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KATA PENGANTAR 
 
 

Komunitas sekolah-sekolah sebagai bagian dari Keluarga Katolik Keuskupan 
Agung Jakarta, kita telah memasuki masa Adven tahun 2019 ini. Semoga kita 
semua menyambutnya dengan sukacita bersama seluruh keluarga dan 
komunitas kita. Kita semua ingin agar masa Adven bermakna bagi seluruh 
keluarga dan komunitas. 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 dan modul Bina Iman Anak (BIA) dan Bina Iman Remaja (BIR).  
 
Tema Adven Kuskupan Agung Jakarta 2018 adalah “Rumahku Inspirasi 
Keadilan,” dengan 4 sub tema. Bagi para guru, karyawan dan siswa-siswi 
tentu saja sekolah menjadi rumah kedua bagi para siswa-siswi. Dengan 
demikian, sekolah menjadi inspirasi keadilan bagi siswa-siswi. Sikap dan tutur 
kata serta seluruh kehidupan para tenaga pendidik (guru) maupun karyawan 
lainnya dapat membentuk persepsi siswa tentang keadilan. Siswa dapat 
melihat bagaimana mereka diperlakukan. Apakah para guru dan karyawan 
memperlakukan mereka dengan adil? Demkian pula sebaliknya para guru 
dan karyawan dapat melihat sikap. tutut kata dan perbuatan siswa-siswi 
terhadap para guru dan karyawan yang ada di sekolah. Dari interaksi dan 
relasi yang terbangun inilah para siswa menimba inspirasi tentang keadilan. 
 
Komisi Kateketik mengucapkan terima kasih kepada penyusun renungan 
harian yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membuat renungan. 
Para penyusun tersebuat ialah: Bapak Hendro Stanislaus Budiyanto, Ibu 
Ancella Lioktriani Rante, Bapak Markus Masan, Bapak Bambang Putut, Ibu 
Deslita Anzelina Br. Tarigan, Bapak Pankrasius Niksan, Ibu Irene Caronima, 
Bapak Antonius Sinaga, Ibu Katrin Sudaryani, Ibu Yulianti Hadinda, Ibu 
Florensia Sitinjak 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 mewujudkan 
keadilan di rumah, sekolah dan masyarakat. 
 
 
 
 
Tuhan Yesus memberkati, 
 
 
 
Rm. V. Rudy Hartono, Pr 
Ketua Komisi Kateketik KAJ 
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RENUNGAN MASA ADVEN 2019 
KOMKAT KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA 

JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) 

 

 
 
 
Minggu, 1 Desember 2019 
Hari Minggu Adven I 
Bacaan: Yes. 2:1-5; Mzm. 122:1-2,4-5,6-7,8-9; Rm. 13:11-14a; Mat. 24:37-44 
 
37 "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada 
kedatangan Anak Manusia. 38 Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air 
bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke 
dalam bahtera, 39 dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan 
melenyapkan mereka semua, demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan Anak 
Manusia. 40 Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa 
dan yang lain akan ditinggalkan; 41 kalau ada dua orang perempuan sedang memutar 
batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42 Karena 
itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 43 Tetapi 
ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan 
datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya 
dibongkar. 44 Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang 
pada saat yang tidak kamu duga. 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes2:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm122:1-2;Mzm122:4-5;Mzm122:6-7;Mzm122:8-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm13:11-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat24:37-44;
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SELALU SIAP SEDIA SETIAP SAAT 
 

Kata Yesus: "Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang 
pada saat yang tidak kamu duga" (Matius 24:44). 

 
 

Bapak dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Gereja 
memasuki masa Adven. Masa Adven adalah masa penantian kedatangan Yesus, yang 
akan lahir pada hari raya Natal. Masa Adven juga merupakan masa persiapan hati kita 
untuk menyambut kedatangan Yesus. Sama seperti seorang ibu yang sedang 
mengandung, ia senang sekali menanti kelahiran bayinya, apalagi itu adalah keluarga 
baru. Orang tua si calon bayi akan mempersiapakan segala sesuatu untuk menyambut 
kelahiran anggota keluarga baru tersebut. Hati mereka pasti diliputi dengan suka cita.  

Hari ini Injil Matius mengajak kita untuk selalu siap sedia setiap saat untuk 
menyambut kedatangan Yesus. “Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena 
Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga” (Mat. 24:44). Ajakan untuk 
selalu siap sedia bukan hanya pada waktu menyambut kedatangan Yesus tetapi juga 
perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh sebagai seorang anak 
SD perlu mempersiapakn diri untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
guru.  

Pada masa Adven ini kita perlu membiasakan dan melatih diri agar disiplin dan 
selalu siap sedia untuk melakukan apa yang telah diberikan kepada kita. Kita diminta 
untuk menghindari sifat malas, egois, dan saling curiga. Kita diminta untuk selalu 
mengedepankan semangat kasih. 
 
Refleksi: 

 Apakah kita sudah membiasakan diri untuk selalu siap sedia melakukan tugas-tugas 
yang diberikan kepada kita? 

 Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan? 
 
Doa: 
 
Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur kepada-Mu karena memberikan kepada 
kami kesempatan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Putera-Mu. 
Bantulah kami agar kami lebih sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami agar Yesus 
pun dapat lahir kembali dalam hati kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. 
Amin. 
 
Aksi: 
Aku melatih dan membiasakan diri untuk belajar mempersiapkan diri menghadapi 
pelajaran atau ulangan. 
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Senin, 2 Desember 2019 
Bac. : Yes. 2:1-5 atau Yes. 4:2-6; Mzm. 122:1-2,3-4a,(4b-5,6-7,) 8-9; Mat. 8:5-11. 
 
5 Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia 
dan memohon kepada-Nya: 6 "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh 
dan ia sangat menderita." 7 Yesus berkata kepadanya: "Aku akan datang 
menyembuhkannya." 
8:8 Tetapi jawab perwira itu kepada-Nya: "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di 
dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. 9 Sebab 
aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata 
kepada salah seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi: 
Datang!, maka ia datang,  ataupun kepada hambaku: Kerjakanlah ini!, maka ia 
mengerjakannya." 10 Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Ia dan berkata 
kepada mereka yang mengikuti-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman 
sebesar ini tidak pernah Aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. 11 Aku 
berkata kepadamu: Banyak orang akan datang dari Timur dan Barat dan duduk makan 
bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Kerajaan Sorga 
 

IMAN YANG BESAR 
 

Tetapi jawab perwira itu kepada-Nya: "Tuan, aku tidak layak menerima 
Tuan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, 

maka hambaku itu akan sembuh.” Mat.8:8) 
 
Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Kita semua pasti pernah mendengar atau membaca cerita tentang orang yang 
sakit disembuhkan bukan karena dokter tetapi karena mukjizat. Apa itu mukjizat? 
Mukjizat adalah perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan terhadap diri manusia. 
Mukjizat itu dapat terjadi jika kita mempunyai iman. Iman itu sendiri berarti menjalin 
relasi yang akrab dengan Tuhan.  
 Pada hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus menyembuhkan hamba 
seorang perwira Romawi. Jika melihat dialog atau percakapan antara Yesus dan 
perwira Romawi tampak jelas bahwa hamba perwira itu dapat sembuh karena iman dari 
perwira Romawi itu. Yesus sangat memuji iman perwira itu karena meskipun ia 
dianggap tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dapat dibuktikan lewat perbuatannya.  

Kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Maka sepantasnyalah kita 
memiliki iman lebih dari perwira Romawi tadi. Tetapi jika kita masih ragu-ragu kita boleh 
belajar dan mulai melatih diri kita untuk selalu percaya kepada Tuhan yang selalu 
menyertai kita. Tuhan akan memberikan kepada kita mukjizat jika kita percaya kepada-
Nya.  
 
Refleksi  
1. Apakah kita juga bisa percaya pada kuasa Allah yang tak terlihat itu?  
2. Mampukah kita untuk terus berjalan dalam terang Allah?  
 
Doa  
Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas iman kepercayaan yang tumbuh dalam hati 
kami masing-masing. Bantulah kami agar dari hari ke hari, iman dan kepercayaan kami 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes2:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes4:2-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm122:1-2;Mzm122:3-4;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat8:5-11;


5 
 

akan Yesus Kristus Putera-Mu semakin besar. Tuntun kami untuk selalu mengandalkan 
tangan kasih-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin.  
 
Aksi  
Aku akan membiasakan diri untuk percaya pada Allah dengan cara lebih rajin berdoa  
 
 
Selasa, 3 Desember 2019 
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 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” (Markus 16:15-16). 

 
Bapak dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Hari Gereja merayakan Pesta Santo Fransiskus Xaverius. Santo Fransiskus 
Xaverius adalah salah satu pendiri Serikat Yesus dan seorang pionir misionaris Kristen 
di belahan dunia bagian timur. Fransiskus Xaverius telah banyak membaptis banyak 
orang lebih dari siapapun semenjak zaman Petrus dan Paulus. Ketika Fransiskus 
berusia tiga puluh empat tahun, Santo Ignatius mengutusnya sebagai misionaris ke 
Hindia Belanda. Fransiskus sungguh menghayati perintah Yesus yaitu mewartakan Injil 
kepada orang-orang yang diutus. 
 Sebelum naik ke surga, Yesus memerintah para murid-Nya untuk mewartakan 
Injil ke seluruh dunia. Hal itu dapat kita baca dalam Injil Markus 16:15-20. Perintah 
Yesus itu sangat jelas dalam ayat 15-16: “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.” Perintah 
Yesus ini bukan untuk para murid dan Santo Fransiskus Xaverius atau santo-santa 
lainnya. Tugas mewartakan adalah tugas kita semua umat Katolik yang sudah dibaptis.  
 Mewartakan Injil bukan hanya menjadi misionaris atau pergi luar negeri dan 
melayani orang yang ada di belahan dunia lain. Menjadi misionaris dapat kita lakukan 
dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melaksanakan tugas kita dengan baik seperti 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Kor9:16-19;1Kor9:22-23;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm117:1;Mzm117:2;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mrk16:15-20;
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belajar dengan rajin, berdoa, menolong orang lain yang memerlukan perhatian 
sebenarnya kita telah mewartakan Injil.  
 
Refleksi: 
1. Apakah kita  sudah melaksanakan tugas-tugasku dengan baik dan menjadi contoh 

bagi teman-temanku? 
2. Apakah kita sudah dapat meniru teladan Santo Fransiskus Xaverius? 

 
Doa: 
 
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 untuk mewartakan Injil dan membaptis semua orang. Bantulah 
kami agar kami pun mampu menjadi pewarta yang baik. Demi Kristus, Tuhan dan 
pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku akan berusaha menjadi teladan atau contoh bagi teman-teman. 
 
 
 
Rabu, 4 Desember 2019 
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 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." 33 Kata murid-murid-Nya 
kepada-Nya: "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan 
orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" 34 Kata Yesus kepada mereka: "Berapa 
roti ada padamu?" "Tujuh," jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." 35 Lalu 
Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. 36 Sesudah itu Ia mengambil 
ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan 
memberikannya kepada murid-murid-Nya, lalu murid-murid-Nya memberikannya pula 
kepada orang banyak. 37 Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian 
orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, tujuh bakul penuh. 
 

BELAS KASIH YESUS 
 

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 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes25:6-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm23:1-3;Mzm23:3-4;Mzm23:5;Mzm23:6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat15:29-37;
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pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan.” (Mat.15:32) 
 
Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Setiap menjelang masa Adven atau Masa Puasa, setiap orang Katolik diminta 
untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk membantu orang miskin dan terlantar. 
Tindakan menyumbangkan atau menyisihkan sebagian uang untuk orang miskin 
merupakan salah satu wujud belas kasih kita kepada mereka. Karena orang-orang 
miskin, kecil, dan tersingkir biasanya diabaikan atau tidak dipedulikan. Kadang-kadang 
mereka dianggap sampah masyarakat. Maka tidak heran mereka sering kali ditangkap 
dan diusir oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pada akhirnya mereka dimasukkan ke 
panti sosial.  
 Hari ini dalam Injil Matius kita membaca dan mendengarkan kisah belas kasih 
Yesus yang luar biasa kepada banyak orang. “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). Yesus sungguh mengerti dengan kebutuhan 
banyak orang. Orang banyak tidak punya makanan dan Yesus pun meminta para 
murid-Nya untuk memberi orang banyak makan.  
 Kita boleh belajar dari Yesus yang begitu peduli kepada orang banyak yang 
lapar. Kita dapat melakukan hal-hal yang sederhana seperti menyisihkan uang jajan 
untuk aksi Natal dan memberi makan kepada yang lapar, menjenguk yang sakit, 
memberi bantuan kepada yang tidak punya rumah dan sebagainya. 
 
Refleksi: 
1. Sejauha mana kita telah menolong orang miskin di sekitarku? 
2. Apakah kita sudah menolong teman-teman kita yang kurang mengerti dengan 

pelajaran di sekolah? 
 
Doa: 
 
Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah mengutus 
Yesus Putera-Mu ke dunia untuk menunjukkan belas kasih-Nya kepada banyak orang.  
Bantulah kami agar kami memiliki kepeduliaan dan kepekaan terhadap orang-orang 
kecil, miskin, dan tersingkir. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.  
 
Aksi: 
Aku akan menyisihkan uang jajanku untuk diberikan sebagai aksi Natalku.  
 
 
 
Kamis, 5 Desember 2019 
Bacaan: Yes. 26:1-6; Mzm. 118:1,8-9,19-21,25-27a; Mat. 7:21,24-27 
 
  
21 Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam 
Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga 24 
"Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan 
orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25 Kemudian turunlah 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes26:1-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm118:1;Mzm118:8-9;Mzm118:19-21;Mzm118:25-27;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat7:21;Mat7:24-27;
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hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh 
sebab didirikan di atas batu. 26 Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini 
dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan 
rumahnya di atas pasir. 27 Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin 
melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 
 

MELAKUKAN KEHENDAK BAPA DI SURGA 
 

Kata Yesus: "Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, 
ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan 

rumahnya di atas batu. " (Mat. 7:24) 
 

Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
Sebagai orang Katolik. kita tidak asing lagi dengan ibadat Jalan Salib. Dalam 

ibadat jalan salib kita mengenangkan peristiwa pengorbanan Yesus Kristus untuk 
menebus dosa manusia. Yesus wafat di kayu salib karena cinta-Nya yang begitu besar 
kepada kita manusia.  

Pada hari ini Yesus mengatakan, “Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku 
ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan 
rumahnya di atas batu " (Matius 7:24). Yesus sendiri berpesan kepada kita bahwa jika 
mau masuk dalam kerajaan sorga maka lakukan apa yang telah disabdakan oleh 
Yesus. Sabda Yesus adalah dasar yang kokoh seperti batu yang dapat dijadikan 
sebagai dasar dalam membangun sebuah rumah. Jika membangun di atas batu, maka 
bangunan itu akan kokoh dan kuat. Berbeda dengan mendirikan bangunan di atas 
pasir. Ketika hujan turun maka rumah atau bangunan itu akan roboh.  
 Hari ini kita diajak oleh Yesus untuk melakukan sabda Tuhan. Karena Sabda 
Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dengan melaksanakan sabda Tuhan kita pun 
akan menjadi orang yang bijaksana.  
 
Refleksi: 
1. Apakah kita sudah mengerti dengan pengorbanan Yesus sendiri untuk kita? 
2. Apakah kita sudah rajin membaca Kitab Suci di rumah? 

 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putera-Mu ke dunia 
untuk menebus dosa manusia. Yesus 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 membaca kitab suci dan melaksanakan perintah Yesus.  
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Jumat, 6 Desember 2019 
Bacaan: Yes. 29:17-24; Mzm. 27:1,4,13-14; Mat. 9:27-31 
 
27 Ketika Yesus meneruskan perjalanan-Nya dari sana, dua orang buta mengikuti-Nya 
sambil berseru-seru dan berkata: "Kasihanilah kami, hai Anak Daud." 28 Setelah Yesus 
masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepada-Nya dan Yesus 
berkata kepada mereka: "Percayakah kamu, bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka 
menjawab: "Ya Tuhan, kami percaya." 29 Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil 
berkata: "Jadilah kepadamu menurut imanmu." 30 Maka meleklah mata mereka. Dan 
Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, kata-Nya: "Jagalah supaya jangan 
seorang pun mengetahui hal ini." 31 Tetapi mereka keluar dan memasyhurkan Dia ke 
seluruh daerah itu. 
 

MENELADANI IMAN ORANG BUTA 
 

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,  
Beberapa hari yang lalu, ketika saya berjalan-jalan di sekitar rumahku, aku 

mengamati seorang laki-laki buta yang sedang menyusuri jalan sambil membawa 
kerupuk untuk jualan. Usianya kira-kira 30-35 tahun. Ia menyusuri jalan di sekitar 
rumahku dengan membawa tongkat. Aku pun berteriak, “Pak berhenti Pak, saya mau 
membeli kerupuk.” Dia pun berhenti. Aku pun membeli kerupuk tiga bungkus. Dia 
merasa sangat senang. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Orang buta ini dengan 
penuh percaya terus berjalan dituntun oleh tongkatnya.  

Dalam bacaan hari ini kita mendengar kisah dua orang buta, mereka tidak dapat 
melihat. Orang-orang di sekitarnya menganggap mereka sebagai orang berdosa. Ketika 
mereka mendengar ada Yesus, mereka berseru, ”Kasihanilah kami, hai Anak Daud” 
mendengar seruan yang penuh iman itu, Yesus pun berkata: "Percayakah kamu, bahwa 
Aku dapat melakukannya?" 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. 

Hari ini kita boleh belajar dari iman orang buta pada zaman sekarang ini dan juga 
orang buta pada zaman Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan masih memberi mereka 
kemampuan lain yang dapat diandalkan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Maka 
hanya iman kita kepada Allah dapat membantu kita.  

 
Refleksi: 
1. Apakah kita mudah putus asa ketika mengalami penderitaan seperti orang buta? 
2. Apakah kita  selalu percaya akan campur tangan Tuhan dalam hidup kita? 

 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahabaik,  Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau datang 
menyelamatkan kami. Menyembuhkan kami ketika kami sakit dan menghibur kami 
ketika kami sedih. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar memiliki harapan dan 

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 yang kuat seperti dua orang buta yang percaya akan Yesus yang menyembuhkan 
mereka dari kebutaan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.  
 
Aksi: 
Aku akan berusaha menolong orang-orang yang menderita. 
 
 
 
Sabtu, 7  Desember 2019 
Peringatan Wajib Santo Ambrosius 
Bacaan: Yes. 30:19-21,23-26; Mzm. 147:1-2,3-4,5-6; Mat. 9:35-10:1,6-8 
 
35 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam rumah-
rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala 
penyakit dan kelemahan. 36 Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh 
belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang 
tidak bergembala. 37 Maka kata-Nya kepada murid-murid-Nya: "Tuaian memang 
banyak, tetapi pekerja sedikit. 38 Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya 
tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 1 Yesus memanggil 
kedua belas murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh 
jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. 6 melainkan 
pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 7 Pergilah dan 
beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat. 8 Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah 
orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya 
dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-Cuma. 

 
KITA TELAH MENERIMANYA DENGAN CUMA-CUMA 

 
Kata Yesus “Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat. Sembuhkanlah 

orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan- 
setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu 

berikanlah pula dengan cuma-cuma.” (Matius 9:7-8) 
 

Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan. 
Hari ini Gereja memperingati Santo Ambrosius. Ambrosius lahir pada tahun 334 

di Trier, Jerman dari sebuah keluarga Kristen. Ayahnya menjabat Gubernur Gaul, 
dengan wilayah kekuasaannya meliputi: Prancis, Inggris, Spanyol, Belgia, Jerman, dan 
Afrika. Ia mendapat pendidikan yang baik dalam bahasa Latin, Yunani dan ilmu hukum. 

Ambrosius kemudian dipilih menjadi seorang Uskup  Milano. Ambrosius tidak 
langsung menerima tugas itu karena ia belum dipabtis. Ia merasa jabatan itu terlalu 
mulia dan meminta pertanggungjawaban yang berat. Tetapi akhirnya atas desakan 
umat, ia bersedia juga menerima jabatan uskup itu. Enam hari berturut-turut ia 
menerima semua sakramen yang harus diterima oleh seorang uskup.  

Sebagai seorang uskup, Ambrosius berusaha mencari waktu untuk berdoa dan 
menulis tentang kebenaran-kebenaran Kristen. Khotbah-khotbahnya sangat menarik 
dan kemudian diterbitkan menjadi bacaan umat. Ia juga yang mempertobatkan Santo 
Agustinus.  

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes30:19-21;Yes30:23-26;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm147:1-2;Mzm147:3-4;Mzm147:5-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat9:35-99;Mat10:1-1;Mat9:6-99;Mat10:1-8;
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Hari ini kita mendengar dari Injil Matius tentang perintah Yesus untuk 
mewartakan Kerajaan Sorga. Para murid Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa 
Kerajaan Sorga sudah hadir dan ada di dekat mereka. Kehadiran Kerajaaan Allah 
ditandai dengan orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang kusta 
ditahirkan, dan setan-setan pun diusir. Para murid telah mendapatkan kuasa dari Yesus 
dengan cuma-cuma maka mereka pun diharapkan memberikan kepada orang lain 
dengan cuma-cuma. Sama seperti Santo Ambrosius telah menerima kemampuan yang 
luar biasa dari Yesus. Santo Ambrosius pun kemudian membaktikan seluruh hidupnya 
untuk Tuhan dan sesamanya.  

Kita boleh belajar dari Yesus dan Santo Ambrosius agar menggunakan 
kemampuan dan talenta yang kita diberikan oleh Tuhan untuk membantu sesama kita. 
Kita telah menerima talenta dan kemampuan itu semua dari Tuhan dengan cuma-cuma 
maka kita pun dapat memberikannya kepada orang lain dengan cuma-cuma. Lalu 
kepada siapakah mereka itu?  Teman-teman yang miskin, orang yang terlantar dan 
orang yang tidak mendapatkan pendidikan.  

 
Refleksi: 
1. Apakah kita sudah membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dengan 

ikhlas? 
2. Apakah kita membaktikan diri kepada Tuhan dan sesama? 

 
Doa: 
 
Bapa yang Mahabaik, Putera-Mu Yesus Kristus telah menghadirkan kerajaan sorga di 
dunia ini. Bantulah kami agar kami pun dapat menghadirkan kerajaan sorga di dunia 
terutama kepada teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Demi Kristus 
Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Aku akan mau menolong temanku yang mengalami kesulitan dalam belajar. 
 
 
 
 
Minggu, 8 Desember 2019 
Hari Minggu Adven II 
Bacaan: Yes. 11:1-10; Mzm. 72:1-2,7-8,12-13,17; Rm. 15:4-9; Mat. 3:1-12. 
 
1 Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan 
memberitakan: 2 "Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!" 3 Sesungguhnya 
dialah yang dimaksudkan nabi Yesaya ketika ia berkata: "Ada suara orang yang 
berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-
Nya." 4 Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya 
belalang dan madu hutan. 5 Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari 
seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. 6 Lalu sambil mengaku dosanya 
mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. 7 Tetapi waktu ia melihat banyak 
orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka: 
"Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu, bahwa 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes11:1-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm72:1-2;Mzm72:7-8;Mzm72:12-13;Mzm72:17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rm15:4-9;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat3:1-12;
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kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? 8 Jadi hasilkanlah buah yang 
sesuai dengan pertobatan. 9 Dan janganlah mengira, bahwa kamu dapat berkata dalam 
hatimu: Abraham adalah bapa kami! Karena aku berkata kepadamu: Allah dapat 
menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini! 10 Kapak sudah tersedia pada 
akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang 
dan dibuang ke dalam api. 11 Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda 
pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian dari padaku lebih berkuasa dari padaku 
dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh 
Kudus dan dengan api. 12 Alat penampi sudah ditangan-Nya. Ia akan membersihkan 
tempat pengirikan-Nya dan mengumpulkan gandum-Nya ke dalam lumbung, tetapi 
debu jerami itu akan dibakar-Nya dalam api yang tidak terpadamkan." 
 

 
MENYAMBUT TAMU ISTIMEWA 

 
Kata Yohanes: "Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!" Sesungguhnya 
dialah yang dimaksudkan nabi Yesaya ketika ia berkata: "Ada suara orang yang 

berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, 
luruskanlah jalan bagi-Nya." (Matius 3:2-3). 

 
Bapak dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
 Kalian pasti pernah mendengar atau melakukan penyambutan terhadap seorang 
tamu yang istimewa. Entah itu presiden, gubernur, bupati, walikota atau uskup, imam, 
dan sebagainya. Biasanya sebelum tamu istimewa itu datang, kita mempersiapkan 
segala sesuatu yang berhubungan dengan penyambutan dan sebagainya.  

Persiapan penyambutan tamu istimewa dapat juga kita lakukan untuk Tuhan 
Yesus. Dalam Injil Matius hari ini kita mendengarkan ajakan Yohanes Pembaptis untuk 
bertobat karena Tuhan sudah datang. Yesus berkata: “"Bertobatlah, sebab Kerajaan 
Sorga sudah dekat!" Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan nabi Yesaya ketika ia 
berkata: "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan 
untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.” Persiapan penyambutan Tuhan sangat 
berbeda dengan penyambutan seorang presiden atau gubernur. Yesus adalah tamu 
yang paling istimewa dari tamu-tamu yang lain. Untuk menyambut Yesus bukan dengan 
baju baru atau makanan tetapi dengan hati yang bersih.  

 Hari ini adalah Minggu Adven ke dua, hari kelahiran Tuhan semakin dekat. Lilin 
dalam korona Adven sudah dua yang menyala. Hal itu menandakan bahwa kita juga 
harus mempersiapkan diri dengan baik seperti mengaku dosa dan melakukan amal 
kasih. Agar ketika menyambut Tuhan hati kita sudah bersih dari kotoran hati seperti iri 
hati, sombong, malas, dan bohong.  
 
Refleksi: 
1. Apakah aku sudah mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus? 
2. Apakah aku sudah melakukan pengakuan dosa atau bertobat agar dapat 

menyambut Yesus? 
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Doa 
 
Bapa yang Mahabaik, bantulah kami untuk mempersiapkan kedatangan Putera-Mu, 
semoga apa yang kami lakukan untuk menyambut kedatangan-Nya berkenan di 
hadapan-Mu. Bukalah kesadaran kami untuk menyadari segala kesalahan dan dosa 
kami dan berani datang kepada Tuhan untuk bertobat. Demi Kristus Tuhan dan 
pengantara kami. Amin 
 
Aksi: 
Aku akan melakukan amal kasih dan mau mengaku dosa.  
 
 
 
Senin, 9 Desember 2019 
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. 
 
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” (Luk.1:35) 
 
Bapak dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Hari ini Gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa 
Noda Dosa. Maria seorang gadis sederhana dari Nazareth yang mendapatkan 
anugerah yang luar biasa dari Allah. Santa Maria sebenarnya, sudah dipersiapkan oleh 

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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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 menguatkan atau meneguhkan ajaran dari Bapa Paus 
Pius IX tentang Bunda Maria Yang Dikandung Tanpa Noda Dosa tahun 1854.  

Dalam bacaan Injil hari dikisahkan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. 
Bunda Maria mengandung Yesus karena kuasa Roh Kudus. Hal itu seperti yang 
dikatakan oleh malaikat Gabriel. "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). Perkataan malaikat Tuhan ini mau 
menegaskan bahwa Bunda Maria adalah Bunda tanpa noda dosa.  
Gereja memberi penghormatan khusus kepada Santa Perawan Maria karena iman dan 
penyerahan dirinya yang total kepada Allah. Penyerahan diri yang total itu dapat kita 
baca dari jawaban Bunda Maria sendiri. “Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, 
terjadilah padaku menurut perkataan-Mu.” Kita diajak untuk meneladani Bunda Maria 
dengan selalu siap melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita 
 
 
 
Selasa, 10 Desember 2019 
Bacaan: Yes. 40:1-11; Mzm. 96:1-2,3,10ac,11-12,13; 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 seorang pun dari anak-anak ini hilang. 
 

TUHAN MENGASIHI SETIAP UMAT-NYA 
 

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

 
Bapak dan ibu guru serta anak-anak yang dikasihi Tuhan,  

Kita pasti pernah membaca atau mendengar tentang berita orang hilang, entah 
lewat media cetak dan media online. Orang yang anggota keluarganya menghilang 
pasti merasa cemas dan khawatir. Mereka berusaha mencari anggota keluarga yang 
hilang tersebut. Dan ketika menemukan orang yang hilang tersebut, maka anggota 
keluarga akan merasa senang dan bersuka cita. Kebahagiaan mereka tentu saja tidak 
bisa diungkapkan dengan kata-kata.  

Dalam Injil hari ini, kita mendengar kisah yang disampaikan oleh Yesus tentang 
seorang yang mempunyai seratus ekor domba dan seekornya sesat. Ia meninggalkan 
99 ekor di pegunungan dan berusaha mencari yang hilang itu. 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 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes40:1-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm96:1-2;Mzm96:3;Mzm96:10;Mzm96:11-12;Mzm96:13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat18:12-14;
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tersesat. Lalu kata Yesus: “Demikian Bapa-mu yang di surga tidak menghendaki 
supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang.” Perkataan Yesus ini mau menunjukkan 
bahwa Allah tidak mau manusia itu menjauh dari Allah. Allah akan berusaha untuk 
mencari meskipun manusia itu berdosa.  

Kita bisa belajar dari Injil hari ini untuk memahami lebih jauh anugerah Tuhan 
yang luar biasa. Allah mau mengampuni dosa orang-orang yang berdosa dengan 
mengutus Yesus Putera-Nya ke dunia. Kita diharapkan dengan penuh suka cita untuk 
datang kepada Allah dan bertobat.  
 
Refleksi: 

1. Apakah kita  menyadari akan belas kasih Allah atas diri kita? 
2. Apakah kita berani mengakui kesalahan dan datang kepada Allah? 

 
Doa 
Tuhan Yesus, kami seringkali berbuat dosa dan menjauhkan diri dari pada-Mu. Tetapi 
kini, kami ingin kembali dalam pelukan kasih-Mu. Bantu kami untuk menemukan 
Engkau dalam pertobatan kami sebab Engkaulah Tuhan dan Juru selamat kami. Amin. 
 
Aksi 
Aku akan meminta maaf pada teman-teman dan bapak/ibu guru sebagai bentuk 
pertobatan. 
 

 
 
Rabu, 11 Desember 2018 
Bacaan : Yes. 40:25-31; Mzm. 103:1-2,3-4,8,10; 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-Ku pun ringan. 
 

DATANGLAH KEPADA TUHAN 
 

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

 
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan,  

Pada suatu hari di kelas 4 SD saya melihat seorang anak bernama Doni sedang 
membaca sebuah buku “penghilang stres.” Saya bertanya kepada Doni, mengapa 
kamu membaca buku tersebut? Doni pun menjawab bahwa ia sedang stres. Saya 
katakan kepada Doni, jika kamu stres coba kamu berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti 
memberikan kelegaan kepadamu. Doni berusaha untuk berdoa, dan setelah selesai 
berdoa Doni merasa agak lega. Buku pengilang stres bagi Doni tidak ada artinya lagi.  

 Demikian pula ajakan Yesus yang kita dengarkan dalam bacaa 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 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes40:25-31;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm103:1-2;Mzm103:3-4;Mzm103:8;Mzm103:10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat11:28-30;
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bukan berarti bahwa Dia akan menghilangkan beban kita begitu saja, atau 
menghapuskan beban kita. Bukan. Ketika kita mengalami penderitaan karena sakit, 
stres atau apa saja, datanglah kepada Tuhan. Yesus pasti akan memberi kita kekuatan, 
rasa damai, dan jalan keluarnya. Yesus ingin kita percaya pada apa yang diajarkanNya 
dan menghayati serta mengamalkan ajaran-Nya dalam hidup sehari-hari.  
 Kita diharapkan dapat belajar dari Doni dan melaksanakan apa yang dikatakan 
Yesus sendiri. Jika kita merasa stres atau berbeban berat, luangkan waktu untuk 
bertemu dan berbicara dengan Tuhan Yesus lewat doa yang khusuk. Tuhan tentu akan 
memberikan semangat baru kepada kita. 
 
Refleksi: 
1. Apakah kita sudah sungguh percaya kepada Tuhan yang telah memberikan 

kelegaan kepada kita? 
2. Apakah kita sudah meletakkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? 

 
Doa: 
Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah kami agar senantiasa sadar dan percaya akan 
kuasa-Mu. Semoga dengan imanku kepada-Mu, Engkau berkenan membantu kami di 
saat kesusahan melanda hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Sang Juru selamat 
kami. Amin. 
 
Aksi 
Mulai hari ini aku akan menyebut nama Yesus ketika mengalami kesulitan. 
 
 
Kamis, 12 Desember 2019 
Bacaan: Yes 41:13-20; Mzm 145:1,9,10-11,12-13ab; 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! 
 

RENDAH DIRI 
 

Yesus bersabda: “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.” (Matius 11:11) 

 
Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Pernahkah kita merasa rendah diri karena orang lain lebih pintar dari kita? 
Karena orang lain lebih jago dari kita? Karena orang lain lebih kaya dari kita? Injil kita 
hari ini mengungkapkan pendapat Yesus mengenai Yohanes Pembabtis. Menurut 
Yesus, Yohanes Pembabtis adalah orang yang paling hebat di antara semuanya. 
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Namun, bila dibandingkan dengan yang terkecil di Kerajaan Surga, ternyata Yohanes 
Pembabtis lebih kecil lagi. Yesus ingin menyampaikan bahwa, bila kita mengikuti ajaran 
Yesus, kita juga bisa menjadi besar seperti penghuni Kerajaan Surga yang lainnya. 
Caranya? Terus melakukan kebaikan, menurut dan hormat pada orang tua dan guru, 
berbuat baik kepada teman serta orang-orang disekitar kita, maka di mata Tuhan kita 
juga akan menjadi besar, menjadi anak yang hebat.  

Tidak perlu malu karena keterbatasan kita, karena kita tetap bisa menjadi anak 
hebat walaupun kita memiliki kekurangan. Berbahagialah karena kita diperhatikan oleh 
Tuhan, diberikan kesempatan untuk berbuat baik, untuk menolong sesama. 
Kembangkanlah bakat yang kita miliki sebaik mungkin agar kita bisa memberikan yang 
terbaik bagi Tuhan. 
 
Refleksi: 
1. Apakah kita sudah menjadi anak yang baik, menghormati orang tua dan guru? 
2. Apakah kita  sudah membantu sesama, belajar yang giat untuk mengembangkan 

diri? 
 
Doa: 
Ya Bapa di surga, terima kasih atas segala anugerah yang telah kami terima. Bantulah 
kami agar kami dapat menjadi anak yang baik, menghormati semua orang dan rajin 
belajar, agar kami dapat bermanfaat bagi orang lain. Semua ini kami haturkan dengan 
perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
 
Aksi: 

 Menghormati guru dan orang tua. 

 Rajin belajar. 

 Membantu teman dan orang sekitar. 
 
  
 
Jumat, 13 Desember 2019 
Bacaan: Yes. 48:17-19; Mzm. 1:1-2,3,4,6; 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." 
 

MENGHADAPI EJEKAN ORANG LAIN  
 

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

pemungut cukai dan orang berdosa.” (Matius 11:19) 
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Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
Ketika ada orang yag mengejek dan menghina kita dengan kata-kata yang 

menyakitkan hati, terkadang kita menjadi marah dan membalas dengan ejekan ataupun 
hinaan yang juga bisa menyakiti perasaan mereka. Padahal kita tahu bahwa balas 
dendam itu sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. 

Injil kita hari ini mengungkapkan bahwa Yesus dan Yohanes Pembabtis juga 
mendapat ejekan/hinaan dari orang-orang sekitarnya, karena Yesus dan Yohanes 
Pembabtis berbeda dari yang lainnya. Namun Yesus dan Yohanes Pembabtis tidak 
membalas hinaan mereka. Yesus dan Yohanes Pembabtis tetap melakukan kebaikan, 
menyebarkan firman Tuhan dan cinta kasih kepada siapa saja, termasuk kepada 
mereka yang telah mengejek dan menghina. 

Belajar dari Yesus dan Yohanes Pembabtis, marilah kita mengingatkan diri untuk 
membalas ejekan/hinaan dengan kebaikan. Tidak perlu membalas ejekan dengan 
ejekan. Jawablah dengan kata-kata yang baik, dengan senyuman, dengan perbuatan 
baik, bahkan dengan bantuan ketika mereka membutuhkan. 
 
Refleksi: 
1. Apakah kita tetap tenang ketika diejek/dihina?  
2. Apakah kita tetap berlaku baik terhadap mereka yang menghina kita?  
3. Apakah kita mendoakan hal-hal yang baik kepada mereka yang menghina kita? 
 
Doa: 
Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar kami bisa belajar untuk tetap tenang dalam cobaan, 
untuk tetap menebarkan cinta kasih walaupun diejek orang lain dan tetap melakukan 
hal yang benar walaupun diejek teman-teman. Semua ini kami haturkan dengan 
perantaraan Kristus Tuhan kami.  Amin. 
 
Aksi: 
1. Tetap tenang ketika diejek dan dihina. 
2. Tetap bersikap baik terhadap yang mengejek dan menghina. 
3. Mendoakan hal yang baik kepada yang mengejek dan menghina. 
 
 
  
Sabtu, 14 Desember 2019 
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." 17:13 Pada waktu 
itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa Ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis.  
 

BERSIKAP BAIK TERHADAP SETIAP ORANG  
 

Yesus bersabda: “Aku berkata kepadamu: Elia sudah datang,  tetapi orang tidak 
mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak  mereka.  Demikian 
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juga Anak Manusia akan menderita  oleh mereka.” (Mat 17:12) 
 
Bapa dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Ada banyak orang di sekitar kita. Ada yang tua, muda, tinggi, pendek, dan lain 
sebagainya. Ada yang kita kenal, banyak juga yang kita tidak kenal. Kadang-kadang 
kita hanya mau berbuat baik kepada teman yang kita kenal. Kadang-kadang juga kita 
mau membantu teman yang baik terhadap kita. Sedangkan kepada teman-teman yang 
tidak baik kita abaikan.  

Injil hari ini menceritakan tentang Yohanes dan Yesus yang tidak dikenal oleh 
orang-orang di sekitarnya. Mereka memperlakukan Yesus dan Yohanes seenaknya 
saja. Apabila mereka tahu bahwa yang mereka perlakukan seenaknya saja adalah 
Tuhan, maka mereka akan merasa malu. Meskipun tidak dikenal oleh orang banyak, 
Yesus tetap melakukan kebaikan seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan 
orang mati, dan sebagainya. 

Belajar dari pengalaman Yesus dan Yohanes Pembabtis ketika bertemu dengan 
orang yang tidak mengenali Mereka, sebaiknya kita tetap menjaga sikap yang baik 
kepada siapapun yang kita temui, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. 
Terhadap mereka yang kita tidak kenal, sikap berhati-hati. Namun, jangan sampai kita 
bersikap tidak sopan bahkan seenaknya terhadap mereka yang kita tidak kenal. 
Karena, walaupun tidak kenal, mereka adalah sesama kita yang perlu kita hargai dan 
bantu bila diperlukan.  
 
Refleksi: 
Apakah kita baik hanya kepada orang yang kita kenal saja? 
 
Doa: 
Ya Tuhan, terima kasih telah menganugerahkan kami dengan orang-orang baik di 
sekitar kami. Semoga kami juga dapat terus menjadi orang baik kepada siapa saja yang 
kami temui, karena kami ingin terus berada di jalan cinta kasih-Mu.  Semua ini kami 
haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.  Amin. 
 
Aksi: 
Aku akan memberi senyum dan menyapa teman-teman dan guruku. 
  
 
 
Minggu, 15 Desember 2019 
Bacaan: Yes 35:1-6a,10; Mzm 146:7,8-9a,9bc-10; Yak 5:7-10; Mat 11:2-11 
 
2 Di dalam penjara  Yohanes  mendengar tentang pekerjaan Kristus, 3 lalu menyuruh 
murid-muridnya bertanya kepada-Nya: "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah 
kami menantikan orang lain?" 4 Yesus menjawab mereka: "Pergilah dan katakanlah 
kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat: 5 orang buta melihat, orang 
lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati 
dibangkitkan dan kepada orang miskin  diberitakan kabar baik. 6 Dan berbahagialah 
orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." 7 Setelah murid-murid Yohanes  
pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes: "Untuk 
apakah kamu pergi ke padang gurun?  Melihat buluh yang digoyangkan angin kian ke 
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mari? 8 Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang 
yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. 9 Jadi untuk apakah kamu pergi? 
Melihat nabi?  Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari pada nabi. 10 
Karena tentang dia ada tertulis: Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau,  
ia akan mempersiapkan jalan-Mu di hadapan-Mu. 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. 

 
HARAPAN  

 
Yesus menjawab mereka: "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu 

dengar dan kamu lihat: orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, 
orang kusta menjadi tahir,orang tuli mendengar,orang mati dibangkitkan 

dan kepada orang miskin  diberitakan kabar baik.”(Mat. 11:4-5) 
 
Bapa dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Pernahkah kita merasa putus asa karena ulangan yang susah, mata pelajaran 
yang sulit, ataupun tugas yang membingungkan? Kita pasti pernah mengalami hal 
semacam itu. Tetapi kita jangan berputus asa, jika kita berusaha dengan baik dan 
berdoa kepada Tuhan maka pasti ada jalan keluar yang terbaik.  

Bacaan Injil hari ini menceritakan mengenai Yesus yang meminta murid-murid 
Yohanes Pembabtis untuk menyampaikan mukjizat yang telah Yesus perbuat. Yesus 
telah banyak melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti menyembuhkan orang buta, 
membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Mukjizat-
mukjizat tersebut menggambarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan 
harapan kepada umat manusia. Lewat tindakan itu, Tuhan Yesus telah memberikan 
pengharapan kepada setiap orang bahwa segalanya adalah mungkin di mata Allah. 

Maka kita semua diajak untuk selalu mempunyai harapan di tengah kesulitan. 
Bahwa Tuhan akan selalu membantu jika kita terus berusaha dan terus berdoa kepaa 
Tuhan. Pelajaran yang susah, guru yang sulit, teman yang tidak menyenangkan, 
semuanya itu bisa kita jalani dengan baik bila kita mau berusaha untuk belajar, 
memperbaiki diri, dan terus memohon bimbingan dari Tuhan Yesus.  
 
Refleksi:  
1. Apakah kita mudah putus asa ketika menghadapi masalah?  
2. Apakah kita mudah menyerah dan kehilangan harapan? 
 
Doa: 
Ya Tuhan, terima kasih atas segala anugerah yang Engkau berikan. Ingatkanlah kami 
akan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami selalu hidup dalam pengharapan, tidak 
menyerah begitu saja ketika menghadapi tugas ataupun masalah sehari-hari. Demi 
Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
 
Aksi: 
Terus berusaha melakukan yang terbaik, karena semuanya mungkin di mata Tuhan. 
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Senin, 16 Desember 2019 
Bacaan: Bil 24:2-7,15-17a; Mzm 25:4bc-5ab,6-7bc,8-9; Mat 21:23-27 
 
23 Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika Ia mengajar di situ, datanglah imam-
imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepada-Nya, dan bertanya: "Dengan kuasa  
manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu 
kepada-Mu?" 24 Jawab Yesus kepada mereka: "Aku juga akan mengajukan satu 
pertanyaan kepadamu dan jikalau kamu memberi jawabnya kepada-Ku, Aku akan 
mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu. 25 
Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka 
memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata: "Jikalau kita katakan: Dari 
sorga, Ia akan berkata kepada kita: Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya 
kepadanya? 26 Tetapi jikalau kita katakan: Dari manusia, kita takut kepada orang 
banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." 27 Lalu mereka 
menjawab Yesus: "Kami tidak tahu." Dan Yesuspun berkata kepada mereka: "Jika 
demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku 
melakukan hal-hal itu." 
 

MENJAGA KATA-KATA  
 

Lalu mereka menjawab Yesus: "Kami tidak tahu." Dan Yesuspun berkata kepada 
mereka: "Jika demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan 

kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu." (Mat 21:27) 
 
Bapa dan ibu guru serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, 

Pernahkah kita tiba-tiba dituduh melakukan hal yang tidak kita lakukan? Atau 
pernahkah kita, tanpa bukti yang jelas, menuduh orang lain melakukan sesuatu? 
Seringkali kita cenderung mudah menuduh orang melakukan hal yang salah karena kita 
merasa bahwa kitalah yang paling benar.  

Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang orang Yahudi yang meragukan sumber 
kuasa Yesus. Sementara mereka sendiri tidak yakin mengenai pendapat dan 
pandangan mereka sendiri. Belajar dari perilaku imam-imam dan tua-tua bangsa 
Yahudi, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu hati-hati dalam menilai orang lain.  

Kita tidak boleh cepat mengambil kesimpulan untuk berbicara tentang orang lain. 
Ada baiknya kita selalu memikirkan terlebih dahulu kata-kata yang akan kita ucapkan. 
Jika tidak maka kata-kata kita dapat menyakiti hati orang lain. Bila ada perbedaan 
pendapat jangan kita cepat mengambil kesimpulan bahwa pendapat kita paling benar 
sementara pendapat orang lain salah.  
 
Refleksi: 
Apakah kita sudah menjaga kata-kata sehingga tidak menyakiti orang lain? 
 
Doa: 
Ya Tuhan, terima kasih atas segala anugerah yang Kau curahkan kepada kami. 
Bantulah kami agar dapat kami dapat menggunakan kemampuan berpikir kami dengan 
baik, agar kami dapat menjaga kata-kata yang kami ucapkan, agar kami dapat menjadi 
sumber kedamaian bagi orang lain. Engkau Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
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Aksi: 
Menjaga kata-kata agar tidak menyakiti hati orang lain. 
 
  
 
Selasa, 17 Desember 2019 
Bacaan: Kej 49:2,8-10; Mzm 72:1-2,3-4ab,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, 1:15 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. 
 

MENJAGA NAMA BAIK KELUARGA  
 
“Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas 
keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari 

pembuangan ke Babel sampai Kristus.” (Mat 1:17) 
 
Bapa dan ibu guru serta anak-anak yang dikasihi Tuhan,  

Kita pasti pernah mendengar peribahasa: gajah mati meninggalkan gading, 
harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ini adalah  
peribahasa yang mengingatkan kita bahwa pada akhirnya nanti, yang diingat dari kita 
adalah perbuatan kita, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Kita bisa 
berpenampilan menarik, pintar, berprestasi tinggi, namun bila kita melakukan hal yang 
tidak benar, maka kesalahan-kesalahan kita itu akan dijadikan omongan orang lain, 
yang pada akhirnya membuat sedih orang tua kita. 
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Bacaan Injil hari ini menjelaskan mengenai silsilah Yesus. Ada empat belas 
keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas keturunan dari Daud sampai 
pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai 
Kristus. Dari silsilah ini kita lihat bahwa silsilah keluarga Yesus tidak hanya diisi oleh 
orang-orang baik tetapi juga orang-orang yang tidak baik.  

Kita semua juga memiliki silsilah keluarga. Tuhan memberkati kita untuk terlahir 
dalam keluarga kita saat ini. Meskipun kita juga tahu bahwa dalam keluarga kita ada 
orang yang baik tetapi juga ada orang yang jahat. Namun keberadaan anggota 
keluarga kita yang jahat tidak menghalangi rahmat Allah kepada kita. 
 
Refleksi: 
Apakah kita sudah memikirkan dampak setiap tindakan kita bagi keluarga kita?  
 
Doa: 
Tuhan, terima kasih telah memberikan kami keluarga yang baik.  Bantulah kami agar 
dapat terus menjaga perilaku dan tindakan kami, agar kami terus dapat melakukan 
kebaikan untuk dan bersama keluarga kami. Semua ini kami haturkan dengan 
perantaraan Kristus Tuhan kami.  Amin. 
 
Aksi: 
Memikirkan dampak setiap tindakan terhadap orang lain, khususnya terhadap orang-
orang di sekitar kita. 
 
  
Rabu, 18 Desember 2019 
Bacaan: Yer 23:5-8; Mzm 72:2,12-13,18-19; Mat 1:18-24. 
 
18 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, 
bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka 
hidup sebagai suami isteri. 19 Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan 
tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya  
dengan diam-diam. 20 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan 
nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau 
takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya 
adalah dari Roh Kudus. 21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan 
menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa 
mereka." 22 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: 23 
"Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki 
, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" yang berarti: Allah menyertai kita. 24 
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat  
Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya. 
 

BERTERIMA KASIH  
 

“Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus,  karena 
Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa  mereka.” (Mat 1:21) 

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



24 
 

Pasti menyenangkan ketika ada orang yang mau datang membantu ketika kita 
mengalami kesulitan. Misalkan, ketika kita sulit memahami matematika, lalu teman kita 
yang baik hati mau mengajari kita dengan sabar hingga mengerti. Atau ketika kita 
bingung mencari benda milik kita yang hilang, lalu ada orang yang datang dan 
mengembalikan benda tersebut karena ia menemukannya terjatuh di jalan. Kita pasti 
mengucapkan banyak terima kasih kepada orang yang mengembalikan benda yang kita 
cari. 

Injil hari ini menceritakan mengenai Yusuf yang diminta oleh malaikat Tuhan 
untuk menikahi Maria yang mengandung bayi Yesus. Sebagaimana kita tahu, kemudian 
Yesus lahir, tumbuh besar dalam asuhan Yusuf dan Maria, lalu hadir sebagai Juru 
selamat kita. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus, tentunya kita juga perlu berterima 
kasih kepada Yesus. Tunjukkanlah rasa terima kasih kita dengan mengikuti ajaran 
Yesus. Dengan menjadi anak yang baik, berbuat baik kepada teman-teman dan orang 
sekitar kita. Patuhilah orang tua dan guru-guru kita, serta belajarlah yang baik, agar 
kemampuan kita semakin bertambah untuk membantu orang disekitar kita, meneladani 
ajaran Yesus. 
  
Refleksi: 
Apakah kita telah menunjukkan terima kasih kita kepada Tuhan dengan perbuatan 
baik? 
 
Doa: 
Ya Tuhan yang Mahakasih, terima kasih telah memberikan kami keselamatan. Bantulah 
kami agar kami dapat meneladani jalan Yesus, agar kami dapat berterima kasih dengan 
perbuatan baik, dengan cinta kasih, dan dengan mengembangkan diri sebaik mungkin.  
Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.  Amin. 
 
Aksi: 
Mengucapka terima kasih kepada orang tua dan guru yang telah mendidik dan 
mengajar aku. 
  
 
19 Desember 2019 
Bacaan: Hak 13:2-7,24-25a; Mzm 71:3-4a,5-6ab,16-17; Luk 1:5-25 
 
5 Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakharia dari 
rombongan Abia. Isterinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. 6 
Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan 
ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. 7 Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab 
Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. 8 Pada suatu kali, waktu tiba 
giliran rombongannya, Zakharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan.  9 
Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, 
dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam Bait Suci dan membakar ukupan  di situ. 10 
Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah 
waktu pembakaran ukupan. 1:11 Maka tampaklah kepada Zakharia seorang malaikat 
Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. 12 Melihat hal itu ia 
terkejut dan menjadi takut.  13 Tetapi malaikat itu berkata kepadanya: "Jangan takut,  
hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, isterimu, akan melahirkan 
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seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.  14 Engkau 
akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas 
kelahirannya itu.  15 Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum 
anggur atau minuman keras  dan ia akan penuh dengan Roh Kudus  mulai dari rahim  
ibunya; 16 ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, 
17 dan ia akan berjalan mendahului Tuhan  dalam roh dan kuasa Elia  untuk membuat 
hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya  dan hati orang-orang durhaka kepada 
pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan  suatu umat 
yang layak bagi-Nya." 18 Lalu kata Zakharia kepada malaikat itu: "Bagaimanakah aku 
tahu, bahwa hal ini akan terjadi?  Sebab aku sudah tua dan isteriku sudah lanjut 
umurnya. " 19 Jawab malaikat itu kepadanya: "Akulah Gabriel  yang melayani Allah dan 
aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik 
ini kepadamu. 20 Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-
kata  sampai kepada hari, di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya 
akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." 21 Sementara itu 
orang banyak menanti-nantikan Zakharia. Mereka menjadi heran, bahwa ia begitu lama 
berada dalam Bait Suci. 22 Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka 
dan mengertilah mereka, bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam Bait Suci. 
Lalu ia memberi isyarat  kepada mereka, sebab ia tetap bisu. 23 Ketika selesai jangka 
waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. 24 Beberapa lama kemudian Elisabet, 
isterinya, mengandung dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri, katanya: 1:25 
"Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku 
di depan orang." 
 

MENGAKUI KESALAHAN  
 

“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.” (Luk 1:20) 
 
Bapa dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Semua orang pernah melakukan kesalahan. Terkadang kesalahan terjadi karena 
kita kurang hati-hati, terkadang kesalahan juga bisa terjadi karena kita tidak percaya 
informasi yang disampaikan orang lain. Apa yang kita lakukan jika telah melakukan 
kesalahan? Tentu saja meminta maaf.  

Bacaan Injil hari ini bercerita mengenai Zakharia yang tidak percaya terhadap 
kata-kata malaikat Tuhan sehingga menerima hukuman menjadi bisu. Zakharia 
menjalani hukumannya hingga selesai. Kita belajar dari Zakharia yang menerima 
hukuman karena tidak percaya, dan menjalaninya hingga selesai. 

Marilah kita juga berani untuk mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan. 
Dengan mengakui kesalahan, kita jadi memiliki kekuatan baru untuk menjadi lebih baik. 
Bila kita berbuat salah terhadap orang tua kita, akuilah dihadapan mereka, dan 
perbaikilah diri kita agar tidak terulang lagi. Demikian juga bila kita melakukan 
kesalahan terhadap guru maupun teman-teman kita. Dengan berani mengakui 
kesalahan, kita membuka hati kita untuk menerima pelajaran dari orang lain, sehingga 
hidup kita akan terus bertumbuh sesuai jalan Tuhan. 
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Refleksi: 
Apakah kita berani mengakui setiap kesalahan yang telah kita lakukan? 
 
Doa: 
Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu selama ini. Bimbinglah kami agar kami selalu 
ingat untuk mengakui kesalahan yang kami perbuat. Bantulah kami agar kami dapat 
terus bertumbuh menjadi anak yang baik, yang penuh cinta kasih, sehingga kami dapat 
terus berjalan di jalan kebenaran-Mu.  Semua ini kami haturkan dengan perantaraan 
Kristus Tuhan kami.  Amin. 
 
Aksi: 
Mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang yang telah  kita sakiti. 
 
  
 
Jumat, 20 Desember 2019 
Bacaan: Yes 7:10-14; Mzm 24:1-2,3-4ab,5-6; Luk 1:26-38. 
 
26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel  pergi ke sebuah kota di 
Galilea bernama Nazaret,  27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan 
seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 28 Ketika 
malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai , 
Tuhan menyertai engkau." 29 Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di 
dalam hatinya, apakah arti salam itu. 30 Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut,  
hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31 Sesungguhnya 
engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah 
engkau menamai Dia Yesus.  32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah 
Yang Mahatinggi.  Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud,  
bapa leluhur-Nya, 33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai 
selama-lamanya dan Kerajaan-Nya  tidak akan berkesudahan." 1:34 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, iapun 
sedang mengandung seorang anak laki-laki  pada hari tuanya dan inilah bulan yang 
keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. 37 Sebab bagi Allah  tidak ada yang 
mustahil." 38 Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku 
menurut perkataanmu itu ." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 
 

SEPENUH HATI 
  

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

 
Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Pernahkah kita merasa tidak suka ketika diminta melakukan suatu hal yang kita 
tidak biasa? Pernahkah kita merasa enggan ketika diminta maju ke depan kelas untuk 
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berbicara ataupun bernyanyi? Pernahkah kita diminta belajar oleh orang tua, namun 
kita mengeluh karena masih ingin bermain? 

Bacaan Injil kita hari ini bercerita tentang Maria yang diberitahu oleh malaikat 
Gabriel bahwa ia akan mengandung Yesus. Setelah mendengarkan penjelasan 
malaikat Gabriel, Maria menerima tugas yang diberikan oleh malaikat dengan sepenuh 
hati. Ia kemudian berkata: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku 
menurut perkataan-Mu itu." 

Belajar dari Maria yang sepenuh hati menjalankan tugasnya sebagai Ibu Yesus, 
Kita pun dapat menjalankan tugas kita sebagai siswa dan guru dengan penuh tanggung 
jawab.  Tidak perlu mengeluh ketika kita diminta membersihkan rumah. Tidak perlu 
malas ketika kita mendapatkan PR yang banyak. Tidak perlu menggerutu ketika waktu 
bermain kita berkurang untuk belajar. Lakukan semuanya dengan sepenuh hati, dengan 
sebaik yang kita bisa. Mengeluh, menggerutu, malas, hanya akan membuat diri kita 
semakin menjauh dari teladan yang telah ditunjukkan Maria sebagai bunda Yesus. 
 
Refleksi: 
Apakah kita mengerjakan tugas kita dengan sepenuh hati? 
 
Doa: 
Allah Bapa yang Mahabaik, terima kasih Engkau telah memberikan kami teladan yang 
baik dalam diri Bunda Maria. Semoga kami dapat terus memperbaiki diri, terus 
melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati, tidak lagi mengeluh dan malas, 
apalagi marah-marah. Semua ini kami haturkan dengn perantaraan Kristus Tuhan kami.  
Amin. 
 
Aksi: 
Mengerjakan setiap tugas sepenuh hati. 
  
 
 
Sabtu, 21 Desember 2019 
Bacaan: Zef 3:14-18a; Mzm 33:2-3,11-12,20-21; Luk 1:39-45. 
 
39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke 
pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda.  40 Di situ ia masuk ke rumah Zakharia 
dan memberi salam kepada Elisabet. 41 Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, 
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabetpun penuh dengan Roh Kudus,  
42 lalu berseru dengan suara nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua 
perempuan  dan diberkatilah buah rahimmu. 43 Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku 
datang mengunjungi aku? 44 Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada 
telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. 45 Dan berbahagialah ia, 
yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan 
terlaksana." 
 

BAHAGIA DENGAN TUHAN  
 

“Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam 
rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus .” (Luk 1:41) 
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Bapak dan ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Setiap hari Sabtu dan Minggu biasanya umat Katolik mengikuti perayaan 
Ekaristi. Selain mengikuti misa, umat juga bisa ikut serta dalam beragam kegiatan yang 
ada di gereja, misalnya belajar menjadi putra altar, kepanitiaan hari besar, dan lain 
sebagainya. Ada yang pergi ke gereja dengan senang hati, ada juga yang terpaksa 
karena disuruh orang tuanya. 

Bacaan Injil hari ini bercerita tentang kunjungan Maria ke rumah Elisabet.  Saat 
Maria memberi salam, bayi di dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan, karena 
senang dikunjungi Maria dan Yesus yang ada di dalam kandungan Maria. 

Belajar dari Injil hari ini marilah kita juga merasa bahagia setiap kali kita diberi 
kesempatan untuk berdoa atau merayakan Ekaristi. Rajinlah ke gereja dengan senang 
hati karena kita mengunjungi rumah-Nya.  
 
Refleksi: 
Apakah kita rajin berdoa? 
 
Doa: 
Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bertemu 
dengan-Mu, baik di gereja maupun dalam doa sehari-hari. Kuatkanlah iman kami agar 
kami dapat terus menikmati hari-hari kami dalam berkat rahmat-Mu.   Semua ini kami 
haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.  Amin 
 
Aksi: 
Rajin berdoa dan rajin ke gereja dengan senang hati, tanpa paksaan. 
 
 
 
Minggu 22 Desember 2019, Hari Minggu Adven IV 
Bacaan: Yes. 7:10-14; Mzm. 24:1-2,3-4ab,5-6; Rm. 1:1-7; Mat. 1:18-24. 
 
18 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, 
bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka 
hidup sebagai suami isteri. 19 Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan 
tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya 
dengan diam-diam. 20 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan 
nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau 
takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya 
adalah dari Roh Kudus. 21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan 
menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa 
mereka." 22 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: 23 
"Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-
laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" -- yang berarti: Allah menyertai kita. 24 
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat 
Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya. 
 

 
 

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=Rm1:1-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat1:18-24;
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TULUS HATI 
 

“Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan 
nama isterinya di muka umum” (Matius 1:19) 

 
Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Pagi itu pak Rahmat, guru agama Katolik kelas 5 bertanya kepada siswanya: 
“Kalian lebih suka mana, teman yang tulus hati atau teman yang setia tapi suka 
dendam?” Tulus hati pak guru!” teriak mereka. “Toni, apakah kamu tahu, apa tulus hati 
itu?”, tanya pak Rahmat. “Saya tidak bisa menjelaskan pak”, jawab Toni. Pak Rahmat 
lalu menjelaskan bahwa tulus hati artinya melakukan sesuatu dengan sungguh dan 
bersih hati (benar-benar keluar dari hati yang suci); jujur; tidak pura-pura dan tidak 
serong. 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan Minggu Adven keempat ini 
kita mendengarkan kisah tokoh Yusuf suami Maria yang memiliki sifat mulia, yaitu tulus 
hati. Dalam keterangan kitab suci selanjutnya dikatakan Yusuf itu tulus hati, karena 
tidak mau mencemarkan nama Maria. Bagaimana memahami „tulus hati‟ di sekolah?  

Seorang anak yang tulus hati berarti sungguh hati membantu temannya yang 
sedang kesusahan. Ia bersih hati tidak mendendam dan marah sekalipun sudah 
dinakali oleh temannya. Ia jujur berkata apa adanya, tidak mengarang cerita dengan 
banyak kata untuk membenarkan dirinya. Ia tidak pura-pura tahu atau sok pinter agar 
dikatakan hebat dan dipuji. Ia tidak serong, tidak mau menuduh teman, menjelekkan 
teman sekalipun temannya itu bersalah. Ia ikhlas memberi, ringan menolong. Woow 
kalau begitu, betapa hebatnya bapa Yusuf itu yaach?! Bagaimana dengan kalian? 
 
Refleksi: 
Dapatkah aku „tulus hati‟ seperti bapa Yusuf? 
 
Doa: 
Allah yang Maharahim, karuniakanlah aku hati yang tulus, agar aku menjadi anak yang 
benar dan berkenan kepada-Mu dan berkenan kepada papa-mama, guru, saudara dan 
sesamaku. Amin. 
 
Aksi: 
Aku berkata jujur apa adanya. Aku ikhlas memberi, ringan menolong. 
 
 
 
 
Senin 23 Desember 2019 
Bacaan: Mal. 3:1-4; 4:5-6; Mzm. 25:4bc-5ab,8-9,10,14; Luk. 1:57-66. 
 
57 Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan 
seorang anak laki-laki. 58 Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya 
mendengar, bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar 
kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. 59 Maka datanglah 
mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak 
menamai dia Zakharia menurut nama bapanya, 1:60 tetapi ibunya berkata: "Jangan, ia 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mal3:1-4;Mal4:5-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm25:4-5;Mzm25:8-9;Mzm25:10;Mzm25:14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:57-66;
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harus dinamai Yohanes." 61 Kata mereka kepadanya: "Tidak ada di antara sanak 
saudaramu yang bernama demikian." 62 Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya 
untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. 63 Ia 
meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini: "Namanya adalah Yohanes." Dan 
mereka pun heran semuanya. 64 Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan 
terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. 65 Maka ketakutanlah 
semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di 
seluruh pegunungan Yudea. 66 Dan semua orang, yang mendengarnya, 
merenungkannya dan berkata: "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan 
menyertai dia. 
 

SUMBER SUKACITA 
 

Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar, bahwa Tuhan telah 
menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka 

bersama-sama dengan dia (Lukas 1:58). 
 
Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Peristiwa kelahiran adalah peristiwa yang membahagiakan. Kalau ada seorang 
ibu melahirkan, segera keluarga dan teman-teman datang menjenguk ingin 
menyaksikan hadirnya bayi mungil. Seperti yang dialami keluarga Zakharia itu, lahirnya 
Yohanes Pembaptis menjadikan seluruh keluarga bahkan para tetangga mereka 
merasakan sukacita. Apa sebabnya? Karena inilah bukti kemurahan Tuhan. Tuhan 
sudah berkenan pada keluarga Zakharia, yaitu sudah menciptakan manusia baru dalam 
bentuk bayi mungil yang lucu dan menggemaskan. Kelahiran Yohanes Pembaptis 
menandakan lahirnya calon nabi. Apa maknanya bagi kita? 

Di dalam keluarga, anak-anak adalah hadiah Tuhan yang paling ajaib untuk 
papa-mama. Ketika anak lahir, anak atau bayi itu tampak lucu dan menggemaskan. 
Dan ketika sudah besar anak berkembang menjadi anak yang pandai mengarahkan diri 
pada hal yang baik, misalnya bersikap cerdas, setia, taat, rajin, hormat. Itulah sumber 
sukacita bagi keluarga.  
 
Refleksi: 
Kapankah aku menjadi sumber sukacita bagi keluarga?  
 
Doa: 
Allah yang Maharahim. Puji Syukur karena Engkau telah memberikan kepadaku 
keluarga yang baik. Arahkanlah diriku agar terampil bersikap cerdas dan menjadi 
sukacita bagi keluarga. Amin. 
 
Aksi: 
Aku bersikap cerdas mengarahkan diri pada hal yang baik. 
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Selasa 24 Desember 2019 
Bacaan: Pagi: 2Sam. 7:1-5,8b-12,16; Mzm. 89:2-3,4-5,27,29; Luk. 1:67-79. Sore : Yes. 
62:1-5; Mzm. 89:4-5,16-17,27,29; Kis. 13:16-17,22-25; Mat. 1:1-25 (Mat. 1:18-25) 
 
67 Dan Zakharia, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya: 68 
"Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan 
baginya, 1:69 Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam 
keturunan Daud, hamba-Nya itu, 70 -- seperti yang telah difirmankan-Nya sejak 
purbakala oleh mulut nabi-nabi-Nya yang kudus -- 71 untuk melepaskan kita dari 
musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, 72 untuk 
menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-
Nya yang kudus, 73 yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada Abraham, bapa leluhur 
kita, bahwa Ia mengaruniai kita, 74 supaya kita, terlepas dari tangan musuh, dapat 
beribadah kepada-Nya tanpa takut, 75 dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-
Nya seumur hidup kita. 76 Dan engkau, hai anakku, akan disebut nabi Allah Yang 
Mahatinggi; karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan 
jalan bagi-Nya, 77 untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan 
yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, 78 oleh rahmat dan belas kasihan 
dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, Surya pagi dari tempat yang tinggi, 
79 untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut 
untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." 
 

AKU BERSYUKUR: KELUARGAKU ADALAH SURGAKU 
 

“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 dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Kita baru saja mendengarkan kisah bapa Zakharia yang bersyukur memuliakan 
Allah karena Yohanes Pembaptis, anaknya lahir secara ajaib di hari tuanya. Zakharia 
sadar dengan kelahiran anaknya, ia memiliki keluarga yang lengkap: bapa, ibu dan 
anak. Keluarga itu paling penting dan nomor satu. Masyarakat pun menghargainya. Ia 
juga bersyukur karena lidahnya yang terikat bisu jadi terbuka, dan ia dapat berkata-kata 
kembali dengan bebas. Ya, pada jaman itu, setiap orang yang mendapat kemurahan 
Tuhan, misalnya sembuh dari sakit, anaknya lahir, mendapat rejeki, dikunjungi orang, 
selalu bersyukur kepada Allah karena mereka sadar bahwa segala sesuatu itu mereka 
terima dari Allah Pencipta yang mahapemberi, yang memberi nafas, memberi 
kehidupan.  

Lewat bacaan ini, kita juga diajak untuk bersyukur seperti Zakharia yang sadar 
bahwa keluarga itu adalah penting dan nomor satu dalam segala hal. Lewat keluarga, 
Tuhan Allah memberi kita segalanya: memberi makan, memberi cinta kasih yang 
berlimpah lewat orang tua dan saudara. Lewat keluarga, Tuhan memberi papa-mama 
yang memberi rasa nyaman, perlindungan dan mengajarkan kepinteran yang tidak 
diperoleh di tempat lain. Keluargaku adalah surgaku. 
 
Refleksi: 
Apakah aku sudah bersyukur atas keluarga yang kumiliki? 
 

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;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes62:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes62:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes62:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm89:4-5;Mzm89:16-17;Mzm89:27;Mzm89:29;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis13:16-17;Kis13:22-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat1:1-25;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat1:18-25;
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Doa: 
Allah yang Maharahim, puji dan syukur Engkau telah memberikan cinta kasih yang 
berlimpah melalui keluarga: papa-mama dan saudara-saudari sebagai surga bagiku. 
Aku juga bersyukur atas keluargaku di sekolah: para guru, teman-teman para pengurus 
dan petugas sekolahku. Amin. 
 
Aksi: 
Aku bersyukur atas keluarga, guru dan teman, serta mendoakan mereka. 
 
 
 
Rabu, 25 Desember 2019 Hari Raya Natal 
Bacaan: Fajar : Yes. 62:11-12; Mzm. 97:1,6,11-12; Tit. 3:4-7; Luk. 2:15-20.  
Siang : Yes. 52:7-10; Mzm. 98:1,2-3ab,3cd-4,5-6; Ibr. 1:1-6; Yoh. 1:1-18 (Yoh. 1:1-
5,9-14 
 
1 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu 
adalah Allah. 2 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3 Segala sesuatu 
dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang 
telah dijadikan. 4 Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. 5 Terang 
itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. 9 Terang 
yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. 10 
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-
Nya. 11 Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu 
tidak menerima-Nya. 12 Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa 
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; 13 
orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara 
jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 14 Firman itu telah 
menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 
kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 
karunia dan kebenaran. 
 

HARI RAYA NATAL  
 

“Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di 
dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya, 

yang menerangi setiap orang, sedang datang 
ke dalam dunia” (Yoh.1:4-5.9) 

 
Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Malam itu Toni sedang belajar bersama mamanya mengerjakan PR matematika, 
menghitung luas lingkaran. Tiba-tiba listrik mati. “Kenapa listrik mati pak YO?”, tanya 
mama pada seorang tetangga. “Gardu listrik di depan gang kita meledak bu”, jawab pak 
Yo. “Yaach bakal lama deh! Bagaimana nih PR matematikanya?”, seru Toni. “Tenang 
Toni. Kita pakai senter atau lampu hape atau lampu darurat”, kata mama. 

Betapa pentingnya terang itu. Dalam terang kita dapat melihat dan melakukan 
segala sesuatu dengan jelas dan benar. Demikianpun secara rohani, jika pikiran dan 
hati terang, maka kita dapat berpikir dengan jernih dan hati pun bergembira. Jika pikiran 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes62:11-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm97:1;Mzm97:6;Mzm97:11-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Tit3:4-7;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk2:15-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes52:7-10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm98:1;Mzm98:2-3;Mzm98:3-4;Mzm98:5-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Ibr1:1-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh1:1-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh1:1-5;Yoh1:9-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh1:1-5;Yoh1:9-14;
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dan hati gelap, orang bisa suka marah-marah, jahil dan jahat terhadap sesamanya. 
Bagaimana caranya agar pikiran kita bisa terang dan hati kita dapat tenang damai? Ya, 
caranya kita harus hidup dalam terang Tuhan, dengan tanda salib, rajin berdoa, 
menyebut nama Yesus, ikut misa dengan fokus dan teratur, ikhlas berbuat baik di 
dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat sekitar. 

Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya. Yesus lahir dan datang ke dunia 
untuk menerangi seluruh dunia. Oleh karena itu kelahiran Yesus memberikan suka cita 
dan kegembiraan yang sangat besar bagi semua manusia. Mari kita sambut kelahiran 
Yesus dengan penuh suka cita. SELAMAT MERAYAKAN HARI RAYA NATAL.  
 
Refleksi: 
Apakah pikiranku jernih atau suka melamun? Apakah hatiku bergembira? 
 
Doa: 
Allah yang Maharahim, Aku mengucap syukur karena Engkau telah memberikan Yesus 
sebagai terang hidupku. Bimbinglah selalu pikiranku agar perkataanku benar. 
Terangilah hatiku agar tindakanku selalu memancarkan kasih-Mu. Amin 
 
Aksi: 
Mengucapkan Selamat Natal kepada teman-teman yang Katolik/Kristen. 
 
 
 
Kamis, 26 Desember 2019  
Hari kedua dalam Oktaf Natal 
Pesta St. Stefanus Martir 
Bacaan: Kis. 6:8-10; 7:54-59; Mzm. 31:3cd-4,6,8ab,16bc,17; Mat. 10:17-22. 
 
17 Tetapi waspadalah terhadap semua orang; karena ada yang akan menyerahkan 
kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. 18 
Dan karena Aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja 
sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. 
19 Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu kuatir akan bagaimana dan 
akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan 
kepadamu pada saat itu juga. 20 Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan 
Roh Bapamu; Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. 21 Orang akan menyerahkan 
saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak 
akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. 22 Dan kamu 
akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku; tetapi orang yang bertahan sampai 
pada kesudahannya akan selamat. 
 

BERANI BENAR JUJUR 
 

“…janganlah kamu kuatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, 
karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. 

Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu; 
Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu.”(Mati. 10:19-20). 

 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis6:8-10;Kis7:54-59;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm31:3-4;Mzm31:6;Mzm31:8;Mzm31:16;Mzm31:17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat10:17-22;
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Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
Apakah kalian mengenal Santo Stefanus yang kita peringati hari ini? Ya, 

Stefanus adalah tokoh yang dihormati oleh umat Kristen sebagai martir pertama. 
Menurut riwayat Kisah Para Rasul, Stefanus adalah seorang diakon Gereja Perdana di 
Yerusalem yang pewartaannya tentang Kristus membuat jemaat Yahudi sakit hati, 
karena dianggap menghina agama Yahudi. Ia ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah 
agama untuk diadili. Tapi bukannya merasa takut, ia malah berkhotbah mengecam 
sidang majelis ulama Yahudi yang mengadilinya, dan akhirnya dihukum rajam. 
Gugurnya Stefanus sebagai martir disaksikan oleh Saulus dari Tarsus, seorang ulama 
Yahudi Farisi yang kelak menjadi pengikut Yesus dan dikenal dengan nama Rasul 
Paulus.  

Teman-teman yang baik, Stefanus berani yaach? Ya, jelas karena ketika ia 
memberitakan nama Tuhan Yesus, ia dikuatkan oleh Roh Allah sendiri. Stefanus berani 
berkorban karena mempertahankan kebenaran Tuhan. Lantas apa maknanya bagi kita? 
Kita dapat meneladani Stefanus dalam hal keberanian, kebenaran dan kejujurannya. 
Yah, kita dapat menjadi Stefanus masa kini, dengan cara berani berkata benar dan jujur 
apa adanya, berani berbuat yang benar dan jujur, tidak asal ikut-ikutan teman, karena 
mandiri mengandalkan Tuhan Yesus. 
 
Refleksi: 
Apakah sikapku sudah berani dan benar? Apakah aku berkata jujur? 
 
Doa: 
Allah yang Maharahim, mohon rahmat keberanian di kala aku menghadapi masalah, 
mohon rahmat kebenaran dan kejujuran agar aku semakin ulet dan tabah seperti Santo 
Stefanus. Demim Kristus Tuhan kami. Amin 
 
Aksi: 
Aku berpikir, berkata dan bertindak dengan benar dan jujur. 
 
 
 
Jumat, 27 Desember 2019  
Pesta St. Yohanes, Rasul, Pengarang Injil 
Hari Ketiga dalam Oktaf Natal 
Bacaan: 1Yoh. 1:1-4; Mzm. 97:1-2,5-6,11-12; Yoh. 20:2-8 
 
2 Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang 
dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka: "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya 
dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." 3 Maka berangkatlah Petrus dan murid yang 
lain itu ke kubur. 4 Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari 
lebih cepat dari pada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. 5 Ia menjenguk ke 
dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. 6 
Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia 
melihat kain kapan terletak di tanah, 7 sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala 
Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain 
dan sudah tergulung. 8 Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai 
di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kisah_Para_Rasul
https://id.wikipedia.org/wiki/Diakon
https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Perdana
https://id.wikipedia.org/wiki/Yerusalem
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinagoge
https://id.wikipedia.org/wiki/Rajam
https://id.wikipedia.org/wiki/Martir
https://id.wikipedia.org/wiki/Paulus_dari_Tarsus
https://id.wikipedia.org/wiki/Farisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Paulus_dari_Tarsus
https://id.wikipedia.org/wiki/Paulus_dari_Tarsus
https://id.wikipedia.org/wiki/Paulus_dari_Tarsus
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Yoh1:1-4;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm97:1-2;Mzm97:5-6;Mzm97:11-12;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh20:2-8;
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TAAT DAN MENGHORMATI PIMPINAN 

 
“Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak 

masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan 
masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah.”(Yoh.20:5-6) 

 
Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Siapa di antara kalian yang bernama Yohanes? Siapa sih Yohanes itu? Ya, 
Yohanes adalah salah satu murid kesayangan Tuhan Yesus, karena memiliki sifat yang 
terpuji. Yohanes itu pendiam tetapi gesit, rendah hati, selalu mendengarkan dengan 
teliti sebelum bekerja, Injil yang ditulisnya mencerminkan imannya mendalam, 
perkataannya teratur tidak sembarang bicara. Sikapnya yang menonjol adalah taat dan 
menghormati pimpinan. Ini tampak ketika Maria Magdalena mengabarkan bahwa 
jenazah Yesus telah diambil orang dari kubur, maka dengan segera Petrus dan 
Yohanes berlari ke kubur. Yohanes yang lebih muda berlari lebih kencang dan lebih 
cepat sampai ke kubur, tetapi ia hanya melongok saja dan tidak masuk ke kubur. Ia 
memberi kesempatan kepada Petrus untuk masuk kubur dan memeriksa lebih dulu. Ya, 
Yohanes ini taat dan menghormati Petrus sebagai ketua para rasul, pimpinannya. 

Kita dapat belajar dari sifat karakter Yohanes yang luar biasa: rendah hati tapi 
gesit, tidak tergesa, mendengarkan dengan teliti sebelum bekerja, imannya mendalam, 
perkataannya teratur tidak sembarang bicara. Lebih jauh, kita diajak untuk meneladani 
sikapnya yang terpuji dengan cara taat, setia dan menghormati orang tua, kakek-nenek, 
guru, dan orang-orang yang dituakan. 
 
Refleksi: 
Apakah aku berkata teratur tidak sembarang bicara? Apakah aku menghormati orang 
yang lebih tua dariku? 
 
Doa: 
Allah yang Maharahim, Engkaulah andalanku. Mohon karuniakanlah bagiku 
kerendahan hati dan iman yang mendalam. Curahkanlah bagiku Roh Ketekunan agar 
aku mampu mendengarkan dengan seksama, teliti sebelum bekerja, berkata teratur, tak 
sembarang bicara, serta mampu untuk taat dan menghormati orangtua dan para guru. 
Amin. 
 
Aksi: 
Aku berkata teratur, tak sembarang bicara. Aku mendengar dengan seksama, teliti 
sebelum bekerja. Aku taat dan menghormati papa-mama dan guru. 
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Sabtu, 28 Desember 2019  
Pesta Kanak-kanak Suci 
Hari Keempat dalam Oktaf Natal 
Bacaan: 1Yoh. 1:5-2:2; Mzm. 124:2-3,4-5,7b-8; Mat. 2:13-18 
 
13 Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf 
dalam mimpi dan berkata: "Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya, larilah ke Mesir 
dan tinggallah di sana sampai Aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari 
Anak itu untuk membunuh Dia." 14 Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya Anak itu 
serta ibu-Nya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, 15 dan tinggal di sana hingga 
Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: "Dari 
Mesir Kupanggil Anak-Ku." 16 Ketika Herodes tahu, bahwa ia telah diperdayakan oleh 
orang-orang majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di 
Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai 
dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. 17 Dengan 
demikian genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yeremia: 18 "Terdengarlah 
suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih; Rahel menangisi anak-anaknya dan 
ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." 
 

SEMANGAT KEMURNIAN 
 

"Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana 
sampai Aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari 

Anak itu untuk membunuh Dia" (Matius 2:14). 
 

Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
Hari ini kita merayakan Pesta Kanak-kanak Suci. Siapa yang dimaksud kanak-kanak 
suci itu? Ya, mereka adalah bayi-bayi berumur dibawah dua tahun yang dibunuh oleh 
Herodes yang kejam, karena Herodes mendengar adanya seorang Raja baru lahir yaitu 
bayi Yesus. Ia merasa mendapat saingan yang bakal menggantikannya, ia marah. 
Karena tidak tahu tempat Yesus, ia memerintahkan prajurit membunuh semua bayi itu. 
Merekalah yang kita sebut Kanak-kanak Suci itu. Lantas apa maknanya bagi kita? 
Teman-teman yang dikasih Tuhan. Kisah kanak-kanak suci ini mengajak kita untuk 
memiliki hati yang murni dan hidup suci. Tapi apa mungkin di tengah jaman material, 
segalanya dihitung dengan uang dan pengaruh hape yang memikat? Tentu bisa! Mari 
andalkan Tuhan! Kita dapat memohon kekuatan iman agar kita dapat mengendalikan 
diri dari pengaruh uang dan gadget. Uang dan hape tablet itu hanya alat dan sarana 
hidup, mari kita gunakan sesuai fungsinya. Hidup suci dan hati murni itu sederhana. 
Kalau diajak teman main game, padahal ada ulangan, hati suci akan mengarahkanmu 
untuk memilih belajar daripada memilih main game.  
 
Refleksi 
Apakah aku memilih bermain game atau mengerjakan PR? 
 
Doa 
Tuhan yang Maharahim, arahkanlah hatiku untuk terjaga murni, hingga aku mampu 
hidup suci dalam pilihan-pilihan hidup yang sederhana sekalipun. Amin 
 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Yoh1:5-99;1Yoh2:1-2;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm124:2-3;Mzm124:4-5;Mzm124:7-8;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat2:13-18;
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Aksi 
Aku mendengarkan bisikan hal-hal yang baik dalam hatiku. 
 
 
 
Minggu, 29 Desember 2019  
Pesta Keluarga Kudus 
Bacaan: Sir. 3:2-6,12-14; Mzm. 128:1-2,3,4-5; Kol. 3:12-21; Mat. 2:13-15,19-23 
 
13 Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf 
dalam mimpi dan berkata: "Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya, larilah ke Mesir 
dan tinggallah di sana sampai Aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari 
Anak itu untuk membunuh Dia." 14 Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya Anak itu 
serta ibu-Nya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, 15 dan tinggal di sana hingga 
Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: "Dari 
Mesir Kupanggil Anak-Ku." 19 Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan 
kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya: 20 "Bangunlah, ambillah Anak itu serta 
ibu-Nya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh 
Anak itu, sudah mati." 21 Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya Anak itu serta ibu-Nya 
dan pergi ke tanah Israel. 22 Tetapi setelah didengarnya, bahwa Arkhelaus menjadi raja 
di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam 
mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. 23 Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah 
kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan 
oleh nabi-nabi, bahwa Ia akan disebut: Orang Nazaret. 
 

ALLAH MEMBERKATI KELUARGA 
 

“Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, 
katanya: "Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya dan berangkatlah 

ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh Anak itu, 
sudah mati" (Matius 2:19-20) 

 
Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Hari ini kita merayakan pesta Keluarga Kudus dari Nasaret: Yesus, Maria dan 
Yusuf (YMY). Kita melihat betapa Allah begitu mengasihi keluarga kudus ini. Allah 
mengasihi Maria dengan datangnya malaikat memberitahu Maria saat akan 
mengandung Yesus dari Roh Kudus. Allah mengasihi Yusuf saat Yusuf bingung karena 
harus menikah dengan Maria yang sudah mengandung. Allah mengasihi keluarga 
kudus, dengan hadirnya malaikat dalam mimpi Yusuf agar mengungsi ke Mesir, saat 
Herodes memburu bayi Yesus. Meskipun keluarga kudus ini mengalami berbagai 
masalah, suka dan duka, Allah tetap memberkati keluarga sederhana ini, karena di 
dalam keluarga Yusuf ada Yesus Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Apa 
maknanya bagi kita? 

Makna dari kisah keluarga kudus ini adalah Allah memberkati keluarga kita. 
Betapapun ada suka dan duka, ada masalah, ada persoalan rumit, ada beda pendapat 
antara ayah, ibu dan anak, Allah tetap memberkati keluarga. Bagaimana rasanya berkat 
itu? Ketika kalian disayang papa-mama, makan bersama, disekolahkan, dibelikan 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Sir3:2-6;Sir3:12-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm128:1-2;Mzm128:3;Mzm128:4-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kol3:12-21;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat2:13-15;Mat2:19-23;
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barang impian, bermain dan disenangkan dan banyak lagi… Itulah berkat Tuhan yang 
kalian terima. Untuk itu kita sepantasnya berterima kasih, bersyukur dan saling berbagi. 
 
 
Refleksi 
Apakah aku merasakan kasih sayang orang tua sebagai berkat Allah? 
 
Doa 
Tuhan yang Maharahim, puji dan syukur karena aku menjadi bagian dari keluarga Allah 
yang kudus. Terima kasih atas berkat yang melimpah melalui keluarga. Tinggallah di 
dalam keluarga kami, seperti Engkau tinggal di dalam keluarga kudus Nasaret, agar 
kami selalu dekat dengan-Mu dalam suka dan duka. Amin 
 
Aksi 
Aku bersyukur dan berbagi. 
 
 
 
Senin, 30 Desember 2019 
Hari Keenam Dalam Oktaf Natal 
Bacaan: 1Yoh. 2:12-17; Mzm. 96:7-8a,8b-9,10; Luk. 2:36-40 
 
36 .. di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah 
sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup tujuh tahun lamanya bersama 
suaminya, 37 dan sekarang ia janda dan berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak 
pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan 
berdoa. 38 Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada 
Allah dan berbicara tentang Anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan 
untuk Yerusalem. 39 Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum 
Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. 40 Anak 
itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada 
pada-Nya. 
 

KUAT BERSAMA TUHAN 
 

“Dan pada ketika itu juga datanglah Hana ke situ dan mengucap syukur kepada Allah 
dan berbicara tentang Anak itu kepada semua orang yang 

menantikan kelepasan untuk Yerusalem.”(Luk. 2:38). 
 

Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  
Apa yang kalian lakukan bila merasa sedih berduka atau kecewa? Apakah 

protes terus pada mama-papa atau ngambek, mengunci diri di kamar dan menangis 
terus sepanjang hari? Nah, kita dapat belajar dari kisah Hana di atas. Dikatakan bahwa 
Hana yang sudah lanjut umurnya ini ditinggal mati suaminya. Ya, tentu ia sangaaaat 
berduka, sediiih sekali, mungkin merasa sepi dan tidak berguna. Tapi tidak! Dalam 
kisah itu Hana digambarkan sebagai perempuan yang kuat: “Ia tidak pernah 
meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa”. 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Yoh2:12-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm96:7-8;Mzm96:8-9;Mzm96:10;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk2:36-40;
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Hana membaktikan hidupnya pada Tuhan di Bait Allah. Dan dia melihat bayi Yesus 
sebagai kelepasan Yerusalem yang rindu akan Mesias. Apa maknanya bagi kita? 

Rasa kecewa, rasa duka, perasaan sepi, rasa tak berguna atau bahkan marah 
merupakan hal yang manusiawi. Semua orang mengalami hal itu. Perasaan itu harus 
diungkapkan, tapi disadari. Kalau sedih ya silahkan menangis „disedihkan‟, tapi jangan 
larut menangis terus sepanjang hari. Seperti Hana yang tak larut dalam kesedihan, dan 
datang kepada Allah, demikianpun kita bila berduka, kecewa atau sedih dapat pergi 
berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita akan kuat bersama Tuhan. 
 
Refleksi: 
Bila merasa berduka atau kecewa, apakah aku datang dan berdoa kepada Tuhan,?  
 
Doa: 
Tuhan yang Maharahim, ampunilah dosaku. Hadirlah ke dalam diriku. Isilah relung 
hatiku agar semakin kuat menghadapi hidup ini, karena Bersama Tuhan aku kuat. 
 
Aksi: 
Aku menyebut nama Tuhan Yesus setiap saat, dalam suka maupun duka. 
 
 
 
Selasa, 31 Desember 2019 
Hari Ketujuh Dalam Oktaf Natal 
Bacaan: 1Yoh. 2:18-21; Mzm. 96:1-2,11-12,13; Yoh. 1:1-18 
 
 
1 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu 
adalah Allah. 2 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3 Segala sesuatu 
dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang 
telah dijadikan. 4 Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. 5 Terang 
itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. 6 Datanglah 
seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes; 7 ia datang sebagai saksi untuk 
memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. 
8 Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. 9 Terang 
yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. 10 
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-
Nya. 11 Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu 
tidak menerima-Nya. 12 Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa 
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; 13 
orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara 
jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 14 Firman itu telah 
menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 
kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 
karunia dan kebenaran. 15 Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, 
katanya: "Inilah Dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata: Kemudian dari padaku 
akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." 16 
Karena dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih 
karunia; 17 sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=1Yoh2:18-21;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mzm96:1-2;Mzm96:11-12;Mzm96:13;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yoh1:1-18;
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kebenaran datang oleh Yesus Kristus. 18 Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah; 
tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya. 
 

 
YESUS TUHAN ALLAH KITA 

 
“Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah  

dan Firman itu adalah Allah.” (Yohanes 1:1). 
 
Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Setelah sekian lama belajar tentang Yesus, suatu kali pak Guru, menguji para 
muridnya: “Apakah Yesus itu Tuhan?”. “Iya pak. Karena Yesus itu berkuasa,” jawab 
Jesisa. “Apa bukti kuasa Yesus?”, tanya pak Guru. “Buktinya banyak pak. Orang tuli 
jadi mendengar, orang buta jadi melek, orang kusta jadi sembuh, orang lumpuh bisa 
berjalan, menggandakan roti dan ikan untuk memberi makan lima ribu orang, mengusir 
roh jahat!”, kata Irwan. “Bagus! Ada yang lain?”, tanya pak Guru. “Yesus menghidupkan 
orang mati. Bahkan Ia bangkit dari mati, pak. Lalu menampakkan diri pada para murid”, 
kata Richard. “Yesus juga berkuasa atas alam, pak. Ia menghentikan badai di danau”, 
kata Vera. “Bagus! Lalu apakah Yesus itu Allah?”, tanya pak Guru. “Karena Yesus 
adalah Sabda Allah, pak”, kata Yenny. “Lalu..?”, tanya pak Guru. Semua murid diam. 
Kemudian pak Guru menjelaskan bahwa Yesus itu Sabda atau Firman Allah. Dengan 
Firman itu Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu. Tanpa Firman, Allah 
tidak menciptakan segala sesuatu. Yesus Sang Firman itu yang menciptakan langit dan 
bumi adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. 

Hari ini kita diajak untuk menyadari bahwa Yesus yang lahir ke dunia di kandang 
dua ribu tahun yang lampau adalah Firman Allah yang menjelma menjadi manusia. 
Membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia ciptaan-Nya, dengan 
cara menjadi manusia supaya dapat memberi teladan kerendahan hati dan 
mengajarkan cara mengasihi Allah dan mengasihi manusia secara sempurna. 
 
Refleksi: 
Apakah aku sudah rendah hati? Bagaimana caraku mengasihi Allah dan sesamaku? 
 
Doa: 
Allah yang Maharahim, puji syukur dan terima kasih karena lewat Yesus Putera-Mu,  
Engkau telah mengajarkan kami kerendahan hati. Mohon tambahkanlah rahmat kasih-
Mu agar kami terampil mengasihi dengan benar. Amin. 
 
Aksi: 
Aku rendah hati, meskipun aku mampu dan bisa. Aku rajin berdoa dan membantu 
orang tua. 
 
 
 

***********RENUNGAN ADVEN 2019 KOMKAT KAJ UNTUK SD********* 


