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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 TAMAN KANAK-KANAK (TK)  

KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA 
 

 
 
 
MINGGU, 02 DESEMBER 2018 
HARI MINGGU ADVEN I 
Bacaan: Lukas 21:25-28.34-36 
 
21:25 "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. 21:26 
Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang 
menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. 21:27 Pada waktu itu 
orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan 
kemuliaan-Nya. 21:28 Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah 
mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." 21:34 "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. 
21:35 Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 21:36 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." 
 

KEDATANGAN … 
 

Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab 
penyelamatanmu sudah dekat." (Luk 21:28) 
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Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? SemogaTuhan yang maha 

kuasa senantiasa melindungi kita semua. Pada hari ini kita merayakan minggu adven 
pertama. Apa itu masa adven? Kata adven berasal dari bahasa Latin yaitu„adventus‟ 
yang berarti kedatangan. Jadi masa adven merupakan penantian kedatangan Tuhan 
Yesus Kristus. Kisah injil hari ini melukiskan kedatangan Yesus ke dunia dengan tujuan 
yang sangat mulia yakni menyelamatkan kita dari segala kesedihan, sakit dan dosa 
supaya hubungan kita dengan Allah menjadi baik kembali. Untuk itu, dalam masa 
adven ini, Tuhan mengajak kita untuk berjaga, berdoa dan selalu melakukan perbuatan 
baik supaya kita layak menyambut kehadiran Tuhan Yesus.  

 
REFLEKSI 
Sudahkah aku rajin berdoa dan melakukan perbuatan yang baik? 
 
DOA 
Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk rajin berdoa dan melakukan perbuatan baik, agar 
aku berkenan di hati-Mu dan pantas menyambut kedatangan-Mu. Amin  
 
AKSI 
Aku rajin berdoa.Aku relaberbagi makanan dengan teman. 
 

 
 
SENIN, 03 DESEMBER 2018 
HARI BIASA,PEKAN ADVEN I- PESTA SANTO FRANSISKUS XAVERIUS  
Bacaan:Markus 16:15-20 
 
16:15 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil 
kepada segala makhluk. 16:16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, 
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 16:17 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, 16:18 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." 16:19 Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, 
terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 16:20 Mereka pun pergilah 
memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman 
itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. 
  

NABI ZAMAN NOW 
 

Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia,  
beritakanlah Injil kepada segala makhluk” (Lukas16:15). 

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus 
Xaverius. Ia adalah seorang misionaris, seorang Imam, pewarta Sabda Tuhan yang 
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berlayar sampai ke Indonesia. Pernahkah kamu mendengar istilah kids zaman now? 
Kalimat ini pasti sering kamu dengar bukan? Tapi pernahkah kamu berpikir untuk 
menjadi nabi zaman now? Mendengar kata „nabi‟ tentu bayangan kita sangat berat, 
seperti nabi Musa, bukan? Tapi menjadi nabi jaman sekarang, yang dimaksud adalah 
„menjadi pewarta Sabda Tuhan‟. Seperti yang Yesus minta kepada para murid-Nya 
untuk mewartakan Sabda ke seluruh dunia. Ya, itulah pewarta atau nabi. Para murid 
pun menjalankan tugas itu dengan ikhlas dan semangat. Salah satu murid modern 
Yesus yang jadi pewarta hebat adalah Fransiskus Xaverius yang kita peringati hari ini.  
Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Menjadi „nabi zaman now‟ tak lain adalah mewartakan 
kasih Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama. Misalnya, tersenyum ramah, 
memberi salam dan menyapa, menolong teman, menjenguk yang sakit, menghibur 
teman yang sedih, berbagi makanan kepada teman yang tidak membawa makanan dan 
sebagainya. 

 
REFLEKSI 
Sudahkah aku menjadi nabi zaman nowdengan berbuat baik kepada orang lain? 
 
DOA 
Ya Tuhan, bimbinglah aku untuk selalu setia dan taat akan Sabda-Mu. Jadikan akuanak 
yang selalu berbuat baik. Amin  
 
AKSI 
Aku bersikap ramah dan suka berbagi. 
 

*********************************************** 
 
 
SELASA, 04 DESEMBER 2018, 
HARI BIASA,PEKAN ADVEN I, PESTA SANTO YOHANES DARI DAMSYIK. 
 
Bacaan: Luk 10:21-24 
10:21 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. 10:22 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." 10:23 Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-murid-Nya 
tersendiri dan berkata: "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. 10:24 
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." 
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TERIMA KASIH YESUS  
 

Yesus bergembiradalam 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). 

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sudahkah kamu mengucapkan kata terima 

kasih kepada Tuhan hari ini? Mengapa harus berterima kasih? Banyak alasan kita 
berterima kasih kepada Yesus. Coba diingat-ingat lagi apa yang sudah kita alami hari 
ini? Hari ini kita bisa bangun dengan sehat, kita bisa makan dan minum, kita bisa 
bertemu dengan orang yang kita cintai. Nah, semua ini karena siapa? Tentunya karena 
kebaikan Tuhan bukan?. Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Lihat 
bagaimana Yesus sangat pun bergembira dan bersyukur kepada Allah atas semua 
anugerah yang dilimpahkan-Nya. Oleh karena itu, ayobelajar pada sikap Yesus yang 
selalu bersyukur, dan selalu mengucap terima kasih kepada Allah atas kebaikan-Nya 
dalam hidup kita.  
 
REFLEKSI 
Kapan terakhir kali aku mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan papa-mama? 
 
DOA 
Tuhan yang Maharahim, bimbinglah aku selalu untukmengucapkan syukur dan terima 
kasihatas kebaikan dan kemurahan-Mu.Amin  
 
AKSI 
Aku bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Akuberterima kasih juga 
kepada papa dan mama. 
 

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

 
RABU, 05 DESEMBER 2018 
HARI BIASA. PEKAN ADVEN I 
 
Bacaan: Matius 15:29-37  
15:29 Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik 
ke atas bukit lalu duduk di situ. 15:30 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. 15:31 Maka takjublah orang banyak itu melihat 
orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta 
melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. 15:32 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." 
15:33 Kata murid-murid-Nya kepada-Nya: "Bagaimana di tempat sunyi ini kita 
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mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" 
15:34 Kata Yesus kepada mereka: "Berapa roti ada padamu?" "Tujuh," jawab mereka, 
"dan ada lagi beberapa ikan kecil." 15:35 Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk 
di tanah. 15:36 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. 15:37 Dan mereka 
semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-
potongan roti yang sisa, tujuh bakul penuh. 
 

MURAH HATI 
 

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.  (Mat.15:30)  

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Luar biasa tindakan Yesus menyembuhkan 

berbagai macam penyakit. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang yang timpang 
jalannya, orang tuli, orang buta, dan banyak lagi. Hebat ya Yesus? Bahkan Dia juga 
memberi makan kepada ribuan orang dengan lima roti dan beberapa ikan. Dan mereka 
semua kenyang, dan sisa potongan tujuh bakul penuh. Alangkah murah hatinya Tuhan. 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak untuk datang kepada Tuhan, 
ketika kita merasa sedih, marah, merasa sendiri atau merasa sakit. Mari datang ke 
hadapan Tuhan, yang senantiasa murah hati memberi kelegaan kepada kita. Sebab, 
Tuhan Yesus pasti selalu mendengarkan doa-doa kita.Kita juga diajak untuk bersikap 
murah hati kepada sesama yang menderita. Ayo menolongsaudara, teman dan orang 
yang perlu ditolong, sebab ketika kita menolong, Tuhan ada bersama kita. 

 
REFLEKSI 
Kapan aku meminta kepada Tuhan Yesus untuk menemaniku saat aku sedih dan 
kesepian, atau meminta-Nya menyembuhkan aku ketika aku sakit? 
 
DOA 
Ya Tuhan, tuntunlah aku agar selalu datang kepada-Mu bila sedih, sendiri atau sakit. 
Arahkan juga hatiku untuk bermurah hati membantu sesama. Amin 
 
AKSI 
Aku berdoa kepada Tuhan ketika sedih, sendiri atau sakit. Aku bermurah hati 
membantu teman. 
 

*********************************************** 
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KAMIS, 06 DESEMBER 2018 
PERINGATAN SANTO NIKOLAS, USKUP. HARI BIASA. PEKAN ADVEN I 
 
Bacaan: Matius 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." 
 

MENJADI BIJAKSANA 
 

"Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan 
orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. (Mat. 7:24)  

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini secara khusus kita memperingati Santo 

Nikolas. Siapakah santo Nikolas? Santo Nikolas lahir di Patara, Lisia, sebuah provinsi di 
Asia kecil (sekarang Turki). Ia berasal dari keluarga yang kaya raya. Namun hal ini tidak 
membuatnya menjadi sombong. Ia adalah orang yang memiliki hati yang mulia. Ia 
sering menolong orang-orang miskin. Ia juga suka mempelajari ajaran Gereja. Akhirnya 
ia memilih menjadi seorang imam sampai kemudian terpilih menjadi uskup kota Mira, 
ibukota provinsi Lisia. Akhirnya Nikolas menjadi orang yang bijaksana yang selalu 
mendengarkan Sabda Tuhan dan melaksanakannya. 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, SantoNikolas sudah menaati Sabda Yesus: 
"Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan 
orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.” Maukah kalian menjadi 
orang bijaksana? Ya, kitapun dapat menjadi orang bijaksana, dengan cara menaati 
perintah Tuhan. Perintah yang mana? Ya, perintah untuk mengasihi Allah dan sesame. 
Saat kita mengasihi sesama, berbuat baik, menolong teman, kita sudah mengasihi 
Allah, kita sudah menjadi orang bijaksana.  
 
REFLEKSI 
Seberapa seringkah aku berbuat baik kepada saudara dan teman? 
 
DOA 
Ya Tuhan, buatlah aku menjadi bijaksana, mau mendengar dan melakukan Sabda-Mu 
dengan peka dan peduli kepada orang lain yang berkekurangan. Amin.  
 
AKSI 
Aku akan menyisihkan sebagian uang jajanku untuk diberikan kepada orang miskin. 

*********************************************** 
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JUMAT, 07 DESEMBER 2018 
PESTA WAJIB SANTO AMBROSIUS, USKUP DAN PUJANGGA GEREJA. 
 
 Bacaan: 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. 
 

KEPERCAYAAN 
 

Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata:  
"Jadilah kepadamu menurut imanmu"  (Mat.9:29)  

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu menghidupkan, 

menyembuhkan, menenangkan. Itulah yang dilakukan Santo Ambrosius yang kita 
peringati hari ini. Apakah kalian tahu, siapa sih santo Ambrosius itu? Ya, Santo 
Ambrosius adalah seorang Uskup Milan dan pujangga Gereja. Awalnya santo 
Ambrosius ini adalah Gubernur, namun, ia dipilih menjadi uskup oleh umat sehingga ia 
pun memilih untuk hidup membiara menjadi imam dan akhirnya menjadi uskup. Dari 
seorang gubernur yang kaya, lantas menjadi seorang uskup yang sederhana, tentulah 
mengherankan. Tapi Ambrosius yakin sekali bahwa percaya kepada Tuhan itu 
membuat hidupnya bahagia. 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Orang-orang buta yang datang kepada Yesus 
juga percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan mereka. "Percayakah kamu, 
bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab: "Ya Tuhan, kami percaya." 
Mereka pun sembuh. Mereka hidup bahagia, karena percaya kepada Tuhan Yesus.  
 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah percaya kepada Yesus? 
 
DOA 
Ya Tuhan, ajarilah aku untuk selalu percaya kepada-Mu. Amin 
 
AKSI 
Aku percaya dan selalu datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Aku mendengarkan 
nasehat mama karena aku percaya bahwa semua itu adalah yang terbaik 
 

*********************************************** 
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SABTU, 08 DESEMBER 2018 
HARI RAYA SANTA PERAWAN MARIA DIKANDUNG TANPA DOSA 
Bacaan: Lukas 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. 
 

JUJUR DANRENDAH HATI 
 

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

 
Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. 

Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Maria yang di kandung tanpa noda dosa. 
Kisahnya kita dengar hari ini: Maria mendapat kunjungan dari Malaikat Gabriel. Semula 
Maria takut, tetapi karena Gabriel menjelaskan bahwa Allah yang menyuruhnya 
menemui Maria dan memberikan kabar bahwa ia akan mengandung putra Allah. Ya, ini 
adalah tugas dan kehendak Allah, maka Maria pun dengan jujur, penuh iman dan 
rendahhati  menerimatugas itu. 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Maria sudah membuktikan bahwa menerima 
tugas dengan penuh iman, jujur, setia dan rendah hati, sungguh mendatangkan 
kemuliaan hidup, yaitu Maria menjadi ibu Tuhan Yesus Penyelamat dunia!. Apakah 
kalian mau hidup mulia seperti Maria? Ayo bersikap penuh iman, jujur, setia dan rendah 
hati saat menerima tugas dari mama maupun tugas dari sekolah. 
 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah melaksanakan tugasku dengan penuh iman, jujur, setia dan rendah 
hati? 
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DOA 
Ya Tuhan, ajarilah aku untuk bersikap penuh iman, jujur, setia dan rendah hati untuk 
kemuliaan nama-Mu. Amin 
 
AKSI 
Aku menerima tugas dengan penuh iman, jujur, setia dan rendah hati. 
 

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

 
 
 
MINGGU, 09 DESEMBER 2018 
HARI MINGGU ADVEN II 
 
Bacaan: Lukas 3:1-6 
3:1 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, 3:2 pada waktu 
Hanas dan Kayafas menjadi Imam Besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, 
anak Zakharia, di padang gurun. 3:3 Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah 
Yordan dan menyerukan: "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan 
mengampuni dosamu,  3:4 seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya: Ada 
suara yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, 
luruskanlah jalan bagi-Nya. 3:5 Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan 
bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan 
diratakan, 3:6 dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." 
 

SIAPKAN HATI MENYAMBUT TUHAN 
 

“Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.  
Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata,  

yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan,  
dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan"(Luk.3:5-6)  

  
Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apakah keluarga kalian pernah kedatangan 

tamu istimewa, misalnya kakek-nenek atau om-tante? Apa yang dilakukan papa dan 
mama? Ya, papa dan mama membersihkan kamar tamu, menyiapkan makanan lezat, 
merapikan kamar tidur, agar kalau tamu istimewa itu datang, dia akan merasa diterima 
dengan aman dan merasa nyaman. Nah, itulah yang juga dilakukan Yohanes 
Pembaptis. Ia mengajak semua orang bertobat dan mau dibaptis, maka Allah yang 
akan datang berkenan mengampuni dosa. Allah yang datang itu: Dia-lah Tuhan Yesus!. 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yohanes pembaptis juga meminta kita untuk 
menyiapkan jalan bagi kehadiran Tuhan Yesus di natal nanti. Kita diajak untuk 
menyiapkan diri, membuat hati bersih bercahaya saat menyambut kehadiran Yesus. 
Apa yang perlu kita persiapkan? Kita siapkan hati kita dengan cara: memaafkan 
kesalahan orang lain, meminta maaf bila melakukan kesalahan, mau berkorban untuk 
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orang lain, memberi derma kepada orang miskin atau anak-anak di panti asuhan, 
mengunjungi dan memberi derma kepada orang tua di panti jompo dan sebagainya.  
 
REFLEKSI 
Sudahkah aku memaafkan orang lain dan minta maaf atas kesalahanku? Kapan aku 
memberi derma dan siap menyambut kehadiran bayi Yesus? 
 
DOA 
Tuhan Yesus, bimbinglah aku untuk mampu memaafkan kesalahan teman, dan aku 
juga minta maaf atas kesalahanku. Gerakkan hatiku untuk rela memberi derma kepada 
orang papa. Amin 
 
AKSI 
Aku rela memaafkan, aku juga minta maaf atas kesalahanku. Aku memberikan 
beberapa dari tabunganku untuk anak di panti asuhan dan orang jompo. 
 

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

 
SENIN, 10 DESEMBER2018 
HARI BIASA PEKAN II ADVEN 
Bacaan: Yes. 35: 1-10; Mzm 85: 9-14 
Bacaan Injil: Luk. 5: 17-26 
 

Orang lumpuh disembuhkan 
(Luk. 5: 17-26) 

 
Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli 
Tauratduduk mendengarkan-Nya.Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea 
dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Dia, sehingga Ia dapat menyembuhkan 
orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh  di atas 
tempat tidur; mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan 
Yesus. 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. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia: "Hai saudara, dosamu 
sudah diampuni.  "  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?  "  Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka , 
lalu berkata kepada mereka: "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?  Manakah 
lebih mudah, mengatakan: Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: Bangunlah, dan 
berjalanlah? 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!" Dan seketika itu 
juga bangunlah ia, di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke 
rumahnya sambil memuliakan Allah. 
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TUHAN MENYEMBUHKAN ORANG LUMPUH 
 

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

 
Anak-anak yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kalian sedang sakit, 
pastinya tidak bisa bermain dan bercanda tawa karena kalian harus beristirat dulu. 
Setelah ke dokter untuk diberikan obat, Kita mohon pertolongan dari Tuhan sendiri.Ini 
pun yang pernah dialami oleh orang lumpuh dalam kisah Injil hari ini. 
 
Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. 
Kepercayaan dan keyakinannya yang begitu besar kepada Tuhan Yesus, membuat 
orang yang sakit lumpuh itu dapat berjalan. Tuhan Yesus sangat tersentuh dengan rasa 
percaya yang besar dari orang lumpuh itu kepada-Nya. Tuhan Yesus memang sangat 
berkuasa karena Dia Sang Sumber keselamatan yang datang dari Surga. 
 
Refleksi:  
Anak-anak, marilah belajar dari iman yang begitu besar dari orang yang sakit lumpuh 
tersebut! 
 
Doa:  
Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mendengarkan doa-doa dan permohonan 
kami. Amin. 
 
Aksi:  
Buatlah sebuah kata-kata mutiara yang indah dan cantik tentang orang lumpuh 
disembuhkan oleh Yesus. 
 

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

 
SELASA, 11 DESEMBER 2018 
HARI BIASA PEKAN II ADVEN 
Bacaan: Yes. 40: 1-11; Mzm 96: 1-3 
Bacaan Injil: Mat. 18: 12-14 
 

Perumpamaan tentang domba yang hilang 
(Mat. 18: 12-14) 

 
"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? 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.  Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorangpun 
dari anak-anak ini hilang." 
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BAPA YANG MURAH HATI 
 

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

 
Anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bagaimana rasanya kalau kalian 
terpisah dari mama papa saat jalan jalan di tempat yang sangat ramai dan banyak 
orang? Tentunya kalian akan merasa takut dan bisa saja membuat kalian menangis 
bukan! Dan tentunya papa dan mama pun juga akan mencari anaknya yang tersesat 
tersebut karena papa dan mama pun juga khawatir dan bingung. 
Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar kisah anak domba yang hilang pun akan 
dicari sampai ketemu. Nah, itulah gambaran diri Allah kita yang selalu mencari dan 
menemukan anak-anak-Nya yang hilang, yang jauh dari-Nya karena Allah sungguh 
sayang dan perhatian kepada semua anak-anak-Nya. 
 
Refleksi:  
Anak-anak, apakah kalian pernah tersesat sehingga terpisah dari semua anggota 
keluarga? 
 
Doa:  
Tuhan Yesus, terima kasih atas anugrah Roh KudusMu sehingga kami menjadi anak-
anakMu yang senantiasa taat dan patuh kepada orangtua dan mampu menjadi pribadi 
yang tekun dan mandiri. Amin. 
 
Aksi:  
Lakukanlah sikap murah hati kepada sesama di sekitar tempat tinggalmu! 
 

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

 
RABU, 12 DESEMBER 2018 
HARI BIASA PEKAN II ADVEN 
Bacaan: Yes. 40: 25-31; Mzm 103: 1-4.8.10 
Bacaan Injil: Mat. 11: 28-30 
 
Marilah kepada-Ku,semua yang letih lesu dan berbeban berat,Aku akan memberi 
kelegaan  kepadamu.  Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku,  karena 
Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu   akan mendapat ketenangan.  Sebab 
kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Kupun ringan. 
 

TUHANLAH PENOLONG HIDUPKU 
 

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi 
kelegaan kepadamu(Mat. 11: 28) 
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Anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini. Semoga baik dan sehat 
senantiasa. Siapa yang pernah mengangkat barang atau benda yang berat? Tentunya 
kalian akan merasa kesulitan bukan! Dan rasanya tidak enak karena benda atau barang 
itu akan membuat badanmu kesakitan. Supaya tidak kesulitan mintalah bantuan kepada 
mama atau papa atau kakak. Papa atau mama pasti akan membantu dan kamu akan 
merasa senang dan lega karena sudah dibantu. 
Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan akan selalu membantu anak-anak-Nya yang 
sedang mengalami kesulitan. Melalui bacaan Kitab Suci yang kita dengar hari ini, 
Tuhan Yesus datang ke dunia untuk meringankan penderitaan dan memberi kelegaan 
kepada setiap orang yang percaya kepada-Nya. Dengan hadirnya Tuhan di dalam 
kehidupan ini, marilah senantiasa berterima kasih dan bersyukur kepada-Nya. 
 
Refleksi:  
Apakah aku selalu setiap saat berdoa untuk kedua orangtua dan kakak adik yang 
kadang mengalami persoalan dalam hidup ini? 
 
Doa:  
Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak-Muyang selalu setia dan rajin mendoakan 
papa mama, kakak dan adik. Amin. 
 
Aksi:  
Carilah foto atau gambar papa mama dan kakak atau adik yang sedang berdoa 
bersama memohonkan berkat dan anugrah kekuatan dalam kehidupan ini 
 

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

 
KAMIS, 13 DESEMBER2018 
PW. S. LUSIA. PERAWAN DAN MARTIR 
BacaanYes. 41: 13-20, Mzm. 145: 9-13ab 
Bacaan Injil: Mat. 11: 11-15 
 

Siapa Yang Berbahagia 
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 (Mat. 11: 11-15) 
 

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.  Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang,Kerajaan Sorga 
diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya .  Sebab semua nabi 
dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes dan jika kamu mau 
menerimanyaialah Elia yang akan datang itu.  Siapa bertelinga, hendaklah ia 
mendengar! 

 
MAU MENDENGARKAN 

 
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar(Mat. 11: 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anak-anak yang terkasih, ada sebuah kisah tentang kura-kura dan burung rajawali. 
Suatu hari kura-kura bermimpi bisa terbang seperti rajawali. Kura-kura sepanjang hari 
ini diam murung seribu bahasa. Melihat sahabatnya diam seperti itu, rajawali pun 
bertanya, apa yang terjadi denganmu kura-kura? Akhirnya sang kura-kura pun bercerita 
keinginannya bisa terbang ke angkasa. Rajawali sangat ingin membantu keinginan 
sahabatnya itu supaya bisa terbang. Rajawali pun menawarkan dirinya akan membawa 
kura-kura terbang. Sang rajawali pun akhirnya membawa kura-kura, tetapi dengan 
syarat kura-kura harus diam jangan sampai bicara apalagi bercanda tawa karena akan 
membahayakan dirinya. Kura-kura pun sangat senang sekali bisa terbang, terlalu 
asyiknya dia tidak mendengarkan permintaan rajawali supaya tidak bicara dulu. 
Akibatnya kura-kura pun terjatuh, namun sang Rajawali pun berupaya mengejarnya dan 
menangkap kembali kura-kura itu. 
 
Apa pesan cerita itu adik-adik? Pesannya ialah mendengarkan dengan baik akan 
mendatangkan kebaikan dan keselamatan, sedangkan bila mengabaikannya akan 
mendatangkan kerugian dan marabahaya, itulah yang terjadi dengan kura-kura.  
 
Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk setia mendengar, 
memelihara dan melaksanakan firman Allah. Bagaimana caranya? Sebelum tidur dan 
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setelah bangun tidur berdoa kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan dan 
berkatNya. 
 
Refleksi:  
Mendengarkan dengan baik nasehat mama dan papa akan mendatangkan kebaikan 
dan kegembiraan. 
 
Doa:  
Tuhan Yesus kami ingin mencintaiMu dengan rajin mendengarkan nasehat mama papa 
dan ibu guru di sekolah. Amin. 
 
Aksi:  
Sebutkan kegiatan apa saja yang membutuhkan sikap mendengarkan dengan baik! 
 

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

 
JUMAT, 14DESEMBER2018 
PW. S. YOHANES DARI SALIB, IMAM PUJANGGA 
Bacaan: Yes. 48: 17-19; Mzm. 1: 1-4.6.  
Bacaan Injil: Mat. 11: 16-19 

 
Dengan apakah akan Kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak 
yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya:  Kami meniup seruling 
bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak 
berkabung. 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.  Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." 
 

HARTA DI SURGA 
 

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." (Mat. 11: 19) 
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Anak-anak yang terkasih, apakah kalian pernah membuat papa dan mama jadi sedih 
dan kecewa? Mereka akhirnya jadi kesal karena ulah dan sikap kalian yang nakal. 
Kalau sudah demikian, cepatlah minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya 
kembali. Papa dan mama pasti akan memaafkannya. 
 
Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mau menerima orang-orang yang berdosa yang 
pernah berbuat salah dan dosa.Hal ini Yesus lakukan karena Yesus ingin mereka pun 
mendapat keselamatan.Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia yakni untuk 
memanggil dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. 
 
Refleksi:  
Anak-anak, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? 
 
Doa:  
Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengajarkan kami untuk memiliki sikap 
pengampunan kepada kami sehingga kami mendapatkan keselamatan. Amin. 
 
Aksi:  
Membuat kebaikan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti! 
 

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

 
SABTU, 15 DESEMBER 2018 
HARI BIASA PEKAN II ADVEN 
Bacaan: Sir. 48: 1-4.9-11; Mzm. 80: 2ac.3b.15-16.18-19 
Bacaan Injil: Mat. 17: 10-13 
 
Lalu murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya: "Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat 
berkata bahwa Elia harus datang dahulu?"  Jawab Yesus: "Memang Elia akan datang 
dan memulihkan segala sesuatu 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." Pada waktu itu mengertilah 
murid-murid Yesus bahwa Ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis.  

 
MENGENAL DIA 

 
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) 
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Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah kalian membuat membantu 
orang-orang yang menderita karena tidak punya makanan, minuman, baju pakaian dan 
lain sebagainya.Orang-orang tersebut membutuhkan perhatian dan pertolongan kita 
karena mereka hidupnya berkekurangan dan lemah tak berdaya. 
 
Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, kita melihat banyak orang-orang yang 
tidak mengenal nabi Elia, padahal nabi Elia adalah utusan Tuhan untuk membawa dan 
mengabarkan tentang kebaikan Allah. Banyak orang menolaknya. Dan hal itu pun juga 
yang dialami oleh Yesus ketika datang ke dunia.Kedatangan-Nya untuk membawa 
keselamatan bagi manusia, namun di tolak dan tidak diterima. 
 
Refleksi:  
Anak-anak, mengapa Tuhan Yesus mau menderita? 
 
Doa:  
Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menyelamatkan hidup kami semua dengan 
penderitaan, wafat dan kebangkitan-Mu. Amin. 
 
Aksi:  
Buatlah sebuah rencana untuk membantu orang-orang yang sedang menderita di 
sekitar rumahmu! 
 

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

 
MINGGU, 16 DESEMBER 2018 
HARI MINGGU ADVEN III 
Bacaan: Zef. 3: 14-18a; Yes. 12: 2-3, 4bcd, 5-6, Flp. 4: 4-7 
Bacaan Injil: Luk. 3: 10-18 
 
Orang banyak bertanya kepadanya: "Jika demikian, apakah yang harus kami 
perbuat?"Jawabnya: "Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia 
membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, 
hendaklah ia berbuat juga demikian."  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."  Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya: "Dan kami, apakah yang harus 
kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka: "Jangan merampas dan jangan 
memerasdan cukupkanlah dirimu dengan gajimu."  Tetapi karena orang banyak sedang 
menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes,  kalau-
kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu: "Aku 
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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. 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 dalamapi   yang tidak terpadamkan."  Dengan banyak 
nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. 

 
MEMBERITAKAN INJIL 

 
Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil  

kepada orang banyak(Luk. 11: 39) 
 

Anak-anak yang terkasih, melalui papa dan mama serta bapak ibu guru di sekolah kita 
diajarkan untuk bersikap jujur dan berani mengakui kalau berbuat salah dan meminta 
maaf secepatnya. Dengan kejujuran hidup kita menjadi berarti bagi sesama dan 
menjadi cara untuk memberitakan Injil, kabar baik dan kabar sukacita kepada sesame 
di sekitar hidup kita. 
 
Melalui bacaan Injil hari ini, kita melihat dan mendapat contoh gambaran orang yang 
diutus Tuhan untuk memberitakan Injil.Orang itu adalah Yohanes Pembaptis. Allah 
mengutus Yohanes ke dunia untuk memberitakan kedatangan Tuhan Yesus sang 
Juruselamat dunia yang akan menyelamatkan semua umat manusia. Terima kasih 
Tuhan karena kami boleh mengenal dan mencintai Yohanes Pembaptis. 
 
Refleksi:  
Siapakah Yohanes Pembaptis itu? 
 
Doa:  
Tuhan Yesus, kami ingin belajar untuk menjadi anak-anak yang dapat ikut serta 
mewartakan Injil ke tengah-tengah dunia. Amin. 
 
Aksi:  
Sebutkan berbagai macam kegiatan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia! 
 

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

 
RABU, 17 DESEMBER 2018 
HARI BIASA KHUSUS ADVEN 
Bacaan: Kej. 49: 2.8-10; Mzm. 72: 1.3-4b.7-8.17 
Bacaan Injil: Mat. 1: 1-17 
 

Silsilah Yesus Kristus 
 (Mat. 1: 1-17) 

 
 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud , anak Abraham. Abraham memperanakkan 
Ishak,  Ishak memperanakkan Yakub,  Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-
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saudaranya,  Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, f  Peres 
memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram,  Ram memperanakkan 
Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon,  
Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed 
memperanakkan Isai, Isai memperanakkan raja Daud.  Daud memperanakkan Salomo 
dari isteri Uria,  Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, 
Abia memperanakkan Asa,  Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan 
Yoram, Yoram memperanakkan Uzia,  Uzia memperanakkan Yotam, Yotam 
memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan 
Manasye,  Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia,  Yosia 
memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke 
Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel,  Sealtiel 
memperanakkanZerubabel,  Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud 
memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor,  Azor memperanakkan 
Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, Eliud 
memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan,Matan memperanakkan 
Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria,  yang melahirkan Yesusyang 
disebut Kristus.  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. 
 

KELUARGA TUHAN YESUS 
 

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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anak-anak yang terkasih, keluarga yang kita miliki terdiri dari siapa saja? Alangkah 
senangnya bila kita berkumpul bersama keluarga, karena bisa bermain, makan dan 
minum bersama, piknik bersama dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada acara 

http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=mat%201:%201-17
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istimewa seperti ulangtahun, tentunya akan sangat menyenangkan sekali karena ada 
kue dan kado ulang tahun bukan. 
 
Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus pun memiliki silsilah keluarga yang cukup 
banyak. Tuhan Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Ayahnya bernama Santo Yusuf. 
Yesus hidup dalam kasih orang tuaNya. Yesus sangat mencintai kedua orangtua-Nya. 
Begitu juga dengan Bunda Maria dan Santo Yusuf. Bahkan ketika Yesus menderita dan 
wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia, Bunda Maria sangat setia 
dan menyayangi anak-Nya untuk menemani Yesus hingga akhir hidup-Nya. 
 
Refleksi:  
Apakah kalian mengasihi seluruh anggota keluarga? 
 
Doa:  
Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk setiap hari mengasihi dan menyayangi papa mama 
kakak adik nenek dan kakek. Amin. 
 
Aksi:  
Mari berbuat kasih dan cinta kepada seluruh anggota keluarga 
 

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

 
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, 
 

ALLAH KU MAHA TAHU 
 

Bapak/ Ibu Guru dan anak-anak yang baik, di cerita tadi kita mendengar bahwa 
Bapa Jusuf hampir saja meninggalkan Bunda Maria. Karena Bunda Maria sedang hamil 
dan membuat Bapa Jusuf sangat terkejut. Bapa Jusuf ingin menceraikan Maria dengan 
diam-diam dan rahasia tanpa memberitahukan kepada siapapun. Tetapi tidak ada satu 

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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hal pun di dunia ini dapat menjadi rahasia, karena Tuhan Allah itu Maha Tahu. Allah 
mengutus malaikat untuk mengingatkan Bapa Jusuf melalui mimpi untuk menghalangi 
niat Bapa Jusuf. 

Pernahkah kita merahasiakan sesuatu? Apalagi mengatakan dan melakukan hal 
yang salah atau berbohong? Sekalipun tidak ada orang yang tahu, tapi Allah kita Maha 
Tahu dan mencatat semua dosa tersebut. Dosa yang semakin sering akan menjauhkan 
kita dari Allah dan mendekatkan kita dengan Si Jahat. Ayo jadi anak Allah! 
 
REFLEKSI 
Apakah kamu pernah berbohong? Bagaimana perasaanmu saat berbohong?  
 
DOA 
Allah Bapa yang Maha Tahu, jauhkanlah aku dari godaan si jahat agar aku selalu 
berkata jujur setiap hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami, 
kini dan sepanjang masa. Amin. 
 
AKSI 
Ayo bicara jujur. 
 

******************** 
 
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: 

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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"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." 
 

ALLAH KU MAHA MURAH 
 

Bapak/ Ibu Guru dan anak-anak yang pintar, coba perhatikan adik-adik bayi yang 
ada di sekitarmu? Adik bayi yang lucu membuat semua orang di sekitarnya merasa 
senang. Kelahiran adik bayi adalah hal yang ditunggu-tunggu dan membuat semua 
orang bahagia.  

Demikian juga kelahiran Yohanes Pembaptis. Bayi Yohanes adalah anak yang 
sudah lama ditunggu-tunggu kedua orang tuanya. Kedua orang tua Yohanes sudah 
sangat tua dan tidak mungkin memiliki bayi lagi, mereka hampir menyerah. Tetapi 
Malaikat Allah yang bernama Gabriel membawa kabar sukacita tentang kelahiran 
Yohanes sebagai hadiah Allah bagi mereka yang taat kepada Allah.  

Lihatlah, Allah itu Murah Hati dan Maha Memberi. Allah akan akan memberikan 
semua yang kita butuhkan asalkan kita taat kepada-Nya. Caranya mudah, selalu 
mendengarkan papa mama dan ibu guru serta sayang kepada teman-teman. 
 
REFLEKSI 
Apakah aku sudah taat pada mama papa dan Ibu Guru? 
 
DOA  
Allah yang Maha Murah dan Maha Memberi, ajarilah kami selalu taat kepada-Mu 
dengan selalu mendengarkan mama papa dan ibu guru serta meyayangi semua teman. 
Dengan Pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang 
segala masa. Amin. 
 
AKSI 
Ayo bantu Ibu Guru operasi semut di kelas! 
 

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

Bapak/ Ibu Guru dan anak-anak yang hebat, lima hari lagi kita akan merayakan 
kelahiran Yesus Kristus. Tahukah kamu siapa nama mama dari Tuhan Yesus? Ya, 
Bunda Maria. Bunda Maria adalah wanita yang sangat baik hati dan taat pada Allah. 
Oleh karena itu, Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar 
kehamilan Bunda Maria. Dengan penuh besar hati Bunda Maria menjawab kabar itu 
dengan berkata:  

 
“Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu”  
 
Peristiwa ini kita rayakan setiap hari dalam doa Malaikat Tuhan. Doa itu adalah 

cerita tentang bagaimana kabar gembira kelahiran Yesus disampaikan pada Maria. 
Lewat doa ini kita selalu diingatkan tentang abar gembira yang membawa keselamatan 
bagi seluruh dunia. Mari berbahagia. 
 
REFLEKSI 
Pernahkah kamu berterima kasih karena adanya Tuhan Yesus? 
 
DOA  
Tuhan Yesus yang penyayang, kami sangat senang karena Engkau telah lahir ke dunia. 
Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami semua, manusia di muka bumi 

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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ini. Terima kasih atas cinta-Mu yang begitu besar. Dalam nama Yesus yang adalah 
Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin.   
 
AKSI 
Ajaklah Ibu Guru dan teman-teman mendoakan Malaikat Tuhan bersama-sama. 
 

******************** 
 
 
JUMAT, 21 DESEMBER 2018 
PESTA 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." 
 

SAHABAT SELALU BERBAGI 
 

Bapak/ Ibu Guru dan anak-anak yang pintar, saat kita memiliki mainan maupun 
hadiah baru pasti ingin segera memberitahukannya ke teman yang lain. Semua itu 
karena kita sedang berbahagia dan ingin berbagi. Saat itu kehadiran teman sangat kita 
butuhkan. Bahkan saat sedih, kita juga ingin berbagi dan butuh teman. 

Seperti Bunda Maria, saat sedang mengandung bayi Yesus. Maria datang 
mengunjungi Elisabet dan membawa kabar gembira tentang kehamilan-Nya. Elisabet 
dan bayi Yohanes yang ada dalam kandungannya pun menjadi sangat senang dan 
turut berbahagia untuk Bunda Maria dan Bayi Yesus.   

Nahh….anak-anak, kehadiran teman selalu kita butuhkan. Baik saat berbahagia 
maupun saat sedih. Oleh karena itu, antar teman haruslah saling sayang dan mau 
berbagi. 
 
REFLEKSI 
Apa saja yang pernah kamu bagi untuk temanmu? 
 
DOA  
Ya Yesus pelindung dan juru selamatku, lindungilah selalu teman-temanku dimanapun 
mereka berada agar selalu sehat dan terhindar dari segala marabahaya. Dalam nama 
Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin.   
 

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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AKSI 
Ayo berbagi setiap hari. 
 

 
 
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. 
 

RENDAH HATI MEMBAWA BERKAT 
 

Bapak/Ibu dan anak-anak yang hebat. 
Kita pasti ingin memiliki teman yang rendah hati dan baik. Orang yang rendah hati pasti 
memiliki banyak teman. Sementara teman kita yang sombong biasanya dijauhi oleh 
orang lain. Dan Allah pun ingin kita menjadi anak-anak yang baik dan rendah hati. 
Contoh orang yang rendah hati adalah Bunda Maria. Saat itu Bunda Maria sedang 
mengandung bayi Yesus, anak Allah. Tetapi Bunda Maria tidak sombong. Bunda Maria 
merasa bahwa dia bukanlah orang yang hebat. Yang hebat dan patut dicintai dan dipuji 
hanya Allah. 
 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah kitas sudah menjadi anak yang rendah hati? 
 
Marilah Berdoa: 
Tuhan Yesus, jadikan aku anak yang rendah hati. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. 
Aksi: 
Aku bersikap rendah hati setiap hati. 
 

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

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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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." 
 

SENANG BERTEMU KELUARGA 
 

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

 
Bapak/Ibu dan anak-anak yang terkasih. 
Mungkin kita pernah bertemu dengan anggota keluarga yang sudah lama berpisah atau 
tinggal jauh dengan kita. Pasti kita merasa bahagia dan senang pada saat kita bertemu 
dengan anggota keluarga yang sudah lama tidak bertemu kita. Begitu pula yang dialami 
oleh Bunda Maria dan Ibu Elisabet. Mereka sangat senang dan bahagia karena bisa 
bertemu kembali. Nah, semoga di libur Natal ini kita bisa mengunjungi opa/oma atau 
anggota keluarga kita yang sudah lama tidak bertemu dengan kita. 
 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah perjumpaanku dengan teman-temanku membawa berkat atau masalah dalam 
pergaulan? 
 
Marilah Berdoa: 
Tuhan sumber cinta kasih. Gerakkanlah aku untuk selalu dapat mengungkapkan 
imanku melalui rasa kasih persaudaraan, melalui senyuman, sapaan, salam, memuji. 
Karena lewat sikap itulah semua orang menjadi tahu, bahwa aku adalah murid-Mu. 
Amin. 
 
Aksi: 
Aku mengungkapkan imanku melalui rasa kasih persaudaraan, tersenyum, menyapa, 
memberi salam dan memuji. 
 

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

 
 
 

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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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." 
 

MEMUJI TUHAN 
 

"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...” (Lukas 1:68-69) 
 
Bapak/Ibu dan anak-anak yang terkasih. 
Kita pasti suka dipuji oleh papa, mama, guru dan teman. Misalnya, kamu anak mama 
yang hebat. Atau kamu anak papa yang rajin. Sebaliknya kita tidak senang kalau kita 
diejek atau dihina. Allah juga sama. Allah ingin kita memuji Dia. Misalnya, Tuhan 
Engkau baik, Tuhan engkau maha kasih. Dan dengan memuji Tuhan, maka hati kita 
akan bahagia dan damai.  
 
Pertanyaan refleksi: 
Apakah aku sudah menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan lewat sikap dan 
perbuatanku sehari-hari? 
 
Marilah Berdoa: 
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 damai. 
 
Aksi: 
Aku menyanyi salah satu lagu natal, misalnya „Malam Kudus‟, „Gloria‟ atau „The First 
Noel‟ 

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;


29 
 

 

 
 
Selasa, 25 Desember 2018 
Pesta 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.” 
 

 
HARI RAYA NATAL 

 
Yeeeaaaayyyyy…..Merry Christmas! 
Selamat Hari Natal…anak-anak dan Bapa Ibu Guru! 
 

Hari ini adalah hari yang dinanantikan dan membahagiakan bagi seluruh dunia. 
Karena Yesus Sang Juru Selamat sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita 
semua.  

Tuhan Yesus adalah Firman Allah bagi seluruh manusia. Allah berfirman lewat 
perkataan-Nya. Allah tidak pernah main-main dan semua perkataan Allah adalah kuasa 
yang Maha Dhasyat. Oleh karena itu, Allah menciptakan manusia dengan satu mulut 
dan dua telinga agar kita selalu mendengarkan perkataan Allah. Allah ingin kita lebih 
banyak mendengar daripada berbicara.  

Lebih banyak mendengarkan Ibu Guru di sekolah, papa mama di rumah, dan 
mendengarkan Tuhan dengan cara berdoa. Ayo “cepat mendengar, lambat berbicara” 
(Tema 1 Bulan Keluarga Adven 2018).  

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;


30 
 

 
REFLEKSI 
Sudahkah aku banyak mendengarkan nasehat Ibu Guru dan papa mama? 
 
DOA 
Ya Allah Yang Maha Dasyat, kami sering tidak mau mendengarkan orang lain dan lebih 
suka 30ebut sendiri di sekolah maupun di rumah. Jadikanlah telinga kami semakin 
banyak mendengar dan mulut kami semakin sedikit berbicara agar kami selalu bisa 
mendengar dan menaati Engkau. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru 
Selamat kami. Kini dan sepanjang segala masa. Amin.  
  
AKSI 
Ucapakan selamat natal kepada teman-teman dan guru dan keluargamu! 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 


