mat. 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."  

 
PEDULI 

 
“Dengan apakah akan Kuumpamakan angkatan ini?”  (Mat. 11:16) 

 
Bapa, ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Pada suatu hari, seorang guru sedang menjelaskan pelajaran matematika di 
depan kelas. Ia menjelaskan dengan sangat baik sehingga beberapa anak terlihat 
sangat serius memperhatikan rumus menghitung yang disampaikan oleh guru tersebut. 
Akan tetapi, suasana hening kelas tiba-tiba menjadi pecah karena suara teriakan 
seorang muridnya yang bernama Agus. Ia berteriak: “Bu, kok bel istirahatnya tidak 
berbunyi? Saya sudah bosan belajar matematika.” Teriakan Agus sontak membuat 
proses belajar yang tadinya kondusif berubah menjadi ramai. 

http://alkitab.me/Matius/11/17
http://alkitab.me/Matius/11/17
http://alkitab.me/Matius/11/18
http://alkitab.me/Matius/11/19


19 
 

 Sikap Agus dalam cerita tadi sama seperti situasi yang disampaikan dalam 
bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. “Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu 
tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.” Kutipan 
ayat 17 tadi menggambarkan tentang hati yang tertutup dan tidak peka dengan ajakan 
apapun yang disampaikan oleh sesamanya. Tidak ada kepeduliaan dan kepekaan 
kepada sesama. 

Dalam hidup sehari-hari, kita mungkin pernah berhadapan dengan orang-orang 
tertentu seperti Agus yang tidak peka dan menutup hatinya terhadap situasi di sekitar. 
Akibatnya hidup mereka tidak berubah, tetap sama dari waktu ke waktu. Maka di masa 
Adven ini Yesus mengajak kita untuk peduli dan membuka diri kepada Allah. 

 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah aku termasuk orang peduli dengan sesama? 
 
Marilah Berdoa 
Ya Yesus yang baik, ajarilah aku agar mampu menanggapi sabda-Mu yang menuntun 
aku pada jalan keselamatan dan kebahagiaan kekal. Semoga aku belajar menajdi 
pribadi yang peduli dengan sesama kami. Namu-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. 
Amin. 
 
Aksi 
Hari ini aku ingin menjadi orang yang peduli. 
 

******************** 
 
 
SABTU,15 DESEMBER 2018 
Bacaan : Sir. 48:1-4, 9-11; Mzm. 80 :2ac,3b,15-16,18-19; Mat. 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 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.  

HATI YANG TERBUKA 
 

“Aku berkata kepadamu: Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan 
memperlakukannya menurut kehendak mereka” (Mat.17:12) 

 
Bapak, ibu, dan tema-teman yang dikasihi Tuhan, 

Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, Yesus kembali 
menunjukkan sikap manusia yang tidak peduli terhadap tawaran kasih Allah yang 
disampaikan oleh para nabi. Yesus berkata: “Elia sudah datang, tetapi orang tidak 
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mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka”. Orang-orang Israel 
pada jaman itu sebenanarnya sangat merindukan Sang Pembebas, yaitu Mesias. 
Mereka yakin bahwa Mesias mampu melepaskan mereka dari segala penderitaan. 
Akan tetapi, para nabi utusan Allah yang datang silih berganti mereka lewatkan begitu 
saja. Mereka ingin dibebaskan dari penderitaan hidup namun hatinya tertutup terhadap 
pewartaan yang disampaikan oleh para nabi yang diutus oleh Allah. Inti dari pewartaan 
Yesus dalam Injil ini adalah apakah hati kita cukup terbuka untuk menerima berkat dan 
pertolongan Allah? 

Dalam Masa Adven ini merupakan kesempatan berharga bagi kita untuk 
membuka hati  batin kita agar lebih peduli dan terbuka bagi rahmat kasih Allah yang 
ditawarkan kepada kita melalui berbagai macam cara. Jika kita mau membuka hati dan 
membiarkan Allah berkarya dalam diri kita, maka selanjutnya kita dapat menjadi saluran 
rahmat kasih-Nya bagi sesama kita yang membutuhkan. Dengan demikian, kita turut 
serta dalam melapangkan jalan bagi kedatangan Sang Juruselamat, Yesus Kristus-
Sang Penyelamat umat manusia. 
 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah saat ini diriku sungguh terbuka untuk menerima sabda dan karya Tuhan dalam 
hidupku? 
 
Marilah Berdoa: 
Yesus yang baik hati, semoga setiap waktu hatiku selalu terbuka akan sabda-Mu yang 
menyelamatkan hidupku. Sebab Engkaulah Tuhan dan Sang Juruselamat kami. Amin.  
 
Aksi 
Aku akan selalu berkata dalam hatiku, “Ya Tuhan, bersabdalah hamba-Mu 
mendengarkan.” 
 

******************** 
 
MINGGU, 16 DESEMBER 2018 
Bacaan : Zef. 3:14-18a; Mzm. Yes 12:2-3,4bcd,5-6; Luk. 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 
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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. 

KEINGINAN UNTUK BERUBAH 
 

“Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya  
kepadanya: "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" (Luk. 3:12) 

 
 Bapak, ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
Dalam hidup sehari-hari, kita seringkali mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya: 
“apa yang akan aku lakukan hari ini? Bagaimana caranya mendapatkan nilai yang 
bagus? Mengapa aku terus dimarahi oleh guru? Dimana saya akan bermain hari ini? 
Siapakah teman terbaikku?” dan masih banyak pertanyaan lainnya. Dalam Injil yang 
baru saja kita dengarkan, kita pun menemukan banyak pertanyaan yang diajukan oleh 
orang-orang yang berjumpa dengan Yohanes Pembaptis. Sebagian besar pertanyaan 
mereka adalah tentang bagaimana cara memperoleh keselamatan. Apakah yang harus 
mereka lakukan supaya mendapatkan keselamatan? Terlihat jelas dalam Injil bahwa 
orang banyak ingin mengubah dirinya. 

Yohanes Pembaptis adalah pewarta yang menyampaikan tentang kedatangan 
sang Penyelamat. Pelayanannya juga khas. Ia menyiapkan orang agar makin ingin 
berjumpa dengan Tuhan sendiri. Pelayanan seperti inilah yang menjadi dasar 
kerohanian para pelayan sabda. Ketika orang mulai menduga-duga apakah dia itu sang 
Mesias sendiri, Yohanes menegaskan dirinya bukan Dia yang dinanti-nantikan. Ia 
mengatakan tak pantas melepaskan tali kasut Mesias sekalipun (Luk. 3:16). Yohanes 
adalah suara di padang gurun, di kesunyian; suara yang memperdengarkan kehadiran 
Tuhan dan mengajak menyiapkan orang agar mampu menerima Tuhan sendiri. 
Yohanes Pembaptis bergerak dalam senyapnya, tetapi ia juga bisa didengar oleh 
orang-orang yang hidup dalam kebisingan sehari-hari. 
 
Pertanyaan refleksi 
Mampukah aku meniru sikap Yohanes Pembaptis yang tenang tetapi mampu 
membawa orang berdosa untuk bertobat pada Allah? 
 
Marilah Berdoa: 
Yesus yang baik, ini diriku. Pakailah aku sebagai alat-Mu untuk menyerukan pertobatan 
kepada setiap orang berdosa. Semoga hidupku senantiasa berguna bagiku dan bagi 
sesamaku manusia. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juruselamat kami. Amin. 
 
Aksi 
Aku akan mengajak 1 temanku untuk bersama-sama memaafkan orang yang di benci. 
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SENIN, 17 DESEMBER 2018 
Bacaan : Kej. 49:2,8-10; Mzm. 72:1-2,3-4b,7-8,17; Mat.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 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.  

MAKNA DI BALIK SILSILAH 
 

“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. 1:1-17) 
 
 Bapak, ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 
Apakah ada di antara kita yang tidak mengetahui asal usulnya? Kalaupun ada, tentu 
hanya sedikit dari kita yang tidak mengetahuinya. Dalam tayangan televisi beberapa 
waktu yang lalu, diceritakan bahwa seorang anak laki-laki yang sudah tumbuh dewasa 
di Belanda memutuskan untuk ke Indonesia pada tahun 2013 untuk mencari tahu asal 
usul dirinya. Namanya adalah Andre Kuik. Pada usia lebih dari empat bulan, Andre 
diadopsi warga Belanda Jan Kuik dan Mieke Kuik. Dalam dokumen adopsi dan akta 
notaris, orang tua angkat Andre mendapatkan anak angkatnya dari Yayasan Pangkuan 
si Cilik di Jakarta yang dipimpin oleh Lies Darmadji pada 23 Juni 1976. Setelah melalui 
berbagai macam usaha dan cara, akhirnya Andre Kuik berhasil menemukan informasi 
bahwa keluarga kandungnya tinggal di Pringsewu, Lampung. Berkat usaha 
pencariannya, ia berhasil bertemu dengan ibu kandungnya yang bernama Kartini yang 
sudah berusia 65 tahun. Ia pun dapat bertemu dengan saudara kandungnya. Andre 
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Kuik mengungkapkan bahwa ia merasa sangat terharu dan bahagia, sebab akhirnya ia 
dapat mengetahui. Sejarah hidup seseorang ternyata sangatlah penting. 
 Dalam Injil hari ini kita mendengarkan bersama-sama silsilah Yesus Kristus. 
Silsilah tersebut membuktikan bahwa Yesus memiliki asal-usul seperti kita. Yesus 
adalah anak manusia, anak sejarah, anak sebuah bangsa seperti kita. Ia tidak 
menjelma sebagai makhluk yang langsung turun dari langit, melainkan menjadi seorang 
manusia yang sungguh mengakar dalam sejarah. Jika Allah saja sungguh menghargai 
hidup, maka demikian pula dengan kita. Kita harus menghormati hidup kita dan orang 
lain dan memperjuangkannya sepenuh hati serta selalu mengupayakan kebahagiaan 
hidup tidak hanya untuk diri kita tetapi juga sesama kita. 
 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah aku sudah mensyukuri keberadaan diriku saat ini? 
 
Marilah Berdoa: 
Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau berkenan terlahir sebagai manusia biasa 
seperti aku. Ajarilah aku untuk selalu menyadari bahwa hidupku ini sangatlah berharga 
sehingga aku dapat mengusahakan kebaikan dalam hidupku. Sebab Engkaulah Tuhan 
dan Juruselamat kami. Amin. 
 
Aksi 
Aku mensyukuri keberadaan hidupku hari ini dengan tersenyum pada sesama.  
 
 
 
SELASA, 18 DESEMBER 2018 
Bacaan : Yer. 23:5-8; Mzm. 72:2,12-13,18-19; Mat. 1:18-24. 
 
1:18 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. 1:19 Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan 
tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya 
dengan diam-diam. 1:20 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. 1:21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan 
engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-
Nya dari dosa mereka." 1:22 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan 
oleh nabi: 1:23 "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan 
seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" -- yang berarti: Allah 
menyertai kita. 1:24 Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang 
diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya, 

 

 

 

 

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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KETAATAN YUSUF  

 

“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 terkasih,  

Dalam bacaan Injil hari ini kita telah mendengar tentang kisah Maria mendapatkan 

Kabar Gembira dari Malaikat Gabriel. Maria yang telah bertunangan dengan Yusuf, 

mendapatkan penampakan malaikat dan ia diberkati karena terpilih menjadi Ibu bagi 

Putera-Nya. Dalam adat istiadat Yahudi, jika seseorang telah bertunangan, maka ia 

telah terikat dengan pasangannya dan diketahui oleh masyarakatnya. Dalam masa 

pertunangan, mereka dianggap telah menikah tetapi belum boleh untuk tinggal dalam 

satu rumah sebagai suami dan istri.  

 

Hal ini juga dilakukan oleh Yusuf dan Maria, mereka telah bertunangan, tetapi belum 

dapat tinggal serumah sebagai suami dan istri. Pada saat Yusuf tahu bahwa Maria 

mengandung, Yusuf terkejut dan diam-diam ia ingin menceraikan Maria. Mengapa 

secara diam-diam? Karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Ia taat dan setia 

kepada Tuhan, ia tidak menginginkan Maria dipermalukan karena perceraiannya. Tetapi 

Malaikat datang dan mencegah Yusuf untuk menceraikan Maria karena anak yang 

dikandungnya adalah anak dari Roh Kudus.  

 

Ketaatan dan kesetiaan Yusuf kepada Tuhan membuat ia membatalkan niat 

menceraikan Maria dan tetap menjaga Maria sampai akhir hayat hidupnya. Ketaatan 

yang ditunjukan Yusuf kepada Bapa membuatnya menjadi seorang yang baik dan 

murah hati, ikhlas dalam melakukan suatu pekerjaan, selalu sabar, dan tegas. Marilah 

kita meniatkan diri untuk setia dan taat kepada Allah Bapa seperti Yusuf, yang setia dan 

taat dalam segala situasi dan kondisi hidup, sehingga kita percaya bahwa Tuhan akan 

selalu bersama dengan orang yang taat serta percaya kepada-Nya.  

 

Refleksi: 

Sudahkah aku sudah menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada Bapa seperti 

Yusuf? 

 

Doa: 

Ya Bapa, bantulah dan bimbinglah aku agar aku menjadi anak-anak yang taat dan setia 

kepada-Mu dalam segala situasi dan kondisi hidupku, demi Kristus pengantara kami. 

Amin. 

 

 Aksi: 

Buatlah daftar hal-hal yang sudah kamu lakukan sebagai bukti selalu taat dan patuh 

kepada orang tuamu di rumah, karena orang tuamu adalah wakil Allah di bumi.  
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RABU, 19 DESEMBER 2018 

Bacaan: Hak. 13:2-7,24-25a; Mzm. 71:3-4a,5-6ab,16-17; Luk. 1:5-25. 
 
1:5 Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakharia 
dari rombongan Abia. Isterinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. 
1:6 Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan 
ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. 1:7 Tetapi mereka tidak mempunyai anak, 
sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. 1:8 Pada suatu kali, waktu 
tiba giliran rombongannya, Zakharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. 1:9 
Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, 
dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam Bait Suci dan membakar ukupan di situ. 
1:10 Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah 
waktu pembakaran ukupan. 1:11 Maka tampaklah kepada Zakharia seorang malaikat 
Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. 1:12 Melihat hal itu ia 
terkejut dan menjadi takut. 1:13 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. 1:14 
Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas 
kelahirannya itu. 1:15 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; 1:16 ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah 
mereka, 1:17 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." 1:18 Lalu kata Zakharia kepada malaikat itu: 
"Bagaimanakah aku tahu, bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan isteriku 
sudah lanjut umurnya." 1:19 Jawab malaikat itu kepadanya: "Akulah Gabriel yang 
melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk 
menyampaikan kabar baik ini kepadamu. 1:20 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." 1:21 Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakharia. Mereka 
menjadi heran, bahwa ia begitu lama berada dalam Bait Suci. 1:22 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. 1:23 Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke 
rumah. 1:24 Beberapa lama kemudian Elisabet, isterinya, mengandung dan selama 
lima bulan ia tidak menampakkan diri, katanya: 1:25 "Inilah suatu perbuatan Tuhan 
bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." 
 

JANGAN RAGU, PERCAYALAH! 

 

“Lalu kata Zakharia kepada malaikat itu: Bagaimana aku tahu, bahwa hal ini akan 

terjadi? Sebab aku sudah tua dan isteriku sudah lanjut umurnya.” (Luk. 1: 18) 

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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Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih, 

Apakah kalian pernah merasakan yang namanya putus asa, tidak percaya diri, dan ragu 

dalam menjalankan suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan? Jika iya, bagaimana 

cara kalian dalam menghadapi perasaan tersebut? Rasa ketidakpercayaan diri itu pasti 

pernah dialami oleh setiap orang, entah karena keterbatasan fisik ataupun keterbatasan 

lainnya. Ketidakpercayaan diri membuat orang semakin ragu dan akhirnya menyerah 

pada keadaan, dan tidak lagi berharap.  

 

Hal ini juga pernah dialami oleh Zakharia dan Elisabet. Zakaria merupakan salah satu 

imam yang berbeda dengan imam lainnya di Bait Allah. Ia sangat baik dan taat kepada 

Allah melebihi imam lainnya, sedangkan Elisabet adalah istri dari imam Zakaria, yang 

dikatakan mandul oleh masyarakat sekitarnya. Dikatakan mandul karena sampai 

mereka lanjut usianya, mereka belum mempunyai anak. Mereka adalah orang yang 

benar di hadapan Allah dan mengikuti segala perintah Tuhan. Mereka tetap berdoa 

setiap hari kepada Allah kendati mereka belum dipercayakan Tuhan untuk memiliki 

seorang anak. Tuhan akhirnya mendengarkan doa mereka, dan mengutus Malaikat 

untuk memberitahukan Kabar baik kepadanya. Keraguan Zakaria pada berita tersebut 

membuat ia bisu sampai Elisabet hamil dan melahirkan anak yang dahulu dikatakan 

Malaikat kepadanya.  

 

Keraguan yang ada dalam hati kita hendaknya kita bawa dalam doa dan persembahkan 

kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mendengar doa kita seperti Ia mendengar dan 

menjawab doa dari Elisabet dan Zakaria. Tuhan mempunyai rencana dan rancangan-

Nya sendiri untuk setiap umat-Nya. 

 

Refleksi: 

Masihkah aku ragu dengan rencana Tuhan dalam hidupku? 

 

Doa: 

Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu besertaku sampai saat ini. Berkatilah aku 

agar aku selalu percaya kepada-Mu dan tidak ragu dalam menjalankan tugas serta 

tanggungjawabku, demi Kristus Tuhan kami. Amin. 

 

Aksi: 

Buatlah daftar hal-hal yang selama ini kamu ragu untuk melaksanakannya, kemudian 
setiap malam sebelum tidur, doakanlah hal-hal yang kamu ragukan tersebut dan 
buatlah niat untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati. 

 

**************************** 
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KAMIS, 20 DESEMBER 2018 

Bacaan: Yes. 7:10-14; Mzm. 24:1-2,3-4ab,5-6; Luk. 1:26-38. 

 

1:26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota 
di Galilea bernama Nazaret, 1:27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan  
seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 1:28 Ketika 
malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai, 
Tuhan menyertai engkau." 1:29 Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di 
dalam hatinya, apakah arti salam itu. 1:30 Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, 
hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 1:31 Sesungguhnya 
engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah 
engkau menamai Dia Yesus. 1:32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah 
Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, 
bapa leluhur-Nya, 1:33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai 
selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan." 1:34 Kata Maria kepada 
malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 1:35 
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. 1:36 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. 1:37 Sebab bagi Allah tidak ada yang 
mustahil." 1:38 Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah 
padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 
 

KABAR GEMBIRA 

 

“Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: Salam, hai engkau yang 

dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.” (Luk. 1: 28) 

 

Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih, 

Setiap kali kita akan masuk ke dalam rumah, pastilah kita mengucapkan salam kepada 

si pemilik rumah. Tidak hanya itu, mengucapkan salam juga dapat kita lakukan jika 

bertemu dengan sesama teman atau orang yang lebih tua daripada kita. Mengucapkan 

salam merupakan suatu bentuk hormat kepada orang yang kita jumpai. Dengan kita 

mengucapkan salam, menandakan bahwa kita menghormati dan menghargai orang 

yang kita jumpai dimanapun kita berada. 

 

Injil hari ini menceritakan bahwa : “Pada bulan yang keenam masa itu, malaikat datang 

kepada Maria, menyampaikan salam kepadanya dan memberitahukan bahwa ia adalah 

orang yang dipilih Allah untuk menjadi Ibu bagi Putera-Nya yang tunggal. Maria dipilih 

karena ia adalah perempuan yang suci hatinya, yang taat kepada Allah dan tulus hati. 

Allah merencanakan karya keselamatan manusia melalui diri Maria, yang bersedia 

menjadi Ibu bagi Putera-Nya. Kabar sukacita yang disampaikan malaikat kepada Maria 

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;
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ditanggapi positif olehnya, sehingga karya keselamatan manusia menjadi nyata di bumi. 

Maria menjawabnya dengan tulus hati tanpa keraguan: “Aku ini adalah hamba Tuhan, 

terjadilah padaku menurut perkataanmu itu.”  

 

Ketulusan dan ketaatan Maria kepada Allah telihat jelas dalam jawabannya kepada 

malaikat itu. Salam yang malaikat berikan kepadanya menunjukkan betapa mulia dan 

baiknya Maria di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah 

karena Ia mewujudkan janji keselamatan kepada manusia melalui Maria.  

 

Refleksi: 

Apakah aku sudah merasakan dan melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan 

kehendak-Nya dalam hidupku? 

 

Doa: 

Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kabar gembira kepada kami 

melalui Maria. Berkatilah kami agar kami dapat meneladani Maria yang setia dan tidak 

menolak permintaan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin.  

 

Aksi: 

Niatkanlah dalam hatimu untuk melakukan hal-hal yang positif dan selalu berikan 
senyum gembira kepada orang-orang yang kamu temui dimanapun. 

 

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

 

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. 

 

1:39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke 
pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. 1:40 Di situ ia masuk ke rumah Zakharia 
dan memberi salam kepada Elisabet. 1:41 Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, 
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, 
1:42 lalu berseru dengan suara nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua 
perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. 1:43 Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku 
datang mengunjungi aku? 1:44 Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada 
telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. 1:45 Dan berbahagialah 
ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan 
terlaksana." 
 

BERBAHAGIALAH YANG TIDAK MELIHAT NAMUN PERCAYA 

 

“Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan  

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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kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana.” (Luk. 1: 45) 

 

Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih, 

Pernahkah kalian merasa tidak percaya pada seseorang? Mengapa kalian merasa tidak 

percaya kepada orang tersebut? Membangun rasa percaya kepada orang lain 

membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena dalam percaya kita seperti memiliki 

rasa keyakinan kepadanya bahwa orang tersebut juga baik kepada kita. Percaya 

adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita yakin 

kepadanya.  

 

Rasa tidak percaya juga pernah ada dalam diri Zakharia dan Elisabet perihal kabar 

gembira yang disampaikan malaikat kepada mereka. Di usia lanjut, mereka akan 

mendapatkan anak yang akan membuka jalan untuk Mesias hadir ke dunia. Kabar 

malaikat itu pun menjadi kenyataan saat Elisabet benar-benar hamil, dan seketika 

percayalah Zakharia kepadanya. Saat Maria mendapatkan kabar bahwa Elisabet juga 

mengandung di bulan yang keenam, ia datang berkunjung ke rumahnya dan 

mengucapkan salam kepada Elisabet. Salam itu mengundang reaksi pada anak yang 

dikandung oleh Elisabet, ia melonjak kegirangan dan penuhlah ia dengan Roh Kudus. 

Ia bersukacita karena salam itu berasal dari Ibu Sang Mesias. Keduanya penuh dengan 

sukacita karena mereka adalah orang yang dipilih Allah untuk meneruskan karya 

keselamatan manusia di bumi. Mereka saling meneguhkan, saling berbagi, saling 

menguatkan dan saling percaya bahwa apa yang dikatakan Allah semua akan 

terlaksana bagi orang-orang yang percaya. 

 

Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita tidak meragukan apa yang Allah kehendaki 

dalam diri kita. Kita tidak akan mampu memahami misteri Allah dalam diri manusia, 

karena hanya Dialah yang mengetahui apa yang terbaik untuk manusia. Kita hanya bisa 

saling meneguhkan, saling mengkomunikasikan iman, dan memuji Allah karena 

perbuatan baik-Nya. 

 

Refleksi: 

Apakah aku sudah sepenuhnya percaya kepada Allah walaupun aku tidak dapat 

melihat-Nya? 

 

Doa: 

Ya Tuhan, terima kasih atas segala bimbingan-Mu dalam hidupku. Ampunilah aku 

apabila aku kadang tidak mempercayai Engkau yang maha baik bagiku. Jauhkanku dari 

segala godaan duniawi, dan lingkupilah aku dengan kasih-Mu setiap saat agar aku 

percaya bahwa Engkau besertaku, demi Kristus Tuhan kami. Amin. 
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Aksi: 

Aku melakukan perbuatan baik, paling tidak sekali dalam sehari. Bisa tersenyum, 
menyapa, membantu teman, bersikap sopan, berkata santun dll. 

 

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

 

SABTU, 22 DESEMBER 2018  

Bacaan: 1Sam. 1:24-28; MT 1Sam. 2:1,4-5,6-7,8abcd; Luk. 1:46-56 

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

PUJIAN MARIA 

 

“Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, 

karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku  

dan nama-Nya kudus.” (Luk. 1: 48-49) 

 

Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih, 

Bagaimana sikapmu apabila kamu dipuji oleh seseorang, entah guru atau orang tuamu 

di rumah karena perbuatanmu yang baik? Menyenangkan sekali, bukan? Pujian kerap 

kali diberikan kepada kita apabila kita melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Pujian 

diucapkan pastinya dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Begitu pula dengan 

Maria. Maria mengucapkan ucapan syukur dan memuliakan Allah karena kebaikan-

Nya. Ucapan syukur ini dalam bahasa Latin disebut Magnificat, yang artinya 

memuliakan.  

 

Maria memuliakan Allah karena Ia merasa terberkati, dirinya terpilih menjadi Ibu Yesus 

di dunia ini. Allah memberi Maria kesempatan untuk mengandung dan melahirkan 

Yesus, Sang Juruselamat. Maria merasa gembira dan bersukacita karena ia adalah 

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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satu-satunya perempuan yang dipilih Allah untuk menjadi Ibu dari Yesus, Putra Allah. 

Maria merasakan sukacita yang sangat besar sehingga ia mengatakan segala 

keturunan akan menyebutnya yang berbahagia.  

 

Kebahagiaan ini juga akan kita rasakan jika Tuhan mempercayakan dan menggunakan 

diri kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan karya-Nya di dunia. 

Misalnya, suatu saat nanti kita terpilih menjadi bupati, wali kota, gubernur atau 

presiden. Melalui jabatan itu, kita bisa menolong orang banyak, dengan mengurangi 

kemiskinan, membuka lapangan kerja, menyediakan pendidikan dan pelayanan 

kesehatan yang terbaik untuk masyarakat yang dipimpinnya. 

 

Refleksi: 

Apakah aku sudah bersyukur kepada Tuhan seperti Maria? 

 

Doa: 

Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mempercayakan dan memilih Maria untuk 

menjadi Ibu Yesus di dunia. Bantulah aku agar aku dapat meneladani sikap Maria yang 

penuh iman dan taat kepada-Mu, demi Yesus Tuhan kami. Amin 

 

Aksi: 

Buatlah rencana serta aktivitas yan penuh kegembiraan untuk mengunjungi anak-anak 

yang ada di Panti Asuhan.  

 

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

 

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. 

 

1:39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke 
pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. 1:40 Di situ ia masuk ke rumah Zakharia 
dan memberi salam kepada Elisabet. 1:41 Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, 
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, 
1:42 lalu berseru dengan suara nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua 
perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. 1:43 Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku 
datang mengunjungi aku? 1:44 Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada 
telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. 1:45 Dan berbahagialah 
ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan 
terlaksana." 
 

 

 

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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SALAM MARIA 

 

“Lalu berseru dengan suara nyaring: Diberkatilah engkau di antara semua  

perempuan dan diberkatilah buah rahimmu” (Luk . 1: 42) 

 

Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih,  

Sebentar lagi kita akan merayakan kehadiran Yesus di dunia. Apakah kamu sudah 

mulai merasakan sukacita tersebut? Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk 

menyambut kelahiran Yesus di dunia? Sukacita dan kegembiraan yang akan kita 

sambut sebentar lagi juga dialami oleh Maria yang berbagi sukacita dengan Elisabet. 

Dua orang perempuan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sumber sukacita bagi 

manusia.  

 

Elisabet sangat girang mengetahui bahwa ia dikunjungi oleh Maria. Sukacita ia 

dapatkan tatkala ia mendapatkan Maria berada di depan rumahnya. Dengan perasaan 

sukacita yang amat besar, ia menyerukan kegembiraannya dan memberikan salam 

kepada Maria, sampai anak yang berada dalam rahimnya pun ikut melonjak 

kegirangan. Maria mendapatkan salam yang begitu indah dari Elisabet, karena 

keduanya mengalami „nasib‟ yang sama. Mereka sama-sama dipilih oleh Allah untuk 

berbagi sukacita kepada manusia di bumi, untuk membawa damai di bumi, dan 

bersama-sama saling meneguhkan dalam iman kepada Allah.  

 

Kita sebagai anak-anak Allah dipilih dan diutus oleh Allah untuk saling memberikan 

kebahagiaan dan sukacita kepada semua teman dan semua orang yang kita temui. 

Sukacita dalam menyambut kehadiran Yesus ke dunia hendaknya membawa damai 

dan perubahan dalam diri sehingga kita dapat menjadi orang yang lebih baik dari hari 

ke hari. 

 

Refleksi: 

Sudahkah kita saling berbagi kegembiraan dan sukacita kepada sesama kita? 

 

Doa: 

Ya Bapa, sebentar lagi kami akan menyambut kehadiran Yesus dalam dunia ini. 

Semoga sukacita yang Engkau berikan kepada kami mampu meneguhkan kami untuk 

saling membangun persekutuan dan saling mendukung satu sama lain, sebab Dialah 

Tuhan pengantara kami. Amin. 

 

Aksi: 

Buatlah kandang Natal di sekolah atau di rumah bersama dengan orang-orang terdekat. 

 

************************************ 
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SENIN, 24 DESEMBER 2018  

Bacaan:  Pagi : 2Sam. 7:1-5,8b-12,16; Mzm. 89:2-3,4-5,27,29; Luk. 1:67-79.   

 
1:67 Dan Zakharia, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya: 1:68 
"Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan 
baginya, 1:69 Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam 
keturunan Daud, hamba-Nya itu, 1:70 -- seperti yang telah difirmankan-Nya sejak 
purbakala oleh mulut nabi-nabi-Nya yang kudus -- 1:71 untuk melepaskan kita dari 
musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, 1:72 untuk 
menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-
Nya yang kudus, 1:73 yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada Abraham, bapa 
leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, 1:74 supaya kita, terlepas dari tangan musuh, 
dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, 1:75 dalam kekudusan dan kebenaran di 
hadapan-Nya seumur hidup kita. 1:76 Dan engkau, hai anakku, akan disebut nabi Allah 
Yang Mahatinggi; karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk 
mempersiapkan jalan bagi-Nya, 1:77 untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian 
akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, 1:78 oleh 
rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, Surya 
pagi dari tempat yang tinggi, 1:79 untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan 
dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." 
 

PERSIAPKAN JALAN BAGI TUHAN 

 

“Dan engkau, hai anakku, akan disebut nabi Allah yang Mahatinggi, karena engkau 

akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya” (Luk. 1: 76) 

 

Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih,  

Sudahkah kalian mempersiapkan diri untuk menyambut Natal? Apa saja yang sudah 

kamu persiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus? Apakah rumahmu sudah 

dihias seindah mungkin dengan pernak-pernik dan perhiasan khas hari raya Natal? 

Pada sore hari nanti kita akan masuk ke dalam Perayaan Malam Natal, persiapan 

dimana kita akan menyiapkan hati dan diri kita untuk menyambut Yesus yang sebentar 

lagi akan hadir ke dunia.  

 

Kidung atau nyanyian Zakharia yang hari ini kita dengarkan dalam bacaan Injil ingin 

memberitahu bahwa Yohanes, putranya, sedang mempersiapkan diri sekaligus 

mempersiapkan jalan untuk Sang Mesias. Ia bersyukur kepada Allah dan kagum akan 

karya Allah yang sebentar lagi akan nyata dan hadir dalam sesosok manusia. Zakharia 

percaya bahwa putranya telah disiapkan Allah untuk menyiapkan jalan bagi-Nya, ia 

akan menyerukan pertobatan dan kabar sukacita yang begitu besar sehingga setiap 

orang yang mendengarnya atau melihatnya akan mengalami sukacita yang besar.  

 

Sudah sepantasnya apabila kita juga mulai dari hari ini dengan bersungguh-sungguh 

menyiapkan hati dan diri kita untuk menyambut Yesus yang akan datang sebentar lagi. 

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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Marilah kita persiapkan jalan bagi Tuhan dengan penuh keimanan seperti Zakharia dan 

Yohanes, yang dengan setia selalu bersama dengan Allah sampai tiba waktunya 

penggenapan janji Allah. 

 

Refleksi: 

Sudahkah aku menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan pantas untuk 

menyambut kehadiran-Nya? 

 

Doa: 

Ya Tuhan, sebentar lagi Engkau akan datang ke dunia ini untuk kami. Semoga kami 
dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menyambut kehadiran-Mu di dunia, 
demi Kristus Tuhan kami, amin. 

Aksi: 
Nyanyikan salah satu lagu natal, misalnya „Malam Kudus‟, „Gloria‟ atau „The First Noel‟ 
 

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

SELASA, 25 DESEMBER 2018 

HARI RAYA NATAL 

Bacaan: Yes. 9:1-6; Mzm. 96:1-2a,2b-3,11-12,13; Tit. 2:11-14; Luk. 2:1-14 
 
2:1 Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh 
mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 2:2 Inilah pendaftaran yang pertama kali 
diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Siria. 2:3 Maka pergilah semua orang 
mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. 2:4 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 -- 2:5 supaya didaftarkan bersama-sama 
dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. 2:6 Ketika mereka di situ 
tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, 2:7 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. 2:8 Di 
daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak 
mereka pada waktu malam. 2:9 Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat 
mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 
2:10 Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 
memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: 2:11 Hari ini telah lahir 
bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. 2:12 Dan inilah tandanya 
bagimu: Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di 
dalam palungan." 2:13 Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu 
sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya: 2:14 "Kemuliaan bagi 
Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang 
berkenan kepada-Nya." 
 

 

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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HARI RAYA NATAL 

 

“Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, 

 yang sedang berbaring di dalam palungan” (Luk. 2: 17) 

 

Bapak/Ibu dan Teman-teman yang terkasih,  

Selamat Natal untuk kita semua! Yesus telah lahir ke dunia, Ia telah hadir ke dunia 

dengan sukacita yang luar biasa untuk kita semua! Malaikat mendatangi para gembala 

memberitakan kesukacitaan yang luar biasa kepada mereka. Malaikat memberi tahu 

kepada mereka bahwa telah lahir Sang Juruselamat di Betlehem, di sebuah gua yang 

kecil, dan bayi itu terbaring dalam palungan. Palungan adalah tempat makan bagi 

hewan-hewan ternak. Yesus lahir dalam sebuah tempat dan situasi yang sangat 

sederhana, sama sekali tidak layak untuk seorang Raja besar yang akan menjadi 

penolong semua umat manusia.  

 

Bacaan Injil hari ini mengundang kita semua yang mendengar pemberitaan Malaikat 

kepada gembala untuk bersama-sama hadir dan melihat bayi Yesus. Para gembala 

adalah kelompok yang pertama kali hadir dan datang mengunjungi bayi Yesus. Mereka 

menjadi saksi mata yang nyata dan tentu saja juga ingin menyaksikan kebesaran Allah 

kepada manusia.Kedamaian yang diberikan setelah melihat bayi Yesus membuat 

merekka takjub dan semakin percaya bahwa Allah selalu beserta dengan manusia. 

Setelah melihat bayi itu, mereka keluar sambil memuji dan memuliakan Allah, 

kegembiraan dan sukacita yang tiada duanya. 

 

Marilah kita bersama-sama menyambut Yesus yang lahir ke dunia. Marilah kita 

bersorak-sorai karena Allah telah memberikan Anak-Nya yang Tunggal untuk menjadi 

manusia. Sukacita ini hendaknya kita bagikan kepada semua orang agar mereka 

semua tahu bahwa Allah menepati janji-Nya dan mampu memberikan semangat untuk 

terus memperbarui diri dan mengembangan iman menjadi lebih taat untuk gereja dan 

lingkungan kita.  

 

Refleksi: 

Sudahkah aku ikut bersukacita dengan kelahiran Yesus ke dunia? Sejauh mana aku 

bersukacita dengan-Nya? 

 

Doa: 

Ya Tuhan, Engkau sudah datang ke dunia dan terlahir sebagai manusia. Ajarilah dan 

dampingilah kami semoga kami tetap setia kepada-Mu dan dengan penuh sukacita 

bergembira karena kehadiran-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. 

 

Aksi: 

Ucapkan selamat Natal kepada semua orang yang kamu kenal. 
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