
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 

 



RENUNGAN MASA ADVEN 2019 

KOMKAT KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 
 
 

 
 

 

MINGGU, 1 DESEMBER 2019 

HARI MINGGU ADVEN I 

YES. 2:1-5; MZM. 122:1-2,4-5,6-7,8-9; RM. 13:11-14A; MAT. 24:37-44. 

 

Bacaan Injil: Matius 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 

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;


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. 

 

BERJAGA-JAGA 

 

Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana  

Tuhanmu datang (Matius 24:42) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Sebelum Ujian Nasional biasanya sekolah-sekolah memberikan pelajaran 

tambahan kepada siswa-siswi Kelas Sembilan. Tujuannya adalah agar siswa-siswi siap 

dan mampu mengerjakan soal-soal ujian dengan baik. Dengan kata lain, ini adalah cara 

untuk siswa-siswi kelas sembilan berjaga-jaga bukan secara pasif tetapi aktif. 

Dalam injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada para murid-Nya 

supaya berjaga-jaga. Kita perlu berjaga-jaga karena Allah menjemput atau memanggil kita 

tanpa kita ketahui. Kita sering mendengar teman, kenalan atau tokoh-tokoh tertentu yang 

tiba-tiba meninggal. Bahkan ada orang yang pagi harinya masih sehat dan segar bugar, 

tiba-tiba siang hari, dia meninggal. 

Dari bacaan injil hari ini kita belajar untuk selalu berjaga-jaga, siap sedia karena 

kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kita juga berjaga-jaga dengan belajar dan 

berdoa secara teratur.  

 

REFLEKSI 

Apakah selama ini kita selalu berbuat baik sebagai tanda kita berjaga-jaga akan 

kedatangan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? 

 

DOA  

Allah Tuhan kami, dalam hidup ini kami sering kali lupa mempersiapkan diri dan berjaga-

jaga akan kedatangan-Mu terutama dalam hati kami. Bukalah selalu hati dan pikiran kami 

agar kami selalu berbuat baik terhadap sesama yang kami temui setiap hari. Demi Kristus 

Tuhan dan dan pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Aku mau belajar dan berdoa secara teratur. 

================================================================ 

 

 

 

 



SENIN, 2 DESEMBER 2019  

MARIA ANGELA ASTORCH, EDMUND CAMPION, ROBERTUS SOUTHWELL 

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. 

 

Bacaan Injil: Matius 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 

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. 

 

RENDAH HATI 

 

Tetapi jawab perwira itu kepada-Nya: "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam 

rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh” (Matius 5:8) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Kita pasti senang bertemu dan bergaul dengan orang yang rendah hati. Orang 

yang rendah hati pertama-tama menempatkan dirinya di bawah yang lain. Orang yang 

rendah hati tidak akan mudah tersinggung atau marah karena hal-hal yang sepele. 

Misalnya, seorang pimpinan perusahaan yang rendah hati tidak akan mudah marah hanya 

gara-gara bawahannya lupa atau tidak mengucapkan selamat pagi saat bertemu di 

kantor. 

 Dalam injil hari ini, dikisahkan seorang perwira Romawi yang sangat rendah hati. 

Perwira itu memohon agar Yesus menyembuhkan hamba-Nya yang sedang sakit. 

Kerendahan hati perwira Romawi itu dapat kita lihat dari tiga fakta berikut. Pertama, yang 

sakit itu bukan anaknya, tetapi hambanya. Artinya, perwira itu tidak memandang rendah 

hamba atau bawahannya.  Sebaliknya dia menempatkan hambanya pada posisi yang 

hampir sama dengan anak atau anggota keluarganya. Padahal saat itu, hamba adalah 

milik pribadi yang dengan mudah bisa diperjual-belikan. Kedua, Perwira Romawi itu bisa 

saja menyuruh bawahannya untuk menemui Yesus. Tetapi hal itu tidak dia lakukan. 

Sebaliknya, perwira itu memilih untuk menemui Yesus secara langsung. Ketiga, perwira 

itu meminta Yesus agar tidak datang ke rumahnya. Sebab dia merasa tidak layak untuk 

http://www.imankatolik.or.id/kalender/2Des.html
http://www.imankatolik.or.id/kalender/2Des.html
http://www.imankatolik.or.id/kalender/2Des.html
http://www.imankatolik.or.id/kalender/2Des.html
http://www.imankatolik.or.id/kalender/2Des.html
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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;


menerima Yesus di rumahnya. Kerendahan hati yang didukung oleh iman yang luar biasa 

membuat Yesus mengabulkan permohonan dari perwira Romawi tersebut. 

 Dari bacaan injil hari ini, kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Yesus 

sendiri telah memberikan teladan. Yesus adalah Allah, tetapi Dia memilih untuk menjadi 

hamba yang mau menderita dan wafat di Salib. Ini mungkin tidak adil bagi Yesus. Sebab 

Dia tidak bersalah. Tetapi Dia tetap dihukum. Kadang kita pun mengalami ketidakadilan 

atau menerima hukuman yang seharusnya tidak kita terima. Dan disinilah sikap 

kerendahan hati sangat dibutuhkan. 

   

REFLEKSI 

Apakah aku sudah bersikap rendah hati kepada Tuhan dan sesama? 

 

DOA  

Ya Bapa, tambahkan iman kami melalui curahan Roh-Mu yang kudus agar kami semakin 

dimampukan untuk memiliki iman sebagaimana dimiliki oleh perwira itu. Kami mengerti 

bahwa sabda-Mu penuh kuasa untuk menyembuhkan diriku dan sesamaku, melalui Yesus 

Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, amin.  

 

AKSI 

saya akan berusaha menjadi pribadi yang rendah hati. 

================================================================ 

 

 

SELASA, 3 DESEMBER 2019 

PESTA ST. FRANSISKUS XAVERIUS 

1KOR. 9:16-19,22-23; MZM. 117:1,2; MRK. 16:15-20. 

 

Bacaan Injil: Markus 16:15-20 
15 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada 

segala makhluk. 16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang 

tidak percaya akan dihukum. 17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang 

percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara 

dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, 18 mereka akan memegang ular, dan 

sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan 

meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." 19 Sesudah Tuhan 

Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah 

kanan Allah. 20 Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan 

turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. 

 

 

 

 

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;
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PESTA SANTO  FRANSISKUS XAVERIUS 

 

”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/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Pada hari ini seluruh Gereja Katolik merayakan pesta Stanto Fransiskus Xaverius 

penyebar agama Katolik di Indonesia. Ia lahir dengan nama asli Francesco de Yassu 

Javier, tanggal 7 April 1506 di istana Xavier di Navarra, bagian utara Spanyol. Pendidikan 

dasarnya berlangsung di Navarra dan kemudian dilanjutkan di Universitas Paris. Ada 

sebuah pertanyaan yang mempengaruhi hidupnya adalah: “Apa gunanya seseorang 

memperoleh seluruh dunia, namun kehilangan jiwanya?” (Mrk 8:36). Pertanyaan ini 

sungguh mempengaruhi sikapnya yang mengilhami jalan hidupnya sehingga ia berani 

mengabdikan seluruh hidupnya sebagai seorang Abdi Allah bagi penyebaran Injil dan 

pembangunan Kerajaan Allah di dunia. 

Hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil tentang amanat agung Yesus kepada 

para murid-Nya. Isi amanat agung itu terdiri atas tiga hal, yakni: Pertama, perintah untuk 

mewartakan Injil kepada seluruh bangsa bukan Yahudi. Kedua, saran supaya jangan 

memaksa orang untuk dibaptis kalau memang tidak percaya. Ketiga, janji Tuhan bagi 

orang yang percaya akan diselamatkan dan mengalami mukjizat. Semua orang Katolik 

sudah tentu memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat Agung Kristus dengan cara 

menjadi saksi-Nya.  

Dalam masa Advent ini, kita semua juga terinspirasi oleh Sabda Tuhan dan 

kesaksian hidup St. Fransiskus Xaverius untuk melayani Sabda. Apa yang harus kita 

lakukan untuk melayani Sabda? Tuhan mengharapkan kesediaan kita untuk turut 

memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bagaimana mewartakan Injil saat ini? Kita 

mewartakannya dengan hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus yang baik dalam 

pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Mewartakan Injil dengan hidup kristiani yang baik 

lebih kuat bunyinya dari pada suara yang keluar dari mulut. Anda dan saya adalah 

misionaris Sabda bagi sesama.  

 

REFLEKSI 

Apakah anda sudah menerapkan amanat Yesus itu kepada orang-orang yang kita jumpai, 

terutama kepada keluarga anda sendiri? 

 

DOA  

Allah Tuhan kami, kami beryukur kepadaMu atas teladan Santo Fransiskus Xaverius yang 

berani keluar dari kemapanannya untuk mewartakan injil ke seluruh dunia. Kuatkan kami 

agar kami mampu meneladani Santo Fransiskus Xaverius sebagai pengikut Kristus sejati. 

Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin  



 

AKSI 

Saya akan berusaha menjadi pewarta Injil lewat cara hidup saya 

================================================================ 

 

 

RABU, 4 DESEMBER 2019 

YOHANES DR DAMSYIK 

YES. 25:6-10A; MZM. 23:1-3A,3B-4,5,6; MAT. 15:29-37. 

 

Bacaan Injil: Matius 15: 29-37 
29 Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik ke 

atas bukit lalu duduk di situ. 30 Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang 

kepada-Nya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak 

lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka 

semuanya. 31 Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang 

timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan 

Allah Israel. 32 Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata: "Hati-Ku tergerak 

oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan 

mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan 

lapar, nanti mereka pingsan di jalan." 33 Kata murid-murid-Nya kepada-Nya: "Bagaimana 

di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu 

besar jumlahnya?" 34 Kata Yesus kepada mereka: "Berapa roti ada padamu?" "Tujuh," 

jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." 35 Lalu Yesus menyuruh orang banyak 

itu duduk di tanah. 36 Sesudah itu Ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap 

syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, lalu 

murid-murid-Nya memberikannya pula kepada orang banyak. 37 Dan mereka semuanya 

makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang 

sisa, tujuh bakul penuh. 

 

TERGERAK OLEH BELASKASIHAN 

 

Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata: "Hati-Ku tergerak oleh belas 

kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan  

mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka  

pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." (Mat. 15:32) 

 

Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Hampir setiap hari kita menemui atau melihat orang-orang yang semestinya bisa 

kita tolong. Kadang kita menemui orang yang mengalami kecelakaan di jalan. Kadang kita 

melihat orang yang berteduh di bawah pohon atau halte bis karena hujan lebat. Ada 

pemulung yang mungkin kehausan atau kelaparan dan ada juga manusia gerobak. 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes25:6-10;
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Mungkin kita melihat bahwa hal itu sudah biasa, sehingga kita tidak tergerak untuk 

menolong. Namun ada juga orang-orang tertentu yang melihat dengan kaca mata iman, 

sehingga membuat mereka tergerak untuk menolong. 

Dalam bacaan injil pada hari ini, kita mendengar kisah orang banyak yang belum 

makan dan harus menempuh perjalanan jauh. Melihat keadaan orang banyak itu, hati 

Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus tidak tega membiarkan orang-orang itu 

pergi dalam keadaan lapar. Walaupun jumlah mereka banyak, Tuhan Yesus tetap 

berkeputusan untuk melakukan berbagai cara agar orang banyak itu bisa makan. Belas 

kasih mendorong Yesus berusaha dan berjuang untuk memberikan mereka makan. Yesus 

pun membawa persoalan yang Dia hadapi kepada Allah. Yesus berdoa memohon 

bantuan Allah agar menolong orang-orang yang dalam jumlah besar itu. Allah pun turun 

tangan dan terjadilah mukjizat. Orang banyak itu makan sampai kenyang bahkan masih 

ada yang tersisa tujuh bakul. 

 

REFLEKSI 

Apakah selama ini kita mau memperhatikan kepentingan dan kebutuhan sesama kita atau 

kita sibuk dengan ego kita sendiri, tanpa peduli kebutuhan orang lain? 

 

DOA  

Allah Bapa kami bersama, sering kali kami mementingkan ego kami sendiri dan lupa 

untuk berbelas kasih terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan kami. Kami terlalu 

sibuk dengan ego kami masing-masing. Bahkan dalam rumah saja komunikasi kami 

kadang terputus karena sibuk dengan Handpone masing-masing. Ajari kami untuk peka 

akan kebutuhan sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin 

 

AKSI 

Saya akan berusaha berbelaskasih dan peka akan kebutuhan sesamaku. 

================================================================ 

 

KAMIS, 5 DESEMBER 2019 

FILIPUS RINALDI, BARTOLOMEUS FANTI, SABAS 

YES. 26:1-6; MZM. 118:1,8-9,19-21,25-27A; MAT. 7:21,24-27 

 

Bacaan Injil: Matius 7: 21,24-27 
21 Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam 

Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 24 

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

orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25 Kemudian turunlah 

hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh 

sebab didirikan di atas batu. 26 Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan 

tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes26:1-6;
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atas pasir. 27 Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, 

sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 

 

IMAN DAN PERBUATAN 

 

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam 

Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak  

Bapa-Ku yang di sorga. (Matius 7: 21) 

 

Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Seorang pria sedang mendayung perahu ditemani oleh seorang anak. Anak itu 

melihat ada tulisan pada dayung yang dipakai itu, di satu dayung terukir tulisan "Iman" dan 

dayung lainnya tertulis "Perbuatan". Anak itupun bertanya maksud dari tulisan-tulisan itu. 

"Dayung ini harus digunakan bersama-sama, jika satu dayung saja yang digunakan dan 

yang lain tidak, maka perahu hanya berputar-putar dan tidak akan sampai ke tempat 

tujuan. Namun jika kedua dayung digunakan bersama, maka perahu itu dapat berlayar 

dengan cepat" jelas pria tersebut. "Satu dayung saja tanpa dayung yang lain tidak akan 

membawa anda sampai ke suatu tempat, begitu pula dengan Iman dan Perbuatan, jika 

digunakan bersama-sama akan menghasilkan kemajuan."  

Dalam bacan injil hari ini Yesus menasehati kita agar seimbang antara perkataan 

dan perbuatan. Yesus berkata: “bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, 

Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak 

Bapa-Ku yang di sorga”. Hal ini mau menegaskan yang utama itu tindakan  dan hati yang 

tulus bukan terletak pada kata-kata saja. 

Sering kali kita tidak mengatakan apa yang ada di dalam hati kita. Sebagai contoh, 

karena tidak ingin menyinggung perasaan Anda, maka saya berkata, "Apa kabar? Kamu 

adalah sahabat saya; kita selamanya sahabat." Namun di dalam hati, saya berkata, 

"Semakin cepat orang ini pergi semakin baik." Kita berperilaku seperti ini karena memang 

begitulah watak kita. Saya kira ini adalah keadaan yang paling banyak kita temukan di 

dalam gereja sekarang ini. Beginilah cara kita berhubungan satu dengan yang lain. Mari 

kita jujur terhadap hati sendiri. Segera sesudah misa, kita akan tersenyum kepada orang-

orang di sekitar, dan menyapa, "Apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja?" Akan tetapi 

apakah kita sebenarnya peduli? Sulit sekali mendapatkan ketulusan sekarang ini. Maka 

lewat injil hari ini kita diajak untuk jujur pada diri sendiri berjuang menyesuaikan perkataan 

dengan perbuatan. 

 

REFLEKSI 

Apakah selama ini perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita? Atau sebaliknya kita 

sering bertopeng dengan kata-kata yang manis supaya kelihatan anak beriman dan 

soleh? 

 

 



DOA  

Allah Tuhan kami, tuntulah kami setiap saat agar dalam hidup kita kami berani jujur pada 

diri kami sendiri, bukan hanya rajin ke gereja tetapi menerapkan apa yang kami dapat di 

Gereja dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan 

sepanjang masa. Amin. 

 

AKSI  

Saya akan selalu berusaha jujur dalam segala hal. 

================================================================ 

 

 

 

JUMAT, 6 DESEMBER 2019 

NIKOLAUS 

YES. 29:17-24; MZM. 27:1,4,13-14; MAT. 9:27-31 

 

 

Bacaan Injil: Matius 9: 27-31 
27 Ketika Yesus meneruskan perjalanan-Nya dari sana, dua orang buta mengikuti-Nya 

sambil berseru-seru dan berkata: "Kasihanilah kami, hai Anak Daud." 28 Setelah Yesus 

masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepada-Nya dan Yesus 

berkata kepada mereka: "Percayakah kamu, bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka 

menjawab: "Ya Tuhan, kami percaya." 29 Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil 

berkata: "Jadilah kepadamu menurut imanmu." 30 Maka meleklah mata mereka. Dan 

Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, kata-Nya: "Jagalah supaya jangan 

seorang pun mengetahui hal ini." 31 Tetapi mereka keluar dan memasyhurkan Dia ke 

seluruh daerah itu. 

 

BELAS KASIH ALLAH 

 

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

sambil berseru-seru dan berkata: "Kasihanilah kami, hai Anak Daud." (Matius 9: 27) 

 

Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Seseorang beroleh kesembuhan dari Tuhan bukan karena ia baik dan layak, atau 

karena ia bekerja siang malam di Gereja, orang kaya, orang berpangkat, terkenal, 

berparas cantik atau tampan, melainkan semata-mata oleh karena belas kasihan dari 

Tuhan.  Selain karena belas kasihan Tuhan, yang menjadi kunci untuk mendapatkan 

mujizat dari Tuhan adalah iman kita, karena  "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang 

kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Tanpa iman tak seorang 

pun berkenan kepada Tuhan. 

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;
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Dalam bacaan Injil hari kita mendengar ketika Yesus melakukan perjalanan, ada 

dua orang buta berseru-seru untuk minta dikasihani. Yang menarik kita dalami adalah 

jawaban Yesus terhadap orang buta tersebut, percayakah kamu? Dalam injil hari ini 

menyadarkan kita, untuk memperoleh mujizat dan kesembuhan itu dituntut kepercayaan 

dan kepasrahan kepada Allah. Allah itu Allah yang berbelaskasih, belas kasih itu 

menuntut kepercayaan dari kita. 

Sekarang persoalannya adalah bagaimana dengan kepercayaan kita? Kadang kala 

Allah menunda sebuah mujizat, supaya kita mulai periksa hidup kita di hadapan Tuhan. 

Seringkali Allah mulai menunda mujijat karena ada kesombongan, ego, kekerasan hati yg 

perlu dibersihkan dari kita, sehingga kita dapat percaya sungguh-sungguh kepada-Nya. 

Sebelum mujizat terjadi, Yesus mempertanyakan kepercayaan mereka. Percayakah 

engkau? 

 

REFLEKSI 

Apakah selama ini kita percaya dan berpasrah sepenuhnya kepada Allah, atau kita hanya 

mengandalkan kemampuan kita? 

 

DOA  

Allah Tuhan kami, syukur akan sabdaMu hari ini, sering kali dalam hidup ini kami kurang 

percaya dan memasrahkan diri sepenuhnya kepadaMu. Ajari kami selalu dan kuatkan 

iman kami agar kami sungguh percaya kepadaMu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara 

kami. Amin 

 

AKSI 

Berusaha menjadi pribadi yang di percaya oleh orang. 

================================================================ 

 

 

SABTU, 7 DESEMBER 2019 

PERINGATAN WAJIB ST. AMBROSIUS 

YES. 30:19-21,23-26; MZM. 147:1-2,3-4,5-6; MAT. 9:35-10:1,6-8 

 

Bacaan Injil: Matius 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. 10:1 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 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes30:19-21;Yes30:23-26;
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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. 

 

TUAIAN BANYAK TAPI PEKERJA SEDIKIT 

Maka kata-Nya kepada murid-murid-Nya: "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 

Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan  

pekerja-pekerja untuk tuaian itu. (Matius 7: 37-38) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Jika tuaian sangat banyak dan pekerjanya sangat sedikit, apakah yang akan 

terjadi? Apa yang akan terjadi dengan para pekerja? Mereka akan bekerja siang dan 

malam. Mereka akan bekerja keras sampai kelelahan. Akan tetapi tetap saja mereka tidak 

dapat membawa masuk tuaian itu.  

Lalu bagaimana pekerjaan ini dapat diselesaikan? Dalam bacaan Injil hari ini Yesus 

berkata: “Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya Allah 

mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.” Mintalah kepada Allah, tuan empunya tuain 

untuk mengirimkan lebih banyak pekerja. Kepada siapakah Yesus berbicara? Yesus 

sedang berbicara kepada murid-murid-Nya. Apakah Anda murid Yesus? Apakah Yesus 

berbicara kepada Anda? Apakah Anda berdoa agar Allah Bapa mengirimkan pekerja? 

Jika Anda prihatin agar ada yang mau memanen tuaian, mungkin Anda perlu 

mempertimbangkan bahwa bisa jadi Andalah yang seharusnya pergi.  

Menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan tidak harus menjadi romo, atau 

biawarawan-biarawati, tetapi dengan terlibat aktif dalam kegiatan menggereja sudah 

bagian dari pekerja di kebun anggur Tuhan. Bisa menjadi petugas Tata Laksana, lektor, 

pemazmur, koor, misdinar, dan lain-lain. Artinya ikut ambil bagian dalam kegiatan 

menggereja. Pertanyaannya apakah kita mau terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan 

keagamaan, kalau sudah bersyukurlah kita karena kita adalah pekerja di kebun anggur 

Tuhan.   

 

REFLEKSI 

Apakah selama ini kita mau terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan atau sering kali kita 

menacari-cari alasan? Sebagai Murid Kristus kita diharapkan mengamalkan tindakan 

kasih sebagai perpanjangan tangan Tuhan? 

 

DOA  

Ya Allah, kami sering kali kami menghindar untuk terlibat aktif dalam kehidupan 

menggereja. Ajarkan kami selalu agar kami mau terlibat aktif dan mengikuti panggilan-Mu 

untuk bekerja di kebun anggur-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

 

AKSI 

Aku akan terlibat dalam kegiatan menggereja. 

================================================================ 



MINGGU,8 DESEMBER 2019 

HARI MINGGU ADVEN II 

YES. 11:1-10; MZM. 72:1-2,7-8,12-13,17; RM. 15:4-9; MAT. 3:1-12. 

 

Bacaan Injil: Matius 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 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." 

 

BERTOBAT 

"Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!" (Matius 3: 2) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus,  

Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Namun walaupun manusia 

menjadi satu-satunya ciptaan Allah yang sempurna, manusia tetap memiliki kekurangan 

dan kelemahan. Kekurangan dan kelemahan inilah yang membuat manusia memiliki 

kecenderungan untuk berbuat dosa. Selain itu, manusia juga memiliki kebebasan sebagai 

anak Allah. Nah, sering kali manusia mempergunakan kebebasannya untuk melakukan 

hal-hal yang jahat. 

Allah mengetahui bahwa kelemahan dan kebebasan yang dimiliki oleh manusia 

membuat manusia jatuh dalam dosa. Oleh karena itulah Allah menawarkan pertobatan 

kepada manusia. Tawaran pertobatan menjadi bukti cinta kasih Allah. Allah tidak 

meninggalkan manusia yang berdosa. Sebab manusia sangat berharga di mata Allah. 

Sementara di sisi lain, dosa menjadi penghalang bagi manusia untuk mengalami rahmat 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes11:1-10;
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dan keselamatan Allah. Oleh karena itu, pertobatan menjadi satu-satunya cara bagi 

manusia untuk bisa bersatu dengan Allah. Bertobat berarti meninggalkan cara hidup lama 

yang penuh dosa dan kejahatan dan memulai hidup baru dengan bersandar dan berpusat 

kepada Allah. 

Masa Adven adalah kesempatan yang istimewa bagi kita untuk bertobat. Bagi yang 

beragama Katolik, Gereja menyediakan sarana pertobatan lewat sakramen pengakuan 

dosa atau sakramen rekonsiliasi. Dengan menerima sakramen rekonsilisasi kita dapat 

diperdamaikan kembali atau dipersatukan kembali dengan Allah. Sakramen rekonsiliasi 

juga menjadi cara Allah menunjukkan keadilannya kepada semua manusia.  

 

REFLEKSI 

Apakah aku sudah bertobat? 

 

DOA  

Tuhan Allah kami, kami sukar untuk bertobat dan mengakui kesalahan kami dihadapan-

Mu. Karena ego kami lebih tinggi daripada cinta kami kepadaMu, berikan kami kekuatan 

agar kami berani mengakui kesalahan kami dan bertobat. Doa ini kami sampaikan 

kepadaMu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin 

 

AKSI 

Setiap kali aku bersalah, aku akan berani mengakui kesalahanku. 

================================================================ 

 

 

SENIN, 9 DESEMBER 2019 

HARI RAYA SANTA PERAWAN MARIA DIKANDUNG TANPA NODA 

KEJ. 3:9-15,20; MZM. 98:1,2-3AB,3BC-4; EF. 1:3-6,11-12; LUK. 1:26-38. 

 

Bacaan Injil: Lukas 1: 26-38 
26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di 

Galilea bernama Nazaret, 27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang 

bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 28 Ketika malaikat itu masuk 

ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai 

engkau." 29 Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, 

apakah arti salam itu. 30 Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab 

engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31 Sesungguhnya engkau akan 

mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau 

menamai Dia Yesus. 32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang 

Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa 

leluhur-Nya, 33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-

lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan." 34 Kata Maria kepada malaikat itu: 

"Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 35 Jawab malaikat itu 
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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 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.  

 

Refleksi: 

1. Apakah kita sudah hidup dengan disiplin di rumah dan sekolah? 
2. Apakah kita sudah memberi penghormatan khusus kepada Bunda Maria? 

 
Doa: 

Bapa yang Mahabaik, Engkau memberikan Bunda Maria sebagai teladan ketaatan dalam 

hidup kami. Semoga kami mampu meneladani Bunda Maria dalam hidup ini dengan 

penuh kepasrahan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 



 

Aksi: 

Aku akan berdoa Salam Maria setiap hari. 

================================================================ 

 

SELASA, 10 DESEMBER 2019 

MARC ANTONIO DURANDO, HIRONIMUS DARI SANT ANGELO IN VADO 

YES. 40:1-11; MZM. 96:1-2,3,10AC,11-12,13; MAT. 18:12-14 

 

Bacaan Injil: Lukas 18: 12-14 
12. "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai seratus ekor domba, dan seekor di 

antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di 

pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? 13. Dan Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang 

seekor itu dari pada atas yang kesembilan puluh sembilan ekor yang tidak sesat. 
14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorangpun dari 

anak-anak ini hilang." 

 

TAAT DAN PATUH PADA ATURAN 

 

“Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorangpun dari  

anak-anak ini hilang."  ( Matius 5:14) 

 

Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Pelanggaran terhadap aturan banyak sekali dilakukan dalam kehidupan 

masyarakat dewasa ini. Terlebih sebagai remaja yang sedang dalam tahap 

perkembangan dan pertumbuhan kadang memiliki rasa egois yang tinggi,  merasa paling 

hebat, ingin tampil berbeda dengan yang lain, ingin keberadaannya diakui oleh teman-

teman, sehingga kadang segala cara  lakukan itu mencari identitas baru itu, biar di bilang 

paling hebat, akibatnya dijauhi teman-teman karena sikap dan gaya yang arogan bahkan 

ada yang  terjerumus dalam pergaulan bebas dengan melanggar aturan. 

 Dalam bacaan Injil hari ini dikatakan: “Bapamu yang di sorga tidak menghendaki 

supaya seorangpun dari anak-anak ini hilang." Disini kita sangat merasakan betapa Allah 

sangat menyayangi manusia, Allah tidak menghendaki salah satu dari kita menjauhi dan 

jatuh dalam dosa. Allah menghendaki agar manusia taat dan patuh pada ajaranNya 

sehingga buah buah Roh dapat dirasakan. 

 Sebagai anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang kita sadar bahwa 

memang kita membutuhkan identitas diri, agar keberadaan kita diakui oleh teman-teman 

kita. Tetapi Allah telah memberikan kita kemampuan dalam diri kita, tinggal bagaimana 

cara kita untuk mengembangkan agar bermanfaat buat orang lain  dan kita tidak jatuh 

dalam pergaualan bebas yang dapat menjerumuskan kita dalam dosa dan jauh dari dari 

Allah. 
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REFLEKSI 

Apakah selama ini kita bertopeng cari-cari cara supaya kita kelihatan hebat, sehingga kita 

tidak jadi diri kita sendiri? 

 

DOA  

Allah Bapa Yang Maha Kasih, aku mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala 

anugerah yang Kau berikan padaku. Ajarilah aku agar mampu meneladani-Mu dan 

menjalankan ajaran-Mu  untuk selalu setia, patuh dan tidak mudah berpaling pada hal-hal 

yang bersifat kesenangan sesaat sehingga aku tidak jatuh dalam dosa. Murnikan hati dan 

pikiranku ya Tuhan. Amin. 

 

AKSI 

Belajar untuk patuh dan taat agar tidak tersesat. 

================================================================ 

 

 

RABU, 11 DESEMBER 2019 

HARI BIASA PEKAN II ADVEN  

YES. 40:25-31; MZM. 103:1-2,3-4,8,10; MAT. 11:28-30 

 

Bacaan Injil: Matius 11:28-30 
28. Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi 

kelegaan kepadamu. 29. Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku 

lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk 

yang Kupasang itu enak dan beban-Kupun ringan." 

 

YESUS SUMBER KEKUATANKU 

 

Kata Yesus: “Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, 

Aku akan memberi kelegaan kepadamu” ( Matius 11:28) 

 

Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Pepatah mengatakan yang mengatakan: “Hidup adalah perjuangan.” Ada juga 

pepatah yang mengatakan: “Gantungkan cita-citamu setinggi langit.”  Berjuang untuk 

mencapai harapan dan cita-cita masa depan yang sejahtera memang sangat penting. Dan 

sebagai remaja yang masih berenergi kuat, kita harus terus memupuk semangat dan 

berjuang, walau dalam perjuangannya  jatuh bangun  dan kadang salah dalam mengambil 

keputusan. Bahkan tak jarang kita merasa putus asa, frustasi, merasa tak berdaya lagi. 

 Dalam bacaan hari ini  Yesus bersabda :  “Marilah kepada-Ku, semua yang letih 

lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.” Yesus mengundang 

kita semua untuk datang kepada-Nya. Yesus siap menopang segala beban dan 

meringankannya. Kita tidak perlu mencari tempat lain untuk meringankan beban hidup ini, 

karena ditempat lain hanya bersifat sementara, sedang bersama Yesus bersifat kekal dan 

abadi. 

http://alkitab.me/Matius/11/28
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 Sebagai anak muda yang sedang berkembang kita juga sering mengalami frustasi 

dan putus asa, capek dengan berbagai macam tugas yang diberikan oleh guru, bahkan 

banyak juga temen-temen yang mencari solusi yang salah dari kejenuhan  aktivitas yang 

teramat padat. Sebagai orang yang beriman Kristiani solusi kita untuk mengatasi masalah  

adalah datang  pada Yesus dengan berdoa mohon kekuatan, saya yakin percaya Tuhan 

pasti beri jalan keluar yang terbaik dari persoalan yang kita hadapi.  

 

REFLEKSI 

Apakah kita menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatan kita? 

 

DOA  

Tuhan Yesus yang baik dan lemah lembut, berilah aku berkat-Mu agar aku tidak berpaling 

dari-Mu dan mencari kepuasan diluar Engkau. Semoga mereka yang letih lesuh dan 

berbeban berat dalam peziarahan hidup ini, karena salah dan dosa Engkau sadarkan dan 

beri kekuatan agar mereka mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Sebab Engkaulah 

Tuhan kami. Amin 

 

AKSI 

Aku memberi semangat pada teman yang dalam kesulitan. 

================================================================ 

 

KAMIS, 12 DESEMBER 2019 

SANTA PERAWAN MARIA GUADALUPE 

YES. 41:13-20; MZM. 145:19, 10-11, 12-13AB; MAT. 11:11-15.  

 

Bacaan Injil: Matius 11:11-15 
11 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh 

perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari pada Yohanes Pembaptis, 

namun yang terkecil dalam Kerajaan Sorga lebih besar dari padanya. 12 Sejak tampilnya 

Yohanes Pembaptis hingga sekarang, Kerajaan Sorga diserong dan orang 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! 

 

MENJADI PENDENGAR YANG BAIK 

 

Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar! (Matius 11:15) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Chatarina yang biasa di panggil Rin oleh teman sekelasnya, merupakan salah satu 

siswi kelas XI yang menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Rin sadar sebagai ketua, ia harus 

mendengarkan teman OSIS-nya dan siswa-siswi lainnya. Baginya menjadi ketua OSIS 

tidak hanya membanggakan dirinya saja, melainkan bisa melaksanakan tanggung jawab 



yang sudah dipercaya oleh banyak siswa-siswi dan menjadi pendengar yang baik juga 

menjadi tangungjawabnya. 

 Injil hari ini menegaskan bahwa sebagai manusia yang bertelinga agar 

memfungsikan telinganya. Mendengar hal-hal yang baik seperti firman Tuhan sudah 

memberikan kita dengan amat baik. Sudah layaknya apa yang sudah ia berikan dapat di 

fungsikan dengan baik pula. 

 Tuhan memberikan telinga, bukan semata-mata hanya hiasan, tetapi memiliki 

fungsi yang sangat baik. Ia ingin agar kita bisa menggunakan dengan sebaik mungkin. 

Melalui pendengaran, kita dapat memahami maksud dari komunikasi kita dengan sesama 

dan terutama Tuhan Yesus. Yuk, kita gunakan telinga untuk mendengarkan firman Allah. 

 

REFLEKSI 

Maukah aku untuk mensyukuri atas ciptaan-Nya dengan mendengarkan hal-hal yang 

baik? 

 

DOA 

Tuhan Yesus yang pencipta, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami telinga. 

Semoga kami  dapat menggunakan dengan baik dan selalu senang mendengarkan 

firman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Aku mau menggunakan telingaku dengan lebih baik lagi. 

================================================================ 

 

JUMAT, 13 DESEMBER 2019 

PERINGATAN WAJIB ST. LUSIA 

YES. 48:17-19; MZM. 1:1-2, 3,4,6; MAT. 11:16-19;  

 

Bacaan Injil: Matius 11:16-19 
16 Dengan apakah akan Kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak 

yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya: 17 Kami meniup seruling 

bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak 

berkabung. 18 Karena Yohanes datang, ia tidak makan, dan tidak minum, dan mereka 

berkata: Ia kerasukan setan. 19 Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan minum, 

dan mereka berkata: Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai 

dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.” 

 

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) 

 



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: 

Apakah kita tetap tenang ketika diejek/dihina? Apakah kita tetap berlaku baik terhadap 

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: 

Aku berusaha tenang ketika diejek dan dihina. 

================================================================ 

 

 

SABTU, 14 DESEMBER 2019 

PERINGATAN WAJIB ST. YOHANES DR SALIB 

SIR. 48:1-4, 9-11; MZM. 80:2AC, 3B, 15-16, 18-19; MAT. 17:10-13.  

 

Bacaan Injil: Matius 17:10-13 
10 Lalu murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya: “ Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat 

berkata bahwa Elia harus datang dahulu?” 11 Jawab Yesus: “Memang Elia akan datang 

dan memulihkan segala sesuatu 12 dan Aku berkata kepadamu: Elia sudah datang, tetapi 

orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian 

juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka.” 13 Pada waktu itu mengertilah murid-

murid Yesus bahwa Ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. 



 

MENGENAL PRIBADI 

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.” (Matius 17:12) 

 

Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Susi adalah salah satu Orang Muda Katolik yang dipilih menjadi pendamping anak 

misdinar di Gerejanya; tetapi tidak semua anak misdinar mengenal Susi dikarenakan Susi 

tidak sendiri. Ia juga mendampingi anak remaja lainnya yang tidak melayani sebagai 

misdinar, hanya Nia yang lebih dikenal oleh anak misdinar. Suatu ketika, Susi di pilih 

menjadi pembicara dalam pertemuan misdinar, karena mereka tidak mengenal Susi maka 

banyak yang berbicara dengan teman sendiri. Bagi mereka Susi ini bukan pendamping 

mereka melainkan hanya orang luar yang dipanggil untuk menjadi pembicara dan kurang 

mengerti mengenai anak misdinar, sehingga mereka tidak perlu mengenal bahkan saat 

pertemuan, mereka melakukan sesuai dengan kehendak mereka tanpa mempedulikan 

Susi sebagai pendamping mereka. 

 Dalam Injil hari ini, kita diajarkan untuk mengenal seseorang terlebih dahulu 

sebelum mengikuti perintah atau ajakan dari orang tersebut. Kita juga di harapkan untuk 

lebih mengenal Yesus agar kita tahu seberapa besar perjuangan yang sudah Yesus 

berikan untuk kita dan kita menghargai semuanya itu dengan mengikuti jalan yang Dia 

inginkan. Penderitaan yang sudah Yesus terima untuk menebus dosa semua umat 

manusia bukan hanya air mata yang dikeluarkan bahkan sampai mempertaruhkan nyawa-

Nya. Jika kita menyakiti Yesus sampai saat ini, itu artinya kita masih membuat Yesus 

sedih. 

 Yesus ingin mengajak kita untuk terus mengikuti jalan-Nya. Kita tidak bisa 

membalas semua kebaikan yang sudah Dia berikan, maka dari itu kita yang masih 

berziarah di dunia ini di harapkan untuk menjadi anak, sahabat dan kekasih yang selalu 

setia kepada-Nya. 

 

REFLEKSI 

Maukah kita untuk lebih mengenal Yesus dan menjadi pribadi yang sering menyenangkan 

hati Tuhan? 

 

DOA 

Tuhan Yesus, terimakasih untuk penyertaan-Mu. Ajarilah kami untuk lebih mengenal 

Engkau dan selalu menyenangkan hati-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara 

kami. Amin 

 

AKSI 

Aku mau belajar untuk lebih mengenal Yesus dan menjadi pribadi yang sering 

menyenangkan hati-Nya. 

================================================================ 

 



MINGGU, 15 DESEMBER 2019 

MINGGU ADVEN III 

YES. 35:1-6A. 10; MZM. 146:7, 8-9BC-10; YAK. 5:7-10; MAT. 11:2-11.  

 

Bacaan Injil: Matius 11:2-11 
2 Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekejaan 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 llihat: 5 orang buta melihat, orang lumpuh 

berjalan, orang kusta menjadi tahir, oranng 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 oranng banyak itu tentang Yohanes: “Untuk apakah kamu pergi ke 

padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian ke 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. 

 

BAHAGIA KARENA FIRMANNYA 

 

Yesus bersabda: “Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi  

kecewa dan menolak Aku.” (Matius 11:6) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Tari dan Berta merupakan sahabat sejak tiga tahun lalu. Setiap harinya mereka 

selalu memberi semangat dan peneguhan iman dan sering kali sebelum pulang sekolah, 

mereka duduk bersama untuk mengikuti misa harian. Suatu hari Berta merasa kesal 

dengan salah satu teman sekelasnya karena mendapatkan penolakan, karena Berta 

kurang memahami pelajaran Matematika. Berta sedih sampai menangis saat 

menceritakan kepada Tari. Kemudian Tari memberikan semangat, motivasi untuk belajar 

lebih giat lagi dan Tari juga akan membantu Berta dalam belajar mata pelajaran 

Matematika yang kurang dipahami oleh Berta. 

 Pada injil hari ini, Tuhan Yesus meminta kita untuk berbahagia dengan tidak 

kecewa dan menolak Yesus. Kita tahu bagaimana sedihnya jika kita di tolak dan di 

kecewakan, apalagi Yesus yang sudah menyerahkan nyawa-Nya, memberikan semua 

yang kita butuhkan tetapi kita masih menolak dan mengecewakan-Nya. Tuhan Yesus 

ingin kita agar berbahagia dengan firman-Nya yang sudah di tetapkan oleh-Nya. 

 Bahagia memang bisa kita dapatkan dengan banyak cara. Tetapi bahagia yang 

tidak berkesudahan berasal dari Allah. Saat ini, kita bisa memilih kebahagiaan seperti apa 

yang kita ingin rasakan? Bahagia yang sesaat atau bahagia untuk selama-lamanya? 



Sudah pasti kita akan memilih kebahagiaan selama-lamanya bersama Tuhan Yesus yang 

tidak akan pernah mengecewakan kita. 

 

REFLEKSI 

Maukah aku untuk selalu mendengarkan firman Tuhan yang hidup dan membagikannya 

kepada orang sekitar? 

 

DOA 

Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih karena Engkau 

sudah mengingatkan kami untuk selalu memilih kebahagiaan yang berasal dari-Mu. 

Semoga kami bisa membagi kebahagiaan ini kepada banyak orang. Sebab Engkaulah 

Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Aku mau membagi kebahagiaan yang berasal dari Tuhan Yesus melalui firman-Nya. 

 

=================================================================== 

 

 

 

 

SENIN, 16 DESEMBER 2019  

LUDOVICUS RUTEN 

BIL. 24: 2-7, 15-17A; MZM. 25:4BC-5AB, 6-7BC, 8-9; MAT. 21: 23-27.  

 

Bacaan Injil: Matius 21: 23-27 
23 Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika Ia mengajar di situ, datanglah imam-imam 

kepada 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 Yesus pun berkata kepada mereka: 

“Jika demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku 

melakukan hal-hal itu.” 

 

KUASA YANG DATANG DARI ALLAH 

 

Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika Ia mengajar di situ, datanglah imam-imam 

kepada 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?”(Mat. 21:25-26). 

 

Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Agnes adalah seorang siswi kelas IX yang senang sekali mengikuti kegiatan Bina 

Iman Anak di gereja sebagai pendamping. Hingga suatu kali ada kejadian seorang teman 

bertanya kepadanya, “Kenapa kamu mau mengikuti kegiatan Bina Iman Anak? Kamu 

hanya membuang waktu saja. Kalau aku jadi kamu, aku lebih baik pulang ke rumah dan 

akan aku habiskan waktu liburanku dengan bermain game.” Kemudian Komang 

menjawab dengan sambil tersenyum “Bagiku ini adalah caraku untuk melihat kasih Allah 

melalui anak-anak. Dengan mereka tersenyum dan bahagia bersama-sama, itu sudah 

menunjukkan ada kasih dan kuasa Allah yang tidak berkesudahan.” Kemudian temannya 

itu pergi meninggalkan Komang tanpa ada jawaban sedikitpun. 

 Pada Injil hari ini, Tuhan Yesus menguatkan kita bahwa Ia mempunyai kuasa dan 

kuasa-Nya itu terkadang sulit untuk kita mengerti dan seringkali tanpa kita sadari. Kita 

tidak perlu berpikir panjang untuk melakukan sesuatu yang baik. Jika kita melakukan 

sesuatu yang baik, itu artinya Tuhan Yesus sedang berkuasa atas diri kita. Semua itu 

memang butuh pengorbanan dan komitmen, tapi jika itu dilakukan bersama dengan 

Yesus, maka semua akan dipermudah dan selalu ada jalan keluar dari masalah kita. 

 Terkadang kita bertanya “Kenapa masalah ini begitu berat bagiku?” Mungkin kita 

mengatakan seperti itu karena kita masih belum percaya akan kuasa-Nya yang sungguh 

bekerja dalam hidup kita. Jika kita percaya akan kuasa-Nya, maka kita juga akan 

menyadari bahwa Allah sungguh baik dalam kehidupan kita, kita tidak pernah ditinggalkan 

sendiri dalam kesedihan. 

 

REFLEKSI 

Maukah kita untuk merasakan kuasa-Nya dengan selalu percaya dan berpasrah kepada-

Nya? 

 

DOA 

Tuhan Yesus yang penuh kuasa, terima kasih atas pendampingan-Mu selama ini. Ajarilah 

kami untuk terus percaya dan setia kepada kuasa-Mu yang sungguh luar biasa. Sebab 

Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Aku mau percaya dan berpasrah kepada Dia yang sudah mendampingi aku sampai saat 

ini. 

=================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 



SELASA, 17 DESEMBER 2019  

HARI BIASA PEKAN III ADVEN 

KEJ. 49:2, 8-10; MZM. 72: 1-2, 3-4AB, 7-8, 17; MAT. 1:1-17.  

 

Bacaan Injil: Matius 1:1-17 
1 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, Anak Abraham. 2 Abraham memperanakkan 

Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-

saudaranya, 3 Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres 

memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, 4 Ram memperanakkan 

Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, 5 

Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed 

memperanakkan Isai, 6 Isai memperanakkan raja Daud. Daud memperanakkan Salomo 

dari isteri Uria, 7 Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, 

Abia memperanakkan Asa, 8 Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakan 

Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, 9 Uzia memperanakkan Yotam, Yotam 

memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, 10 Hizkia memperanakkan 

Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, 11 Yosia 

memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. 
12 Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel 

memperanakkan Zerubabel, 13 Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud 

memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, 14 Azor memperanakkan Zadok, 

Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, 15 Eliud memperanakkan 

Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, 16 Yakub 

memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. 17 Jadi 

seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas 

keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari 

pembuangan ke Babel sampai Kristus. 

 

LAHIR UNTUK KEHIDUPAN 

 

Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan 

Yesus yang disebut Kristus. (Matius 1:16) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Suatu hari Marta diajak oleh keluarganya untuk pergi ke sebuah panti asuhan bayi 

dan anak untuk syukuran atas diterimanya Marta di SMP terkenal kota Jakarta. Awalnya 

Marta merasa senang karena bisa berbagi kebahagiaan bersama anak-anak di panti 

asuhan. Pada hari yang sama, Marta melihat seorang bayi laki-laki yang menangis tak 

henti-henti. Ketika ditanya oleh orangtua Marta, ternyata bayi itu baru saja dikirim oleh 

orangtuanya dikarenakan bayi itu tidak bisa diterima oleh keluarga besar dari sang bayi. 

Marta merasa sedih dikarenakan setiap anak seharusnya menjadi tanggung jawab 

orangtua, memiliki hak untuk hidup dan sudah titipan Tuhan. Bayi laki-laki ini juga berhak 

untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan penuh kasih sayang dari 

orangtuanya. 



 Bacaan injil dan kisah di atas menggambarkan dua kisah kelahiran yang berbeda. 

Yesus dilahirkan bukan hanya semata-mata tanpa tujuan. Ia lahir dan ada di dunia ini 

untuk memberikan kehidupan penuh pengharapan. Kelahiran Yesus ke dunia sudah 

disiapkan oleh Allah Bapa sebagai penolong semua umat manusia agar memiliki 

pengarapan akan hidup yang lebih baik bersama-Nya. Tuhan Yesus dilahirkan bukan 

karena hubungan antara manusia, melainkan diciptakan oleh Allah dengan wujud sebagai 

manusia agar apa yang dirasakan oleh manusia dapat dirasakan oleh Tuhan Yesus juga 

sebelumnya. 

 Berbahagialah kita yang mempunyai penolong dalam kehidupan kita selama ini. 

Yesus yang selalu setia dan mengerti akan apa yang kita rasakan dan tidak akan 

meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Sampai saat ini, Yesus masih ada di hati kita, 

menjaga kita dan memberikan kita kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam 

kehidupan kita bersama Yesus. 

 

REFLEKSI 

Maukah kita untuk selalu mengucapkan terimakasih dan percaya atas semua yang kita 

alami karena Allah Bapa telah mengirimkan Tuhan Yesus untuk mendampingi kita? 

 

DOA 

Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membantu kami selama ini untuk 

mengarungi kehidupan. Ajarilah kami untuk selalu bersikap baik kepada-Mu dan sesama. 

Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Aku mau selalu setia kepada Tuhan Yesus yang telah lahir untuk menolongku. 

=================================================================== 

 

 

RABU, 18 DESEMBER 2019 

HARI BIASA PEKAN III ADVEN 

ER. 23: 5-8; MZM. 72:2, 12-13, 18-19; MAT. 1: 18-24.  

 

Bacaan Injil: Matius 1: 18-24 
18 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, 

bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka 

hidup sebagai suami isteri. 19 Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak 

mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan 

diam-diam. 20 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak 

kepadanya dalam mimpi dan berkata: “Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut 

mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari 

Roh Kudus. 21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, 

karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.” 22 Hal itu terjadi 

supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: 23 “Sesungguhnya, anak dara itu 

akan menngandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai 

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. 

 

PENYELAMAT YANG SEJATI 

 

Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah 

yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.” (Matius 1:21) 

 

Bapak/ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Pernahkan kita merasa ditolong atau diselamatkan oleh sesama? Seperti cerita 

siswa bernama Bayu yang sering kali  datang ke sekolah pagi hari hanya untuk membantu 

seorang nenek yang sulit untuk menyeberang di jalan raya saat pergi berjualan di pasar 

dekat dengan sekolahan Bayu. Nenek tersebut biasanya mulai menyeberang pukul 05.50 

WIB, jadi Bayu sesegera mungkin tiba di tempat nenek itu hanya untuk menolongnya 

bahkan seringkali mengantarkan nenek sampai ke pasar dikarenakan mata nenek sudah 

tidak bisa berfungsi dengan baik. Nenek itu merasa senang sekali disebabkan masih ada 

yang membantu dirinya untuk mencari rejeki. Mungkin jika tidak ada Bayu, sang nenek 

akan kesiangan berjualan ke pasar dikarenakan kesulitan untuk menyeberang. 

 Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Allah sudah merencanakan dengan sungguh 

amat luar biasa memberikan penyelamat untuk umat manusia yaitu Yesus. Ia memang 

Tuhan, hanya Ia sebelumnya menjadi seorang manusia sama seperti kita, agar apa yang 

kita rasakan sudah dirasakan oleh Dia sewaktu menjadi manusia. Ia tidak akan pernah 

tinggal diam jika umat-Nya melakukan dosa. Ia selalu mengingatkan dan menyelamatkan 

ketika kita jatuh dalam dosa. Dahulu, sekarang sampai selama-lamanya Dia akan tetap 

menjadi penyelamat yang sejati untuk kita. Penyelamat dari Allah melalui Tuhan Yesus 

yang luar biasa habat. 

 Mungkin kita punya seseorang yang pernah menyelamatkan hidup kita dalam suatu 

keadaan terpuruk. Tetapi percayalah itu semua berasal dari izin-Nya. Yesus bisa saja 

memakai orang di sekitar kita untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita 

percaya, maka kita juga akan merasakan itu semua karena kasih-Nya yang sungguh 

besar dan indah. 

 

REFLEKSI 

Maukah aku untuk menolong sesamaku dengan hal-hal yang mudah dan ringan? 

 

DOA 

Tuhan Yesus sang penyelamat, terimakasih karena sampai pada saat ini Engkau masih 

setia menolong dan membantu kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas anugerah 

yang telah Kau berikan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Aku mau menolong orang di sekitar ku sama seperti Tuhan Yesus yang sudah 

menolongku terlebih dahulu. 

==================================================================== 

 



KAMIS, 19 DESEMBER 2019  

HARI BIASA PEKAN III ADVEN 

HAK. 13:2-7, 24-25A; MZM. 71:3-4A, 5-6AB, 16-17; LUK. 1: 5-25.  

 

Bacaan Injil: Lukas 1: 5-25 
5 Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakharia dari 

rombongan Abia. Isterinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. 6 

Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan 

ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. 7 Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab 

Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. 8 Pada suatu kali, waktu tiba giliran 

rombingannya, 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. 11 Maka tampaklah kepada Zakharia seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah 

kanan mezbah pembakaran ukupan. 12 Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. 13 

Tetapi malaikat itu berkata kepadanya: “Jangan takut, hai Zakharia, sebab doamu telah 

dikabulkan dan Elisabet, isterimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan 

haruslah engkau menamai dia Yohanes. 14 Engkau akan bersukacita dan bergembira, 

bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. 15 Sebab ia akan besar di 

hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh 

denga 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 pengelihatan di 

dalam Bait Suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. 23 Ketika 

selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. 24 Beberapa lama kemudian 

Elisabet, isterinya, mengandung dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri, 

katanya: 25 “Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan 

menghapuskan aibku di depan orang.” 

 

PENGAMPUNAN ASAL DARI PENGAKUAN 

 

“Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan 

aibku di depan orang.”(Lukas 1:25) 



 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Yuni merupakan salah satu siswi kelas VIII di sebuah SMP. Ia ingin sekali 

mendapatkan nilai 100 untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, tetapi ia menyadari bahwa 

kemampuannya membuat dia merasa tidak mungkin mendapatkan nilai sempurna. Dua 

hari lagi Yuni melaksanakan ulangan harian Bahasa Inggris, karena obsesinya itu ia 

melakukan cara yang kurang baik yaitu membuat catatan kecil dan membukanya ketika 

ulangan sedang berlangsung. Benar saja Yuni mendapatkan nilai 100 dengan cara yang 

kurang baik. Ia merasa senang tetapi rasa bersalahnya lebih besar. Kemudian ia 

mengakui kesalahannya dengan meminta maaf kepada Tuhan Yesus dan gurunya, serta 

Yuni bersedia jika ia harus melakukan ulangan lagi. 

 Injil hari ini menunjukkan begitu besar kasih Yesus sehingga Ia berkenan 

menghapus kesalahan yanng sudah kita perbuat. Ia akan memaafkan kesalahan kita jika 

kita mau mengakui apa yang membuat kita merasa jauh dari-Nya. Memang benar jika Dia 

terlebih dahulu sudah mengetahui kesalahan kita, tetapi alangkah baiknya jika kita 

mengakui agar komunikasi kita dengan-Nya semakin lebih baik dan jarak antara kita 

dengan Tuhan Yesus semakin dekat. 

 Berbuat baik memang tidak sulit, tetapi harus disertai juga dengan bantuan Roh 

Kudus agar kita tidak terbuai oleh apa yang kita perbuat dan bisa saja membuat kita 

sombong. Selalu mengandalkan dan meminta pertolongan Allah dalam setiap kegiatan 

kita akan membuat kita lebih mudah dan penuh dengan kebahagiaan. 

 

REFLEKSI 

Maukah aku untuk terus percaya akan kebaikan Yesus dan memiliki komunikasi yang baik 

dengan-Nya? 

 

DOA 

Tuhan Yesus yang manis, terimakasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami juga 

memohon agar kami bisa dengan rendah hati mengakui dosa ketika kami nelakukan 

kesalahan. Engkau Tuhan yang baik bagiku dan ku percaya hidupku kepada-Mu. Sebab 

Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Aku mau menumbuhkan imanku melalui pengakuan akan kesalahanku dan selalu 

mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap langkahku. 

==================================================================== 

 

 

JUMAT, 20 DESEMBER 2019  

HARI BIASA PEKAN III ADVEN 

YES. 7:10-14; MZM. 24:1-2, 3-4AB, 5-6; LUK. 1: 26-38.  

 

Bacaan Injil: Lukas 1: 26-38 
26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di 

Galilea bernama Nazaret, 27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang 



yang 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 dihadapan Allah. 31 Sesungguhnya engkau akan 

mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau 

menamai DiaYesus. 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. 

 

PERCAYA KEPADANYA 

 

Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.” (Lukas 1:37) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Jopie, Christ dan Gregorius adalah sekelompok teman yang dipertemukan saat 

pertama kali masuk SMP. Mereka senang sekali untuk mendoakan satu sama lain, 

sehingga pertemanan itu berlanjut sampai kelas IX. Saat mereka sedang sibuk-sibuknya 

untuk mempersiapkan Ujian Nasional, Jopie merasa tidak bersemangat karena ia tidak 

yakin untuk bisa masuk ke SMA favorit bersama teman-temannya. Bahkan ia sering kali 

mendapatkan nilai terendah pada beberapa mata pelajaran saat ulangan. Jopie 

menceritakan perasaanya kepada Christ dan Gregorius untuk tidak bisa masuk SMA 

favorit bersama mereka karena nilai hariannya yang rendah. Kemudian teman-temannya 

itu memberikan motivasi dan berlajar bersama agar Jopie bisa lebih bersemangat dalam 

belajar. Gregorius juga mengatakan kepada Jopie bahwa tidak ada yang mustahil saat 

kita sungguh mau belajar dan berusaha. 

 Injil hari ini meminta kita untuk percaya dan tidak ada yang mustahil. Apapun yang 

dilakukan pasti akan berhasil jika Allah sudah mengizinkan dalam setiap usaha kita. Apa 

yang kita anggap tidak mungkin terjadi bisa saja akan terjadi, mungkin tidak dalam jangka 

waktu yang dekat. Mustahil di hadapan manusia belum tentu mustahil di hadapan Allah. 

Intinya hanya percayalah kepada-Nya, maka tidak akan pernah dikecewakan, yang ada 

hanya ada mujizat. 

 Pernahkah kita berpikir bahwa ini tidak akan mungkin terjadi kepadaku? Itu hanya 

pertanyaan yang masih mengandalkan cara pikir seorang manusia tanpa melibatkan Allah 

di dalamnya. Hanya lelah yang akan didapati tanpa solusi yang terbaik jika hanya 



mengandalkan diri sendiri. Ajaklah Allah untuk melakukan dan membantu dalam setiap 

kegiatan kita, maka tidak akan ada yang mustahil. 

 

REFLEKSI 

Beranikah kita selalu mengajak Tuhan Yesus dalam setiap kegiatan kita? 

 

DOA 

Tuhan Yesus yang baik, terimakasih atas kebaikan yang Kau berikan untuk kami. Ajarilah 

kami untuk terus percaya dan mengajak Engkau dalam setiap kegiatan atau aktivitas 

kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Aku mau selalu percaya dan mengajak Tuhan Yesus untuk bersamaku setiap harinya. 

================================================================== 

 

 

SABTU, 21 DESEMBER 2019  

PETRUS KANISIUS 

KID. 2: 8-14 ATAU ZEF. 3:14-18A; MZM. 33:2-3, 11-12, 20-21; LUK. 1:39-45.  

 

Bacaan Injil: Lukas 1:39-45 
39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan 

menuju sebuah kota di Yehuda. 40 Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi 

salam kepada Elisabet. 41 Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak 

yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, 42 lalu berseru 

dengan suara nyaring: “Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah 

buah rahimmu. 43 Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? 44 

Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam 

rahimku melonjak kegirangan. 45 Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa 

yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana.” 

 

BAHAGIA KARENA PERCAYA 

 

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

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

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 Cerita pada hari ini mengenai siswa yang bernama Abel. Abel memiliki adik yang 

bernama Noel. Noel merupakan anak yang periang, sementara Abel lebih pendiam. Suatu 

kali Noel berwajah sedih ketika pulang sekolah. Setelah ditanya oleh Abel, ternyata Noel 

difitnah oleh temannya. Kemudian Abel mengatakan “Tidak apa-apa, itu hanya perkataan 

dari seseorang yang tidak mempunyai bukti. Jika kita tidak salah dan tidak melakukan, 

maka kita tidak perlu bersedih. Ingat, Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi, maka 

percayalah saja kepada-Nya bahwa Dia akan menyelesaikan masalah ini.” Kemudian 

Noel tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada kakaknya itu. 



 Injil yang diceritakan pada hari ini mengenai kebahagiaan dengan percaya kepada 

Tuhan. Manusia mempunyai rencana tetapi Tuhan punya kuasa untuk melaksanakan apa 

yang terbaik untuk kita. Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, yang bisa memberikan kita 

kebahagiaan. Percaya merupakan kunci dari kebahagiaan itu sendiri dan dari percaya itu 

pula akan ada hal-hal baik yang datang tanpa kita sadari. Percayalah kepada Yesus maka 

hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. 

 Bahagia pasti ingin dimiliki oleh semua orang. Jika kebahagiaan itu bisa dibeli, 

maka orang-orang yang memiliki banyak harta di dunia pasti akan memborongnya. Tetapi 

tidak dengan kebagaiaan yang berasal dari Yesus, semua orang bisa memiliki tanpa 

harus membelinya, melainkan modal percaya kepada-Nya. Bahagia bersama-Nya jauh 

lebih menyenangkan daripada bahagia oleh kebaikan yang dunia ini berikan.  

 

REFLEKSI 

Maukah kita menjadi bahagia dengan percaya kepada Yesus dan perlahan meninggalkan 

kebahagiaan yang kurang baik untuk diri kita sendiri? 

 

DOA 

Tuhan Yesus yang baik hati, terimakasih atas kebaikan yang Engkau berikan kepada 

kami. Ajarilah kami untuk semakin memiliki iman yang teguh akan Dikau dan semakin 

percaya kepada-Mu dari hari ke hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. 

Amin. 

 

AKSI 

Aku mau menjadi semakin percaya kepada-Nya dan menceritakan kepada orang 

sekitarku kebahagiaan dengan percaya kepada-Nya..  

==================================================================== 

 

 

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, Bacaan Injil: Mat. 1:18-24 

 

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. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau 

mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan 

diam-diam. 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. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, 

karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." Hal itu terjadi 

supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: "Sesungguhnya, anak dara itu akan 

mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia 



Imanuel" yang berarti: Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat 

seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai 

isterinya. 

 

ALLAH SELALU BESERTA KITA 

 

“Sesungguhnya, anak dara itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan 

menamakan Dia Immanuel, yang berarti: Allah beserta kita”(Mat 1:23) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih,  

Hari minggu ini adalah Minggu Adven yang keempat. Apakah ada teman-teman 

yang mengetahui arti dari perayaan Minggu Adven keempat ini? Dalam tradisi Gereja 

Katolik, Minggu Adven keempat merupakan lambang dari kemuliaan Tuhan. Kita 

menyalakan lilin yang terakhir untuk bersiap-siap menyambut datangnya sang Juru 

Selamat ke dunia. Minggu ini juga disebut sebagai Lilin Para Malaikat karena lilin ini 

adalah lambang kebahagiaan, kedamaian, sukacita dan kemuliaan menyambut datangnya 

Juru Selamat.  

Semua umat Katolik di dunia sedang menantikan datangnya Juru Selamat. 

Kedatangan Juru Selamat ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kepada Bangsa Israel. 

Mereka akan kedatangan seseorang yang akan disebut sebagai tunas Daud yang adil, 

yang akan selalu bersama dengan mereka, dan selalu melibatkan manusia untuk 

menyatakan keselamatan Allah. Allah memilih Maria dan Yosep menjadi orangtua anak-

Nya di bumi untuk mempersiapkan kedatangan tunas Daud. Ketaatan dan kesetiaan 

Maria dan Yosep menjadi pertimbangan Allah agar kita dapat meneladani sikap mereka 

dalam menanggapi rahmat Allah. Allah berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai umat-Nya 

dalam kondisi apapun dan dimanapun mereka berada. Mempersiapkan kedatangan Juru 

Selamat menjadi kesempatan untuk kita semakin mempersiapkan diri karena Allah selalu 

mempersiapkan yang terbaik untuk umat-Nya. 

Sebagai anak-anak Allah, kita yakin bahwa Allah akan selalu menyertai manusia 

dan membuat semua indah pada waktunya. Kedatangan Juru Selamat ke dunia 

dinantikan oleh semua orang sehingga hati kita dapat terarah pada karya dan janji Allah 

untuk semua manusia. Semoga dengan kita mempersiapkan kedatangan Sang Juru 

Selamat, kita dapat semakin percaya bahwa Ia akan selalu melindungi dan menyertai kita 

dimanapun kita berada.  

 

Refleksi: 

Sudahkah kamu mempersiapkan dengan baik kedatangan Juru Selamat? 

 

Doa: 

Ya Tuhan, kami berterimakasih karena Engkau sudi datang ke dunia untuk umat kudus-

Mu yang banyak dosa ini. Kami mohon, semoga Engkau selalu menyertai dan 

membimbing setiap langkah kami dimanapun kami berada, sehingga kami dapat betul-



betul mempersiapkan kedatangan Juru Selamat kami ke dunia. Sebab Engkaulah Tuhan 

dan pengantara kami. Amin.  

 

Aksi: 

Membantu persiapan menghias dekorasi Natal di Gereja.  

==================================================================== 

 

Senin, 23 Desember 2019 

Bacaan: Mal. 3:1-4; 4:5-6; Mzm. 25:4bc-5ab,8-9,10,14, Bacaan Injil: Luk. 1:57-66. 

 

Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan iapun melahirkan seorang 

anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar, bahwa 

Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah 

mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan 

untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama 

bapanya, tetapi ibunya berkata: "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka 

kepadanya: "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka 

memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya 

kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini: "Namanya adalah 

Yohanes." Dan merekapun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya 

dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua 

orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh 

pegunungan Yudea. Dan semua orang, yang mendengarnya, merenungkannya dan 

berkata: "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. 

 

GAPAILAH CITA-CITAMU 

 

“Dan semua orang, yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata: Menjadi  

apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia.”(Luk 1:66) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih,  

Apakah kita mempunyai cita-cita yang sedang diimpikan? Bagaimana cara kita 

agar nantinya kita dapat menggapai cita-cita tersebut? Belajar dan bekerja dengan giat 

pastilah salah satu dari jawaban kita dari pertanyaan tadi. Tetapi dengan belajar dan 

bekerja saja belumlah cukup, karena kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan lewat doa. 

Dengan berdoa, kita mendapatkan kekuatan rohani dari Tuhan agar segala pekerjaan dan 

cita-cita yang kita impikan dapat tercapai dan sesuai dengan kehendak-Nya. 

Elisabet dan Zakaria mempunyai cita-cita untuk memiliki seorang anak. Mereka 

sudah sangat berumur saat mereka hampir berpasrah untuk memiliki seorang anak. 

Zakaria adalah seorang imam yang bertugas di sebuah sinagoga, dan pada hari itu ia 

mendapat tugas untuk mempimpin ibadat di sinagoga. Saat ia sedang mempersiapkan 

ukupan bakaran, datanglah malaikat yang menyampaikan bahwa Allah menjawab doa 



mereka untuk memiliki seorang anak. Karena ketidakpercayaan Zakaria pada perkataan 

malaikat, malaikat membuat Zakaria menjadi bisu selama 9 bulan, sampai Elisabet 

melahirkan. Selama 9 bulan dibuat bisu, ia tetap percaya kepada Allah dan tidak 

mengurangi rasa hormatnya kepada Allah. Malaikat memberi tahu kepada Zakaria, bahwa 

anak laki-laki yang akan lahir itu haruslah diberi nama Yohanes. 

Ketika pada hari yang kedelapan, mereka menyunatkan anak itu dan memberinya 

nama. Semua orang bersukacita akan kelahiran anak itu, dan menanyakan kepada 

Zakaria siapa nama anak itu. Zakaria memberinya nama seperti yang dipesankan oleh 

malaikat, dan seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan semua orang yang 

menyaksikan hal itu terkejut kemudian memuliakan nama Tuhan. 

Zakaria dan Elisabet tetap setia kepada Allah sewaktu mereka benar-benar 

menginginkan seorang anak. Mereka menunjukkan ketaatan dan usaha yang luar biasa 

sehingga apa yang mereka inginkan dapat dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, 

sepatutnya kita selalu meneladani sikap Zakaria dan Elisabet yang tidak pernah putus asa 

dan selalu berusaha supaya cita-cita atau keinginan mereka dapat tercapai. Mereka 

malah semakin memuliakan Allah karena dikabulkan doanya oleh Allah.  

 

Refleksi: 

Sejauh mana aku sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-

citaku? 

 

Doa: 

Ya Tuhan, kami bersyukur karena segala rencana dan segala pemberian-Mu yang ajaib 

untuk kami. Engkau telah mengajarkan bagaimana berusaha yang baik agar kami dapat 

menggapai cita-cita kami, seperti yang diteladankan Zakaria dan Elisabet. Semoga kami 

dapat seperti mereka yang tabah, setia, dan tidak kenal putus asa dalam menggapai cita-

cita dan keinginan kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.  

 

Aksi: 

Membuat list atau daftar usaha dan persiapan yang dapat aku lakukan untuk menggapai 

cita-citaku.  

==================================================================== 

 

Selasa, 24 Desember 2019 

Sore Menjelang Hari Raya Natal 

Bacaan: Yes. 62:1-5; Mzm. 89:4-5,16-17,27,29; Kis. 13:16-17,22-25 

Bacaan Injil: Mat. 1:18-25 

 

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. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau 

mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan 



diam-diam. 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. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, 

karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." Hal itu terjadi 

supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Sesungguhnya, anak dara itu akan 

mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia 

Imanuel"yang berarti: Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat 

seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai 

isterinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan 

Yusuf menamakan Dia Yesus. 

 

KETAATAN YUSUF  

“Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan 

itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya.”(Mat 1:24-25) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih,  

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

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

mendapatkan penampakan malaikat dan ia diberkati karena terpilih menjadi Ibu bagi 

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

terikat dengan pasangannya dan diketahui oleh masyarakatnya. Dalam masa 

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

rumah sebagai suami dan istri.  

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

belum dapat tinggal serumah sebagai suami dan istri. Pada saat Maria menyampaikan 

pesan Malaikat kepada Yusuf, bahwa ia mengandung, Yusuf terkejut dan diam-diam ia 

ingin menceraikan Maria. Mengapa secara diam-diam? Karena Yusuf adalah seorang 

yang tulus hati. Ia taat dan setia kepada Tuhan, ia tidak menginginkan Maria 

dipermalukan karena perceraiannya. Tetapi Malaikat datang dan mencegah Yusuf untuk 

menceraikan Maria karena anak yang dikandungnya adalah anak dari Roh Kudus.  

Ketaatan dan kesetian Yusuf kepada Tuhan membuat ia membatalkan niat 

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

ditunjukan Yusuf kepada Bapa membuatnya menjadi seorang yang baik dan murah hati, 

ikhlas dalam melakukan suatu pekerjaan, selalu sabar, dan tegas. Marilah kita meniatkan 

diri untuk setia dan taat kepada Bapa seperti Yusuf, yang setia dan taat dalam segala 

situasi dan kondisi hidup, sehingga kita percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama 

dengan orang yang taat serta percaya kepada-Nya.  

 

Refleksi: 

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

Yusuf? 



 

Doa: 

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

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

Amin. 

 

Aksi: 

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

kepada orang tuamu di rumah, karena orang tuamu adalah wakil Allah di bumi.  

==================================================================== 

 

Rabu, 25 Desember 2019 

HARI RAYA NATAL 

Bacaan: Misa Fajar : Yes. 62:11-12; Mzm. 97:1,6,11-12; Bacaan Injil: Luk. 2:15-20 

 

Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-

gembala itu berkata seorang kepada yang lain: "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk 

melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu 

mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang 

berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat-Nya, mereka memberitahukan 

apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang Anak itu. Dan semua orang yang 

mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 

Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka 

kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala 

sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah 

dikatakan kepada mereka. 

 

HARI RAYA NATAL 

 

“ Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi disana,  

seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.” (Luk 2:15) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman terkasih,  

Selamat hari Natal. Seseorang yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Kristiani di 

seluruh dunia telah lahir. Hari ini kita merayakan datangnya Sang Juru Selamat ke dunia 

dengan bantuan Maria dan Yusuf sebagai orang tua pilihan Allah. Mereka melahirkan 

Sang Juru Selamat di tempat yang sederhana, di sebuah gua dan meletakkan bayi 

tersebut di sebuah palungan. Kesederhanaan yang ditampilkan oleh Maria dan Yusuf 

merupakan sebuah teladan yang baik bagi keluarga-keluarga Kristiani di dunia. 

Para gembala ikut merayakan peristiwa kelahiran Yesus ini dengan pemberitahuan 

dari para malaikat yang datang kepada mereka. Para gembala disiapkan oleh Allah untuk 

menjadi pewarta kabar gembira mengenai kelahiran Yesus. Pada zamannya, para 



gembala dipandang sebelah mata oleh orang lain karena mereka selalu berada di luar 

rumah, dan terkadang omongannya tidak dapat dipercaya. Mereka juga jarang datang ke 

Bait Allah untuk berdoa demi menjaga ternak mereka di padang. Tetapi Allah mempunyai 

rencana yang lain untuk mereka. Mereka disiapkan untuk menjadi pewarta kabar yang 

pertama kali melihat bayi Yesus lahir. Mereka berkata seorang kepada yang lain untuk 

segera pergi ke Betlehem melihat bayi Yesus. Sesampainya disana, mereka melihat 

seorang bayi laki-laki yang dibungkus dengan kain lampin bersih di atas sebuah palungan, 

dan kemudian mereka menyembah-Nya. Yesus lahir dalam kesederhanaan, tetapi 

membawa suasana yang syahdu. Kehadiran-Nya membawa sukacita bagi semua yang 

melihat-Nya di hari itu, dan para gembala yakin bahwa apa yang dikatakan malaikat 

sungguh benar adanya.  

Teman-teman yang terkasih, para gembala merupakan pewarta kabar gembira 

pada masanya. Mereka tidak takut menyebarkan kabar tentang kelahiran Yesus sampai 

ke penjuru kota, walaupun mungkin banyak orang yang tidak percaya pada perkataan-

Nya. Sebagai generasi penerus Gereja, kita juga merupakan anak-anak muda yang 

mempunyai tugas seperti para gembala, yaitu mewartakan Yesus dengan cara yang 

sederhana pula. Tidak perlu seperti teolog-teolog atau pengajar agama yang terlihat di 

depan umum, tetapi cukup dengan cara menyebarkan kasih ke semua orang sesuai 

dengan caranya masing-masing.  

 

Refleksi: 

Sudahkan aku menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitarku? 

 

Doa: 

Bapa, terima kasih atas segala rahmat-Mu karena Engkau selalu menyertai kami setiap 

harinya. Berkatilah kami agar kami dapat menjadi pewarta kabar gembira bagi orang-

orang di sekitar kami. Mampukan kami menjadi seperti para gembala yang tidak takut 

menyebarkan kabar sukacita kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara 

kami. Amin.  

 

Aksi: 

Ikut dalam sebuah kelompok lektor atau lektris di Gereja, atau menjadi pembina iman di 

lingkungan atau di wilayahmu.  

==================================================================== 

 

Kamis, 26 Desember 2019 

Pesta St. Stefanus Martir Pertama, 

Hari kedua dalam Oktaf Natal 

Bac. : Kis. 6:8-10; 7:54-59; Mzm. 31:3cd-4,6,8ab,16bc,17, Bacaan Injil: Mat.10:17-22. 

 

Tetapi waspadalah terhadap semua orang; karena ada yang akan menyerahkan kamu 

kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. 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. 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. 

Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu; Dia yang akan berkata-

kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga 

seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya 

dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-

Ku; tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 

 

JANGAN KUATIR 

 

“Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu kuatir akan bagaimana  

dan akan apa yang harus kamu katakan...” (Mat 10:19) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih, 

Apakah kamu mengenal St. Stefanus Martir yang hari ini kita rayakan? Apakah ada 

diantara kita yang menggunakan nama Santo Stefanus sebagai nama baptis? Pada hari 

ini seluruh Gereja Katolik merayakan pesta St. Stefanus, martir pertama dalam Gereja 

Katolik. Stefanus merupakan seorang diakon Gereja Perdana di Yerusalem, dan dalam 

setiap pengajarannya menimbulkan banyak reaksi negatif dari kalangan jemaat Yahudi 

lainnya yang tidak menerima ajaran Stefanus. Ia banyak membuat mukjizat dan tanda-

tanda di rumah-rumah ibadat sehingga banyak orang tidak menyukainya. Kemudian 

Stefanus ditangkap dengan dakwaan penistaan agama dan mendapatkan hukuman 

rajam.  

Bacaan hari ini juga mengingatkan kita pada saat Yesus ditangkap dan diadili 

dengan dakwaan yang sama seperti Stefanus, yaitu penistaan terhadap Allah dan imam 

Bait Allah. Pada masa Natal ini, kita diajak untuk merenungkan beberapa hal sebagai 

orang muda penerus Gereja, yaitu yang pertama, kita diberikan kekuatan dan keberanian 

oleh Yesus dan Stefanus untuk menjadi pewarta dan saksi di tengah semua orang yang 

belum mengenal Yesus. Yang kedua, kita dapat belajar untuk menyerahkan hidup kita 

secara total untuk Allah, sang pemberi kehidupan. Masa Natal ini menjadi awal yang baru 

bagi kita untuk benar-benar memahami kehendak Allah dalam diri kita. Dengan kita benar-

benar memahami dan meyakini Allah, kita juga semakin mengimani Allah dan percaya 

bahwa dengan kelahiran Yesus kita dapat memiliki hati yang kuat dan teguh untuk 

bersaksi di tengah dunia.  

Kemartiran Stefanus ingin mengajari kita sesuatu hal bahwa untuk mengikuti Yesus 

(sebagai murid) pastilah ada resiko yang akan kita hadapi, salah satunya adalah tidak 

disukai oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Yesus dan Stefanus membuat kita 

percaya bahwa Allah akan selalu melindungi orang-orang yang percaya kepada-Nya. 

Janganlah kita kuatir akan apa yang akan terjadi jika kita dihadapkan pada ancaman dan 

kecaman, oleh karena itu marilah kita sebagai murid-murid Yesus berani dalam menjadi 



pewarta kabar baik dan tidak takut pada segala hal yang akan kita terjadi dalam hidup kita 

kini dan yang akan datang.  

 

Refleksi: 

Sudahkah kita mendapat keberanian untuk bersaksi seperti St. Stefanus? 

 

Doa: 

Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat Engkau perkenalkan dengan St. Stefanus, 

martir-Mu yang rela mati demi mempertahankan imannya kepada-Mu. Kami mohon, 

bantulah kami agar kami juga dapat setia kepada Engkau seperti St. Stefanus. Berikanlah 

kami kekuatan agar kami juga dapat menjadi saksi-Mu di tengah orang-orang sekitar 

kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.  

 

Aksi: 

Membaca dan mengenal santo-santa yang menjadi martir demi Kristus.  

==================================================================== 

 

 

 

 

Jumat, 27 Desember 2019 

Pesta St. Yohanes, 

Hari Ketiga dalam Oktaf Natal 

Bacaan: 1Yoh. 1:1-4; Mzm. 97:1-2,5-6,11-12, Bacaan Injil: Yoh. 20:2-8 

 

Ia 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." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. 

Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari pada 

Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. 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, 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. Maka 

masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya 

dan percaya. 

 

PERCAYALAH 

 

“Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur 

 itu dan ia melihatnya dan percaya.” (Yoh 20:8) 

 



Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih,  

Pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta St. Yohanes, penulis Injil. Adakah 

disini yang menggunakan nama Yohanes Penginjil sebagai nama baptisnya? Dalam 

tradisi Gereja Katolik, St. Yohanes yang dimaksudkan adalah Rasul Yohanes, salah satu 

dari kedua belas Rasul pertama Yesus. Ia juga merupakan saudara dari Yakobus dan 

Petrus, yang bekerja sebagai seorang nelayan di Galilea. Yohanes termasuk ke dalam 

murid-murid kesayangan Yesus bersama dengan Yakobus dan Petrus, sampai-sampai Ia 

mempercayakan ibu-Nya kepada Yohanes untuk dijaga. 

Yohanes menceritakan apa yang ia ketahui tentang Yesus dari apa yang ia lihat, ia 

dengar, dan ia rasakan sendiri selama mengikuti Yesus. Ia mempunyai gaya ceritanya 

sendiri dibandingkan dengan penulis Injil lainnya. Ia membuat orang yang mendengar 

ataupun membaca ceritanya seolah-olah juga bersama dengan dia untuk merasakan 

sendiri bagaimana Yesus menderita, wafat bahkan sampai kebangkitan-Nya ke Surga. 

Yohanes mengetahui bahwa kebangkitan Yesus yang ia ceritakan ini kepada semua 

orang akan memberikan jaminan bahwa benar adanya kehidupan yang kekal. Murid-murid 

yang mengetahui bahwa makam itu kosong langsung pergi mencari jenazah Yesus dalam 

kuburnya, dan yang ia lihat disana hanyalah makam kosong dan sebuah kain yang sudah 

tergulung.  

Yesus membuktikan bahwa Ia akan kembali hidup dan mematahkan kuasa jahat di 

atas bumi. Ia membuat orang lain serta murid-murid-Nya takjub akan kebangkitan-Nya. 

Mereka yang melihat keadaan makam kosong itu semakin percaya bahwa Yesus 

memang berasal dari Allah. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang walaupun tidak 

melihat langsung makam kosong Yesus, tetapi kita adalah orang muda yang dipilih Allah 

untuk mengenal Yesus dan merasakan karya penyelamatan-Nya yang kekal.  

 

Refleksi: 

Sudahkah kita sebagai orang muda percaya dan mengimani Yesus yang menderita, wafat 

dan bangkit untuk kita? 

 

Doa: 

Allah Bapa yang mahabaik, sungguh besarlah perbuatan-Mu kepada kami. Kami 

berterima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu untuk kami. Engkau rela 

menurunkan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi penebus kami. Berkatilah kami ya 

Bapa, semoga kami dapat semakin mencintai Yesus dan semakin percaya bahwa hanya 

Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.  

 

Aksi: 

Jika parMarta mengadakan kegiatan napak tilas, ikutlah dalam kegiatan tesebut.  

==================================================================== 

 

 

 



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, Bacaan Injil: Mat. 2:13-18 

 

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." Maka Yusufpun bangunlah, diambilnya Anak itu serta ibu-

Nya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. 

Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: "Dari Mesir Kupanggil 

Anak-Ku." 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. Dengan demikian genaplah firman yang 

disampaikan oleh nabi Yeremia: "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang 

amat sedih; Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak 

ada lagi." 

 

PESTA KANAK-KANAK SUCI 

 

“Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi:  

Dari Mesir Kupanggil Anakku.” (Mat 2:15) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih,  

Apakah kamu pernah melihat anak-anak kecil yang menjadi pengamen atau 

pengemis di pinggir jalan raya? Bagaimana perasaanmu melihat anak-anak yang berada 

di pinggir jalan tersebut? Mereka adalah anak-anak jalanan yang mungkin saja tidak 

bersekolah dan tidak mendapat kasih sayang dari orang tua yang lengkap seperti kita. 

Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita diberi orang tua yang lengkap, diberi kasih 

sayang, disekolahkan dengan baik sampai kita dapat menggapai cita-cita kita nantinya. 

Pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Kanak-Kanak Suci. Di hari ini semua anak-

anak didunia dapat kita doakan agar mereka juga dapat berbahagia dan mendapat berkat 

dari Tuhan.  

Bacaan Injil hari ini menceritakan tentang bagaimana kelahiran Yesus mengganggu 

ketenangan Raja Herodes. Ia tidak ingin kekuasannya jatuh dan digantikan oleh anak laki-

laki yang belum pernah dikenalnya. Ia mengundang tiga raja dari timur untuk melihat 

apakah benar ada anak laki-laki yang lahir di Betlehem, dan ia meminta mereka berjalan 

kesana terlebih dahulu baru kemudian kembali melaporkannya kepadanya. Oleh karena 

itu, malaikat datang kembali dalam mimpi dan memperingatkan Yusuf bahwa Herodes 

hendak kesana dan membunuh Anak itu. Ia harus membawa Anak itu pergi dari Betlehem 

ke Mesir supaya selamat. Sebagai seorang bapak, ia tidak ingin Anak itu dan keluarganya 



mendapat kesulitan, ia ingin melindungi Anak dan istrinya. Ia menjadi bapak yang 

bersedia melakukan apa saja demi melindungi keluarganya dari serangan orang jahat.  

Setiap keluarga pastilah ingin anak-anaknya mendapat perlakuan yang baik dan 

keamanan dalam setiap perjalanan hidupnya. Anak-anak haruslah mendapatkan tempat 

yang layak supaya ia dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Begitu pula kita 

yang sedang dalam masa remaja, peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Kita dituntut 

untuk melindungi adik-adik dan juga diri kita sendiri dari berbagai kejahatan yang ada di 

sekitar kita. Oleh karena itu, sebagai remaja yang beriman, kita sudah dapat menilai 

apakah tindakan kita sudah baik atau belum sehingga tidak ada yang mendapatkan 

kesulitan karena tindakan kita sendiri.  

 

Refleksi: 

Sudahkah aku menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan selama hidupku? 

 

Doa: 

Ya Allah Bapa, Engkau menganugerahi kami Yesus yang telah lahir ke dunia untuk kami. 

Kami mohon berkatilah semua anak-anak yang ada di dunia, sehingga kami dapat 

bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah 

Tuhan kami. Amin.  

 

Aksi: 

Mengunjungi anak-anak yang ada di panti asuhan atau memberikan pelatihan bagi anak-

anak kolong jembatan.  

==================================================================== 

 

 

 

Minggu, 29 Desember 2019 

Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, Yusuf 

Bac.: Sir. 3:2-6,12-14; Mzm. 128:1-2,3,4-5; Kol. 3:12-21, Mat. 2:13-15,19-23. 

 

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." Maka Yusufpun bangunlah, diambilnya Anak itu serta ibu-

Nya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, 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: "Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya dan berangkatlah ke 

tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh Anak itu, sudah mati." Lalu 

Yusufpun bangunlah, diambilnya Anak itu serta ibu-Nya dan pergi ke tanah Israel. 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. Setibanya di sana iapun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu 

terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa Ia akan disebut: 

Orang Nazaret. 

 

PESTA KELUARGA KUDUS 

 

“Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi,  

bahwa Ia akan disebut: Orang Nazaret.” (Mat 2:23) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih,  

Apakah kita sedang ada di kampung halaman? Bagaimana rasanya berkumpul di 

hari Natal ini bersama dengan keluarga besar di kampung halaman? Menyenangkan 

sekali berada di tengah-tengah orang yang sayang dengan kita, saling bersalaman, saling 

bercerita dan lain sebagainya. Kita dapat bertemu dengan saudara yang mungkin belum 

pernah kita lihat dan kunjungi sebelumnya. Dengan kita mengunjungi kampung halaman, 

kita dapat melihat berbagai hal yang unik dan menyenangkan disana, sehingga kita dapat 

lebih memperbarui hati dalam menyambut Natal tahun ini. 

Yesus pun mempunyai kampung halaman, yaitu desa Nazaret. Ia dibawa oleh 

orang tuanya dari Mesir ke Nazaret, karena dahulu Yusuf dan Maria pernah tinggal 

disana. Mereka merasa bahwa kembali ke Betlehem merupakan keputusan yang tidak 

tepat karena anak dari Raja Herodes, yaitu Arkhelaus, menjadi raja menggantikan posisi 

ayahnya. Maka mereka membawa Yesus ke Nazaret, ke tempat yang aman, dan memang 

sudah nubuatan Nabi bahwa Yesus nantinya akan disebut sebagai Orang Nazaret. Pada 

hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Keluarga Kudus dari Nazaret untuk menghormati 

Yesus, Bunda Maria yang melahirkan-Nya, dan Bapak Yusuf yang selalu menjaga-Nya 

siang dan malam sebagai ayah hukum yang sah. Mereka dikenal sebagai satu keluarga 

yang disebut dengan Keluarga Nazaret.  

Oleh karena itu, berkumpul bersama keluarga merupakan suatu hal yang 

menyenangkan dan menjadi kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh semua keluarga 

disaat liburan. Semoga Natal tahun ini dengan kita berkumpul bersama dengan keluarga 

dapat menjadi kegiatan yang dapat membangkitkan semangat dan iman kita serta dapat 

meneladan keluarga kudus Nazaret sebagai pedoman hidup berkeluarga.  

 

Refleksi: 

Sudahkah keluargaku meneladani Keluarga Kudus Nazaret? 

 

Doa: 

Ya Tuhan, kami ingin berterimakasih kepada-Mu karena Engkau memberikan kami 

teladan dalam kehidupan berkeluarga. Bantulah keluarga kami yang masih berziarah 

disini semoga kami dapat meneladani kehidupan berkeluarga seperti keluargamu yang 

ada di Nazaret. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.  



 

Aksi: 

Melihat dan mengenal silsilah dalam keluarga besar.  

==================================================================== 

 

Senin, 30 Desember 2019 

Hari Keenam Dalam Oktaf Natal 

Bacaan: 1Yoh. 2:12-17; Mzm. 96:7-8a,8b-9,10, Bacaan Injil: Luk. 2:36-40 

 

Lagipula 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, dan sekarang ia janda dan berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak 

pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan 

berdoa. 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. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, 

kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu 

bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada pada-Nya. 

 

 

BERIBADAH DAN BERDOA 

 

“Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah  

dengan berpuasa dan berdoa” (Luk 2:37) 

 

Bapak/Ibu dan teman-teman yang terkasih, 

Siapakah di antara kita yangtidak pernah lupa untuk berdoa dan beribadah? 

Bagaimana perasaan kita jika pada hari Minggu lupa untuk ke gereja? Sebagai remaja 

yang beriman Kristiani pastilah kita diajarkan dari kecil oleh orang tua dan guru di sekolah 

bahwa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu haruslah kita berdoa untuk bersyukur 

kepada Allah. Setiap hari Minggu pun kita masih diajak oleh orang tua untuk beribadah di 

Gereja bersama. Dengan kita terbiasa berdoa dan beribadah kepada Tuhan sejak kecil, 

kita akan menjadi orang yang bijaksana dan sederhana seperti Hana, seorang nabi 

perempuan di Bait Allah.  

Bacaan Injil hari ini bercerita tentang seorang nabi perempuan yang tinggal di Bait 

Allah selepas ditinggal mati oleh suaminya, dan saat itu ia berusia 84 tahun. Walaupun ia 

sudah menjadi seorang janda, tetapi ia tidak meninggalkan kewajibannya untuk pergi 

berpuasa dan beribadah ke Bait Allah setiap hari dan berbicara tentang akan datangnya 

seorang Anak yang dinantikan oleh seluruh umat. Nabi Hana adalah seorang nabi yang 

sangat beruntung karena ia dapat melihat bayi Yesus sebelum ia menyusul suaminya ke 

Surga. Ia melihat Sang Juru Selamat bersama dengan Imam Simeon di Bait Allah setelah 

Yesus dipersembahkan ke Bait Allah sesuai dengan tradisi Yahudi. 



Kesederhanaan yang ditampilkan oleh Nabi Hana dapat kita jadikan pedoman 

dalam hidup sehari-hari. Dia dengan tekun berpuasa dan berdoa, menunggu dan menanti-

nanti kedatangan Juru Selamat tersebut. Setelah ia dapat melihatnya, bersorak dan 

bersyukur kepada Allah. Walaupun kita pada masa kini tidak seperti Hana yang dapat 

melihat Yesus, tetapi kita harus bersyukur karena kita boleh mengenal-Nya seperti 

seolah-olah kita pernah bertemu dengan-Nya.  

 

Refleksi: 

Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita belum pernah melihat-Nya 

langsung seperti Hana? 

 

Doa: 

Ya Tuhan, terima kasih atas kedatangan-Mu ke dunia sebagai manusia untuk kami. Kami 

bersyukur atas segala kebaikan-Mu dengan menjadikan Nabi Hana sebagai salah satu 

pedoman kami untuk beribadah kepada Engkau. Ajarilah kami untuk setia dalam 

beribadah kepada-Mu walaupun dalam kondisi apapun seperti Nabi Hana. Sebab 

Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.  

 

Aksi: 

Membuat niat untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu.  

==================================================================== 

 

Selasa, 31 Desember 2019 

Hari Ketujuh Dalam Oktaf Natal 

Bacaan: 1Yoh. 2:18-21; Mzm. 96:1-2,11-12,13, Bacaan Injil: Yoh. 1:1-18. 

 

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

adalah Allah.Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.Segala sesuatu dijadikan oleh 

Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah 

dijadikan.Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.Terang itu bercahaya 

di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.Datanglah seorang yang 

diutus Allah, namanya Yohanes; ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian 

tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.Ia bukan terang itu, 

tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.Terang yang sesungguhnya, yang 

menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.Ia telah ada di dalam dunia dan 

dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya.Ia datang kepada milik 

kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.Tetapi semua 

orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu 

mereka yang percaya dalam nama-Nya;orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah 

atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan 

dari Allah.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.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."Karena dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih 

karunia;sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran 

datang oleh Yesus Kristus.Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak 

Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya. 

 

TAHUN YANG BERMANFAAT 

 

Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam 

kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya (Yohannes1:4-5) 

 

Bapak/ ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

Tahun baru hadir dan tahun yang lama akan ditinggalkan. Hari ini adalah hari 

terakhir kita di tahun 2019. Sesaat lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Hari ini 

adalah waktu yang tepat untuk mengatakan selamat tinggal pada tahun 2019 dan selamat 

datang pada tahun 2020. 

Tahun akan berganti, tetapi apakah ada yang berubah dalam hidup kita? Sebagai 

orang Katolik kita mestinya percaya bahwa hidup ini adalah kesempatan dan anugerah. 

Sebagai kesempatan, mestinya setiap bagian dalam hidup kita baktikan untuk sesuatu hal 

yang bermanfaat. Sebab hanya selama kita hidup di dunia ini, kita punya kesempatan 

untuk mewujudkan hidup yang bermanfaat. Hidup sudah seharusnya bermanfaat, karena 

hidup kita sudah selalu diberi dan dikaruniai oleh Tuhan. “Dalam Dia ada hidup dan hidup 

itu adalah terang manusia”, kata Injil hari ini. 

Hari ini kita diingatkan bahwa entah tahun berganti atau tidak, sang Emanuel akan 

selalu menyertai dan mendampingi hidup kita. Ia selalu diam diantara kita, peduli pada 

kita, dan mengangkat kita dari lembah kekelaman menuju terang. Marilah kita belajar dari 

Yohanes pembabtis, kita dipanggil untuk membawa terang dan damai Tuhan kepada 

siapa saja yang kita jumpai, Sebab terlalu singkat hidup dilewati, tanpa diisi dengan 

sesuatu yang berharga. Semoga  

 

REFLEKSI 

Sejauh mana aku sudah mengisi tahun 2019 dengan sesuatu yang bermakna? Dan 

berapa besar maknanya? 

 

DOA 

Tuhan, anugerahi kami kebijaksanan agar mampu mengisi hari-hari kami dengan hal-hal 

yang berguna dan memuliakan namaMu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

AKSI 

Aku akan mengisi tahun  2020 dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. 

 

*************RENUNGAN ADVEN 2019 KOMKAT KAJ UNTUK SMP********** 


