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RENUNGAN ADVEN 2021 
KOMKAT KAJ 

 
JENJANG  SD 

 

Minggu, 28 November 2021 

Hari Minggu Adven I 

Bacaan: Yer. 33:14-16; Mzm. 25:4bc-5ab,8-9,10,14; 1 Tes. 3:12-4:2; Luk. 21:25-28,34-36 

"Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-

bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan 

karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa 

langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan 

dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah 

dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." "Jagalah dirimu, supaya hatimu 

jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya 

hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan 

menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu 

beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di 

hadapan Anak Manusia." 

HIDUP KUDUS 

"Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-

kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti 

suatu jerat. (Luk 21:34) 

 Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Jessen suka memboroskan uang jajan dan uang 

tabungannya dengan membeli makanan yang enak-enak, membeli mainan, mentraktir teman-

teman, membeli game terbaru dan menonton bersama teman-teman. Setiap kali diingatkan oleh 

orang tuanya untuk hemat dan beribadah dia selalu tidak menuruti nasihat orang tuanya itu. 

Suatu malam sehabis menonton di bioskop bersama teman-temannya tiba-tiba ada anak-anak 

nakal yang mengambil dompet, handphone, sepatu dan jaketnya. Sejak saat itu Jessen berubah 

menjadi anak yang baik. Dia tidak lagi suka berfoya-foya tetapi sekarang lebih banyak untuk 

berdoa dan beribadah, karena ia menyadari bahwa Tuhan telah menolongnya sehingga ia tidak 

terluka saat anak-anak nakal mengambil barang-barang berharganya. 
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 Bacaan hari ini mengingatkan kita untuk hidup baik di hadapan Tuhan dan sesama. 

Tuhan senang kalau anak-anak-Nya hidup dekat pada-Nya dan menjauhi hal-hal yang membuat 

mereka jauh dari Tuhan, seperti pesta pora, bermain game berlebihan, melawan orang tua dan 

guru.  

 Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kalian rindu supaya hidup kalian diberkati oleh 

Tuhan? Kalau kalian rindu hidup diberkati oleh Tuhan, yuk, mulai hari ini kita taat pada perintah 

Tuhan, orang tua dan guru serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang sering mengecewakan 

Tuhan, orang tua dan guru. Tuhan Yesus memberkati.  

Refleksi: 

Apakah selama ini aku sudah membuat Papa dan Mama bahagia dengan sikap dan perbuatanku? 

Doa: 

Tuhan Yesus, tolonglah aku agar aku dapat menjadi anak yang baik, yang selalu membuat orang-

orang di sekitarku bahagia dengan sikap dan perbuatanku yang baik. 

Aksi: 

Aku akan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senin, 29 November 2021 

Hari Biasa Pekan 1 Adven 

Bacaan: Yes. 2:1-5; Mzm. 122:1-2,3-4a.(4b-5.6-7), 8-9; Mat 8:5-11 

Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon 

kepada-Nya: "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." 

Yesus berkata kepadanya: "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu 

kepada-Nya: "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku, katakan saja sepatah 

kata, maka hambaku itu akan sembuh. 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." 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. 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. 
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KETAATAN 

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." (Mat 8:9) 

 

Anak-anak yang dikasihi Tuhan, suatu malam Mama mengingatkan Juna agar tidak tidur 

terlalu malam, karena besok jam 06.00 pagi teman-temannya akan menjemputnya untuk pergi 

bertanding sepak bola. Juna hanya bilang, “Iya, Ma” tetapi ia tetap main game. Akibatnya dia 

baru tertidur jam 04.00 pagi. Ketika jam 05.00 pagi Mama membangunkannya, Juna susah untuk 

dibangunkan. Bahkan teman-temannya membangunkan pun Juna tetap tertidur pulas. Akibatnya 

teman-temannya meninggalkan Juna dan Juna tidak ikut bertanding sepak bola. Siang harinya 

ketika ia terbangun, ia kaget dan kemudian mencari mamanya dan menegur mama karena ia 

merasa tidak dibangunkan. Setelah Mama menjelaskan semuanya, akhirnya Juna menyesal 

karena tidak menuruti nasihat Mamanya untuk tidur labih cepat. 

     Ketaatan itu penting. Orang yang selalu taat melaksanakan setiap nasihat yang baik, maka 

hidupnya akan menjadi lebih baik. Di dalam bacaan hari ini ada seorang perwira dari Kapernaum 

yang meminta kepada Yesus supaya hambanya disembuhkan. Dia meminta supaya Yesus hanya 

bersabda saja dan Ia percaya sabda Tuhan Yesus akan menyembuhkan hambanya.  Ia berkata 

seperti itu karena ia telah belajar taat dari pimpinannya dan ia pun memiliki anak buah yang taat 

padanya. Karena ketaatan dan kepercayaannya pada perkataan Tuhan Yesus, maka hambanya 

yang sedang sakitpun dapat disembuhkan. 

     Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah selama ini kalian juga taat pada perintah orang tua 

dan guru? Kalau kalian taat pada perintah mereka, maka hidup kalian pasti akan diberkati oleh 

Tuhan, karena Tuhan senang dengan anak-anak yang taat pada orang tua dan guru. Tuhan Yesus 

memberkati. 

 

Refleksi: 

Apakah selama ini aku selalu taat pada perintah orang tua dan guru? 

Doa: 

Tuhan Yesus, jadikanlah aku pribadi yang senantiasa taat pada perintah orang tua, guru dan 

terlebih pada perintah-Mu sendiri. Amin. 

Aksi: 

Aku akan menuruti nasihat orang tua untuk rajin belajar. 
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----------------------------------------------------------------------------------- 

Selasa, 30 November 2021 

Pesta St. Andreas, Rasul 

Bacaan: Rm. 10:9-18; Mzm. 19;2-3,4-5; Mat. 4:18-22 

Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, 

yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di 

danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku, dan kamu 

akan Kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti 

Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihat-Nya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus 

anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan 

jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta 

ayahnya, lalu mengikuti Dia. 

MENGIKUTI YESUS 

Yesus berkata kepada mereka: “Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.” 

(Mat 4:19) 

 Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Santo Andreas adalah seorang nelayan kelahiran 

Betsaida, sebuah kota di pantai danau Genesareth. Ia adalah anak dari Yohanes, nelayan di kota 

itu. Ie merupakan saudara Simon Petrus. Pada mulanya ia adalah murid Yohanes Pembaptis. 

Ketika Yohanes memberitahukan kedatangan Yesus: “Lihatlah, itulah anak domba Allah,” maka 

Andreas segera mengikuti Yesus. 

 Banyak orang menjadi pengikut Yesus karena tertarik dengan pengajaran dan kepribadian 

Yesus, sehingga mereka rela meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Setelah mereka 

menjadi pengikut Yesus, sikap dan karakter mereka pun berubah menjadi semakin menyerupai 

Yesus. Hal ini yang membuat kehadiran mereka menarik hati banyak orang untuk juga mau 

mengikuti Tuhan Yesus. 

 Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga mau 

supaya melalui sikap, perkataan dan perbuatan kalian banyak orang mau mengikuti Yesus juga? 

Kalau kalian mau, yuk kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih 

menghargai orang lain dan lebih tekun berdoa, sehingga melalui kehadiran kalian banyak orang 

tertarik menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. 

Refleksi: 

Apakah kehadiranku selalu membuat orang lain bahagia? 
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Doa: 

Tuhan Yesus, jadikanlah perkataan, pikiran, perasaan dan perbuatanku menjadi perkataan, 

pikiran, perasaan dan perbuatan-Mu sendiri, sehingga melalui kehadiranku banyak orang ingin 

menjadi pengikut-Mu juga. Amin. 

Aksi: 

Aku mau belajar untuk berkata jujur. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Rabu, 1 Desember 2021 

Pw. B. Dionisius dan Redemptus 

Bacaan: Yes. 25:6-10a; Mzm. 23:1-3a,3b-4,5,6; Mat. 15:29-37 

Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik ke atas bukit 

lalu duduk di situ. 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.  Maka takjublah orang 

banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, 

orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. 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." Kata murid-murid-Nya kepada-

Nya: "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak 

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

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

duduk di tanah. 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. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. 

Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, tujuh bakul penuh. 

BELAS KASIHAN 

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) 
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     Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Pastor Dionisius a Nativitate berasal dari Perancis dan 

Bruder Redemptus A Cruce berasal dari Portugal. Mereka berdua pada tahun 1638 datang ke 

Indonesia tepatnya di daerah Aceh untuk mewartakan Kabar Gembira Kerajaan Allah. Tetapi 

ternyata ada pihak yang tidak menyukai kedatangan mereka di Aceh sehingga pada akhirnya 

mereka ditangkap dan dibunuh di pesisir pantai Aceh. Menurut saksi mata, jenazah Pastor 

Dionisius sangat merepotkan orang di sekitarnya, karena setiap kali dibuang ke laut dan ke 

tengah hutan, senantiasa kembali lagi ke tempat ia dibunuh. Akhirnya jenazahnya dengan hormat 

dimakamkan di Pulau Dien (Pulau buangan). Kemudian dipindahkan ke Goa, India. 

     Di dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memerintahkan para murid-Nya untuk memberi 

makan ribuan orang yang mengikuti-Nya. Hal ini dilakukan Yesus karena hati-Nya tergerak oleh 

belas kasihan melihat mereka kelaparan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pastor Dionisius 

dan Bruder Redemptus. Hati mereka tergerak oleh belas kasih untuk memberi makanan rohani 

bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Mereka melakukan hal itu sampai harus 

mengorbankan dirinya karena kerinduan hati mereka supaya semakin banyak orang 

dikenyangkan oleh firman Allah. 

     Anak-anak yang terkasih, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga rindu untuk melihat 

semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus? Marilah kita mulai memperkenalkan Tuhan 

Yesus melalui sikap, perbuatan dan perkataan yang baik. Ketika orang melihat dan merasakan 

kebaikan yang kita lakukan, maka mereka akan merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri 

kita. Tuhan Yesus memberkati. 

Refleksi: 

Apakah hari ini aku sudah melakukan satu kebaikan untuk orang-orang di sekitarku? 

Doa: 

Tuhan Yesus, penuhilah aku dengan roh kasih-Mu, sehingga aku mampu melakukan kebaikan 

untuk orang-orang yang ada di sekitarku, sehingga melalui perbuatanku, mereka dapat mengenal 

Engkau sebagai Allah yang penuh kasih. Amin. 

Aksi: 

Aku akan mengirimkan satu ayat Alkitab tentang kasih Tuhan kepada teman-temanku melalui 

ponsel yang aku punya.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
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Kamis, 2 Desember 2021 

Hari Biasa 

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

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. "Setiap orang yang 

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

mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin 

melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang 

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

yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu 

angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." 

TAAT 

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

bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.” (Mat 7:24) 

      Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap hari Mama selalu mengingatkan Bimo untuk 

merapikan tempat tidur setelah Bimo bangun tidur. Mama juga selalu mengingatkan Bimo untuk 

menaruh barang-barang di tempatnya sehingga tidak kesulitan ketika harus mencari barang 

tersebut. Bimo pun melakukan apa yang Mama perintahkan. Suatu saat ketika sekolah 

mengadakan retret di Bogor. Pada saat pembagian kamar, Bimo sekamar dengan 2 orang 

temannya. Kakak pembimbing retret mengingatkan anak-anak untuk merapikan kamar setiap 

hari karena pada hari terakhir akan diadakan penilaian untuk kamar yang paling bersih dan rapi. 

Akhirnya kamar Bimolah bersama dua temannya yang mendapat nilai tertinggi sebagai kamar 

yang bersih dan rapi. 

     Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus taat pada perintah-Nya. Orang tua 

adalah wakil Tuhan di rumah. Ketika kita taat pada perintah Papa dan Mama, berarti kita juga 

taat pada perintah Tuhan. Karena dalam salah satu perintah Allah dikatakan bahwa kita harus 

menghormati ayah dan ibu kita. Ketika kita taat pada perintah Tuhan dan orang tua maka hidup 

kita pun akan diberkati. 

     Marilah mulai hari ini kita wujudkan ketaatan kita pada Tuhan dengan mendengar dan 

melaksanakan nasihat dan perintah orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati. 

 

Refleksi: 

Apakah hari ini aku sudah membuat Papa dan Mama tersenyum dengan ketaatanku melakukan 

perintah mereka? 
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Doa: 

Tuhan Yesus, berilah aku hati yang mau taat pada perintah-Mu dan perintah kedua orang tuaku 

agar hidupku semakin diberkati dan menjadi berkat. Amin.  

Aksi: 

Aku akan mengerjakan tugas rumah sebelum Papa atau Mama menyuruhku. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jumat, 3 Desember 2021 

Pesta S. Fransiskus Xaverius 

Bacaan: 1 Kor. 9:16-19,22-23; Mzm. 117:1, 2 Mrk. 16:15-20 

Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala 

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

akan dihukum. 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, 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." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke 

sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala 

penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang 

menyertainya. 

KABAR GEMBIRA 

Lalu Ia berkata kepada mereka: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala 

makhluk.” (Mrk 16:15). 

     Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Santo Fransiskus Xaverius lahir sebagai anak seorang 

bangsawan pada tanggal 7 April di Navarro, Spanyol. Setelah dewasa, ia menjadi seorang Pastor 

dan mengabdikan sebagian besar dari masa hidupnya bagi karya misi di negara-negara terpencil. 

Salah satunya adalah negara Indonesia. Ia pernah berkarya di Maluku, Ambon, Malaka dan 

Ternate.  
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     Kerinduan hati Santo Fransiskus Xaverius untuk melayani Tuhan di negara-negara lain sesuai 

dengan tugas perutusan yang Tuhan Yesus berikan dalam bacaan hari ini. Yesus ingin supaya 

kita memberitakan Injil kepada semua orang. 

     Anak-anak yang terkasih, kalian pun bisa melakukan perintah Yesus untuk memberitakan 

Injil. Bagaimana caranya? Ketika kalian menuruti nasihat orang tua dan guru, kalian sudah 

melakukan perintah Yesus. Ketika kalian menerima teman kalian sebagai saudara, kalian sudah 

melakukan perintah Yesus. Ketika kalian mau mengampuni, kalian sudah melakukan perintah 

Yesus. Ketika kalian bisa melakukan semua hal baik yang Yesus perintahkan, maka kalian akan 

menjadi Injil yang hidup, sehingga melalui kehadiran kalian banyak orang diberkati dan nama 

Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.  

 

Refleksi: 

Sudahkan hari ini aku membaca Kitab Suci? 

Doa: 

Tuhan Yesus, penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu, sehingga melalui sikap, perkataan dan 

perbuatanku yang baik, aku dapat memperkenalkan Engkau kepada orang-orang yang ada di 

sekitarku. Amin.  

Aksi: 

Aku akan mulai menyapa lebih dulu orang-orang yang ada di sekitarku.  

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Sabtu, 4 Desember 2021 

Hari Biasa 

Bacaan: Yes. 30:19-21,23-26; Mzm. 147:1-2,3-4,5-6; Mat. 9:35-10:1,6-8 

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. 

Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena 

mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.  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." Yesus 

memanggil kedua belas murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh 

jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.  melainkan pergilah kepada 
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domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah 

dekat. Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah 

setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan 

cuma-cuma. 

HIDUP YANG MEMBERKATI 

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. (Mat 

9:35). 

     Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Leon pandai dalam pelajaran matematika. Banyak teman-

teman Leon yang kurang mengerti pelajaran matematika bertanya kepada Leon, dan Leon 

dengan sabar mengajari mereka. Teman-teman pun senang karena pada akhirnya mereka 

mengerti dan menyenangi pelajaran matematika.  

     Tuhan Yesus selama hidupnya selalu melayani. Ia berkeliling dari kota ke kota dari desa ke 

desa untuk mengajar dan memberitakan Injil serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 

Sehingga melalui kehidupan Tuhan Yesus banyak orang mengalami kesembuhan, kelegaan dan 

damai sejahtera. 

     Anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus pun menginginkan hidup kita bisa berguna bagi 

banyak orang. Seperti kisah Leon di atas, Tuhan Yesus mau supaya hidup kita dan talenta yang 

sudah Tuhan berikan kepada kita dapat berguna bagi banyak orang. Yuk, kita gunakan talenta 

dan kepandaian kita untuk memberkati sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. 

Refleksi: 

Apakah talenta yang Tuhan berikan padaku dapat berguna bagi orang lain? 

Doa: 

Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap taelnta dan kemampuan yang telah Kau berikan padaku. 

Bantulah aku agar talentaku berguna bagi banyak orang. Amin. 

 

Aksi: 

Hari ini aku akan membantu temanku yang mengalami kesulitan untuk belajar. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Minggu, 5 Desember 2021 

Hari Minggu Adven II 

Bacaan: Bar. 5:1-9; Mzm. 126:1-2ab,2cd-3,4-5,6; Flp. 1:4-6,8-11; Luk. 3:1-6 

Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali 

negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea dan 

Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi Imam 

Besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakharia, di padang gurun. Maka datanglah 

Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan: "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis 

dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya: 

Ada suara yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah 

jalan bagi-Nya.  Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, 

yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan 

melihat keselamatan yang dari Tuhan." 

SUKACITA KARENA KEHADIRAN ALLAH 

Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru di padang 

gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.” (Luk 3:4). 

     Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Rio seringkali menyontek saat ada penilaian harian. Anna 

selalu mengingatkan Rio bahwa menyontek adalah perbuatan yang tidak baik. Suatu ketika saat 

Rio sedang menyontek, ibu guru melihatnya dan nilai ulangan Rio mendapat nilai nol. Rio 

menyesal sekali karena selama ini mengabaikan nasihat dari Anna.  

     Dalam bacaan hari ini Yohanes mengingatkan orang-orang di seluruh daerah Yordan untuk 

bertobat dari dosa mereka agar Allah dapat mengampuni dosa mereka. Seperti yang dilakukan 

Yohanes untuk menyerukan pertobatan, maka Yesus pun mengajak kita untuk juga 

mengingatkan jika ada teman-teman yang sering melalaikan tugas, berbuat curang, melawan 

orang tua dan guru, malas belajar, malas berdoa dan hal-hal lain yang bertentangan dengan 

perintah Tuhan, untuk berbalik dari kesalahan mereka dan kembali melakukan hal-hal yang baik 

yang sesuai dengan kehendak Tuhan.  

     Maukah kita dipakai Tuhan untuk membawa orang berdosa kembali kepada jalan Tuhan? 

Tuhan Yesus memberkati. 

 

Refleksi: 

Apakah hari ini aku sudah melakukan satu perbuatan baik yang membuat Tuhan senang? 
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Doa: 

Tuhan Yesus, berkatilah perkataanku sehingga setiap kali aku mengingatkan orang lain dari 

kesalahannya, mereka dapat menerimanya dan mengubah perilaku mereka menjadi labih baik. 

Amin.  

Aksi: 

Hari ini aku akan mengajak orang tuaku untuk berdoa malam bersama. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Senin, 6 Desember 2021 

Hari Biasa 

Bacaan: Yes. 35:1-10; Mzm. 85:9ab-10,11-12,13-14; Luk. 5:17-26 

Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk 

mendengarkan-Nya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. 

Kuasa Tuhan menyertai Dia, sehingga Ia dapat menyembuhkan orang sakit.  Lalu datanglah 

beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur; mereka berusaha membawa dia 

masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk 

berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar 

atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat 

di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia: "Hai saudara, dosamu sudah 

diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya: "Siapakah 

orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah 

sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka: "Apakah 

yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan: Dosamu sudah 

diampuni, atau mengatakan: Bangunlah, dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di 

dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa" — berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu 

— : "Kepadamu Kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!" 

Dan seketika itu juga bangunlah ia, di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan 

pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, 

dan mereka sangat takut, katanya: "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat 

mengherankan." 

KUASA ALLAH 

Dan seketika itu juga bangunlah ia, di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan 

pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. (Luk 5:25). 

     Anak-anak yang dikasihi Tuhan, suatu malam Galang sakit perut yang melilit-lilit. Padahal 

Papa dan Mama sedang pergi ke pesta pernikahan saudara. Di rumah Galang hanya sendiri. 
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Dalam kesendiriannya itu ia tetap berusaha tenang. Kemudian Galang berdoa sambil memegang 

perutnya dan mohon agar Tuhan Yesus menyembuhkannya. Beberapa saat kemudian rasa 

sakitnya mulai menghilang dan akhirnya dia tidak lagi merasakan sakit di perutnya. Galangpun 

bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit perutnya. 

     Dalam bacaan hari ini Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Yesus 

menyembuhkan hanya dengan bersabda. Sungguh besar kuasa Tuhan Yesus. Asal kita percaya 

maka mujizat pun akan terjadi. 

     Anak-anak yang terkasih, apakah masalah yang kalian hadapi saat ini? Ceritakanlah kepada 

Tuhan Yesus, karena Ia senang mendengarkan doa dan keluh kesah anak-anak-Nya. Asal kalian 

percaya, Tuhan Yesus akan membantu kalian untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam 

hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.  

 

Refleksi: 

Pernahkah aku berdoa saat mengalami rasa sakit? 

Doa: 

Tuhan Yesus, aku berdoa untuk orang sakit di manapun mereka berada. Curahkan kuasa 

kesembuhan-Mu pada mereka, sehingga mereka dapat menjadi sehat kembali dan penuh 

sukacita. Amin.  

Aksi: 

Aku akan berdoa untuk orang yang kukenal yang saat ini sedang menederita sakit. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

SELASA, 7 DESEMBER 2021 

PEKAN ADVEN II. Pw. St. Ambrosius, UskPujG (P)  

Yes. 40:1-11; Mzm. 96:1-2.3.10ac.11-12.13; Mat. 18:12-14 

AKU PENGIKUT YESUS YANG SETIA  

“Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorangpun dari anak-anak 

ini hilang” (Matius 18:14) 

 

Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita merayakan Pesta nama Santo 

Ambrosius, Santo Ambrosius dikenal sebagai seorang Uskup yang berjiwa besar semasa 
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hidupnya. Santo Ambrosius seorang Gembala Tuhan memiliki semangat dan tanggung jawab 

yang baik untuk membimbing dan membawa semua umat beriman kepada jalan yang benar. 

Santo Ambrosius menghendaki adik-adik yang terkasih untuk selalu berdoa dan mengandalkan 

Tuhan Yesus di dalam hidup adik-adik.  

 

Bacaan yang kita dengar hari ini mengisahkan mengenai seekor domba yang tersesat dan 

meninggalkan ratusan domba yang lain dari tuan nya. Tuan itu berusaha mencari seekor domba 

yang tersesat/hilang. Baginya seekor domba yang hilang ini sangat berharga dan berharap bisa 

kembali. Sama hal nya seperti Tuhan yang berharap dan menginginkan adik-adik untuk selalu 

pergi mencari-Nya. Tuhan ingin adik-adik dekat bersama Tuhan lewat doa, perbuatan, sikap, dan 

tindakan yang adik-adik lakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan selalu menerima dan menuntun 

adik-adik untuk menjadi orang yang setia, taat, dan mengingat Tuhan setiap saat di dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

REFLEKSI:  

Siap-kah aku untuk menjadi salah satu domba yang tidak tersesat dengan cara tetap bertahan 

dalam iman Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan adik-adik setiap hari?  

 

DOA:  

Tuhan, hadirlah di dalam diriku setiap saat. Peluklah aku ketika aku merasa jauh dari-Mu. 

Terimalah aku ketika aku berada dalam kesesatan baik ketika aku sedang marah, sedih, senang. 

Semoga Tuhan selalu menerima dan menuntunku untuk bisa menjadi anak-anak yang bisa 

berbakti, taat di sepanjang hidupku sehari-hari. Amin.  

 

AKSI:  

Aku akan menemukan Tuhan di dalam doa dan lewat perbuatan, tindakan yang aku lakukan 

bersama keluarga, teman-temanku.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RABU, 8 DESEMBER 2021 

PEKAN ADVEN II. HR SP Maria Dikandung Tanpa Noda (P)  

Kej.3:9-15.20; Mzm.98:1.2-3ab.3c-4; Ef.1:3-6.11-12; Luk. 1:26-38 

BERSERAH DIRI DAN PERCAYA MELALUI IMAN KEPADA YESUS 

“…Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu…” 

(Luk 1:38)  

 

Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, bacaan hari ini mau mengingatkan kita semua 

untuk berserah atas hidup kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, di dalam 

kehidupan sehari-hari pasti adik-adik pernah merasa takut, kecewa, khawatir, marah, sedih dan 

hal-hal yang menakutkan di dalam hidup. Ketika adik-adik merasa sedih, kecewa, khawatir, 

marah dan sedih maka terkadang merasa menjadi malas untuk melakukan dan berbuat kegiatan 

serta aktivitas sehari-hari. Adik-adik boleh merasa takut, kecewa, khawatir, marah dan sedih. 

Akan tetapi, dalam perasaan yang banyak muncul itu terkadang Tuhan Yesus ingin adik-adik 

mengasihi secara lebih mendalam orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik, baik itu mama, 

kakak, teman-teman, dan semua orang yang adik-adik temui dijalanan. Tuhan Yesus ingin adik-

adik menyapa Yesus di dalam doa setiap harinya. Tuhan Yesus mengetahui apa yang adik-adik 

rasakan, pengalaman, serta hal-hal buruk yang mungkin pernah terjadi. Oleh karna itu, mari 

adik-adik semua, Tuhan Yesus mengharapkan kita peka, menerima kebaikan yang ada 

disekeliling kita serta berserah diri kepada Tuhan Yesus atas segala rasa hal baik dan buruk yang 

adik-adik lalui.  

 

REFLEKSI: 

Sudahkan aku menyadari secara perlahan akan kebaikan Tuhan Yesus untuk masa depan kita?  

DOA:  

Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan untukku, 

mampukan aku untuk terus berusaha dan menyerahkan diriku kepada-Mu, semoga aku mampu 

mengembankan tugas yang telah Tuhan Yesus berikan bagi hidup dan masa depanku. Amin.  

AKSI:  

Mari teman-teman, kita taat menjalani segala kebaikan yang telah Tuhan berikan untuk hidup 

adik-adik di dalam hidup sehari-hari.  
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KAMIS, 9 DESEMBER 2021 

PEKAN ADVEN II (U). St. Fransiskus Antonius  

Yes. 41:13-20; Mzm. 145:1.9-13b; Mat. 11:11-15 

AKU SIAP BERSAKSI DIHADAPAN TUHAN 

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

 

Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil hari ini bertepatan dengan pesta nama 

Santo Fransiskus Antonius. Santo Fransiskus Antonius merupakan seorang Imam yang memiliki 

devosi mendalam kepada Bunda Maria. Santo Fransiskus Antonius semasa hidupnya dikenal 

sebagai seorang guru atau pengkotbah.  

 

Nah teman-teman di dalam bacaan Injil yang telah adik-adik dengar, Tuhan menghendaki adik-

adik semua untuk menjadi anggota Gereja, melayani Tuhan, melayani sesama. Melayani sesama 

bisa adik-adik lakukan di dalam lingkungan keluarga bersama Papa, Mama, Kakak dan di 

lingkungan masyarakat bersama teman-teman atau orang-orang yang adik-adik temui di jalanan. 

Adik-adik dipanggil untuk selalu bersikap rendah hati, bersikap baik terhadap sesama, 

melakukan kebaikan di setiap hari. Jika adik-adik sudah melakukan apa yang dihendaki Tuhan, 

maka adik-adik sudah berpartisipasi dan memiliki jiwa yang semangat untuk mewartakan 

kerajaan Allah di tengah-tengah dunia di dalam lingkup yang kecil.  

 

REFLEKSI:  

Apakah kita sudah melakukan kebaikan terhadap sesama?  

DOA:  

Bapa yang mahabaik, hadirlah bersamaku di dalam aktivitas dan kegiatanku sehari-hari. Semoga 

aku mampu mendengar, melakukan apa yang telah Yesus wartakan di dalam firman-Nya, 

semoga aku mampu mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan, perbuatan yang aku lakukan 

kepada sesama. Amin.  

AKSI:  

Aku ingin membaca, mendengarkan, dan melaksanakan firman Tuhan di dalam hidupku.  
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

JUMAT, 10 DESEMBER 2021 

PEKAN ADVEN II (U). St. Miltiades; B. Marc. Antonius Durando  

Yes. 48:17-19; Mzm.1:1-2.3.4.5.6; Mat. 11:16-19 

FIRMAN YESUS NYATA DI HIDUPKU 

“Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan minum, dan mereka berkata: Lihatlah, Ia 

seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah 

dibenarkan oleh perbuatannya.” (Mat. 11:19) 

 

Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan hadir melalui orang-orang di sekitar untuk 

menolong kita. Ketika Tuhan hadir, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Ia mengasihi kita, 

mengasihi mama, papa, kakak, serta adik-adik dimanapun kita berada. Yesus hadir di tengah-

tengah kita ketika kita merasa tidak nyaman, merasa khawatir. Yesus tidak pernah membiarkan 

kita semua untuk berjalan sendirian, Yesus selalu menyertai kita melalui orang-orang yang 

terkasih. Melalui kasih, Yesus hadir di dalam orang-orang yang ada di sekeliling kita baik 

keluarga (mama, papa, kakak, adik-adik), teman-teman, bapak/ibu guru, bahkan orang-orang 

yang kita temui di jalanan. Sikap yang patut kita lakukan adalah selalu terbuka hati untuk 

menerima kasih Tuhan. Kasih Tuhan nyata melalui orang-orang disekitar yang kita temui 

disekeliling hidup kita. Adik-adik yang terkasih, mari kita membuka hati untuk menerima kasih 

Tuhan melalui sesama (papa, mama, kakak, adik), teman-teman, sahabat, serta orang-orang yang 

terkasih di dalam hidup kita.  

 

REFLEKSI:  

Sudahkah kita menerima kasih Tuhan untuk mengasihi sesama?  

DOA:  

Bapa yang mahabaik, mampukan aku untuk mengasihi sesamaku, keluargaku, teman-temanku, 

dan orang-orang yang ku temui di dalam hidupku sehari-hari. Semoga aku dapat membuka diri 

untuk bisa mengasihi sesama dan sanggup untuk menjadi berkat bagi diriku dan orang lain. 

Amin.  
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AKSI:  

Aku ingin mengasihi sesamaku melalui tindakan, perbuatan, dan sikapku.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sabtu, 11 Desember 2021 

PEKAN ADVEN II (U). St. Damasus I,  

Paus Sir. 48:1-4.9-11; Mzm. 80:2ac.3b.15-16.18-19; Mat. 17:10-13 

KENALI AKU  

“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) 

“Hallo teman-teman nama saya Ani, saya pindahan dari SD Setia Dharma II. Salam kenal ya” 

ucap Ani seraya memperkenalkan dirinya di depan teman-teman barunya. Ani adalah anak baru 

di SD Citra Bangsa dan dia pindah karena ikut dengan orang tuanya yang pindah tugas. Ani 

mempunyai ekspektasi kalau dia akan memiliki teman baru yang baik dan ramah tetapi baru saja 

dia memperkenalkan diri, ada satu anak laki-laki bernama Yadi yang berkata “kenapa pindah? Di 

sekolah lamanya gak naik kelas ya? Hahahaha” dari ejekan Yadi tersebut membuat seluruh kelas 

tertawa. Hati Ani hancur, padahal dia pindah sekolah karena ikut dengan orang tuanya yang 

dipindahkan tugas. Sejak hari pertamanya itu, Yadi yang mengejeknya terus saja mengejek Ani, 

tanpa mau tau apa alasan dia pindah sekolah. Menurut Yadi, Ani adalah anak yang bodoh dan 

tidak naik kelas sehingga pindah sekolah agar bisa naik kelas.  

Teman-teman, dari kisah Ani yang di hakimi oleh salah satu temannya menjadi bukti nyata 

dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita tidak tahu tentang teman kita, tetapi kita 

langsung memberikan pandangan yang buruk dengan dia. Pandangan yang buruk ini bisa 

membuat teman kita sedih. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, mengajak kita semua untuk 

dapat mengenal orang lain terlebih dahulu sebelum kita memiliki pandangan dengan dia. Dengan 

mengenal orang tersebut, pasti kita akan memperlakukan dirinya dengan baik sebagaimana kita 

memperlakukan diri kita. Tetapi jika kita tidak mengenal dia dengan baik, tentu kita akan 

memperlakukan dia dengan semau kita saja.  

 

REFLEKSI: 

“Bisakah aku untuk dapat mengenal temanku lebih dalam dan memperlakukannya dengan baik 

sebagaimana aku memperlakukan diriku?” 

DOA: 

Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas segala Anugerah yang Kau berikan kepada 

kami. Terima kasih juga karena Tuhan masih memberikan kami teman yang baik untuk dapat 

kami bermain, belajar, dan berbagi kebahagiaan. Bimbing kami ya Yesus agar kami bisa 

mengenal dan memperlakukan teman kami dengan baik. Amin.  
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AKSI: 

Aku akan mengenal teman aku dengan baik agar aku bisa sayang dan memperlakukannya 

dengan baik juga. 

----------------------------------------------------------------------------------   

 

 Minggu, 12 Desember 2021 

PEKAN ADVEN III (U). Sta. Yohanna Fransiska de Chantal  

Zef. 3:14-18a; Mzm.12:2-3.4bcd.5-6; Fip. 4:4-7; Luk. 3:10-18 

PUNYAKU, PUNYAMU 

“Jawabnya: ‘Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang 

tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendakah ia berbuat juga demikian.” 

(Lukas 3:11) 

Andre dan Cilla adalah kakak beradik. Suatu hari Andre dibelikan kue kesukaan dia dan Cilla 

cukup banyak. Kue itu tadinya ingin dimakan sendirian oleh Andre karena memang Andre 

sesuka itu dengan kue tersebut. Tetapi, Andre ingat dengan pesan Papa dan Mamanya untuk 

membagi segala yang dia punya kepada adiknya walaupun hanya sedikit. Akhirnya, Andre pergi 

ke kamar Cilla untuk membagi kue kesukaannya dengan Cilla. Cilla yang mendapat kue tersebut 

sangat senang karena Cilla juga suka dengan kue tersebut. Akhirnya Andre dan Cilla memakan 

kue tersebut bersama-sama dan menikmati kebahagiaan mereka.  

Teman-teman, Bacaan yang kita baca hari ini terlebih pada Lukas 3:11 mengajak kita untuk 

dapat memberikan apa yang kita miliki. Walaupun sedikit yang kita beri kepada orang yang 

membutuhkan akan terasa bahagia untuk kita. Sama halnya dengan Andre yang membagikan kue 

kesukaannya kepada Cilla, adiknya. Walaupun sebenarnya Andre sangat suka dengan kue itu tapi 

dia tetap memberi kue tersebut kepada Cilla agar Cilla juga menikmati kue kesukaannya. Kita 

akan tambah bahagia jika kita dapat berbagi kepada sesama kita.  

REFLEKSI: 

“Dapatkah aku berbagi apa yang aku punya kepada sesamaku?” 

DOA: 

Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami setiap hari. Bimbinglah 

kami selalu Tuhan agar kami mau untuk dapat memberikan apa yang kami punya kepada teman-

teman kami yang membutuhkan. Amin. 
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AKSI: 

Aku mau berbagi, sedikit apa yang aku punya kepada sesamaku.    

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Senin, 13 Desember 2021 

PEKAN ADVEN III. Pw. Sta. Lusia PrwMrt. (M)  

Bil. 24:2-7.15-17a; Mzm. 25:4b-5b.6-7c.8-9; Mat. 21:23-27 

RAGU 

“Dari manakah baptisan Yohanes? Dari Sorga atau dari manusia?” (Matius 21:25) 

Andi selalu menanyakan kepada bundanya tentang ayahnya. Ayah Andi adalah seorang pelaut 

yang sangat jarang sekali di rumah. Di umur Andi yang masih SD, terkadang Andi selalu iri 

kepada teman-temannya yang diantar oleh ayahnya pergi ke sekolah. Andi ingin sekali diantar 

oleh ayahnya, tetapi ayahnya jarang ada di rumah karena pergi melaut. Andi selalu bertanya 

kepada bundanya “bunda, apakah benar ayah Andi seorang pelaut? Lalu kenapa tidak pulang-

pulang? Apa ayah tidak sayang dengan Andi?” Mendengar ucapan Andi, bundanya memberikan 

pengertian kepada Andi “Andi sayang, ayah Andi itu seorang pelaut. Kalau seorang pelaut itu 

lama untuk pulang karena harus pergi ke satu negara ke negara lain mengantarkan orang-orang 

ke tempat tujuannya. Ayah sayang sama Andi, kalau ayah tidak sayang pasti ayah tidak akan 

mengirimkan mainan untuk Andi.” Mendengar penjelasan dan pengertian bundanya, Andi jadi 

paham tentang pekerjaan ayahnya dan percaya bahwa ayahnya sangat sayang kepada dia.  

Apa yang dialami oleh Andi, terkadang juga dialami oleh kita. Kita sangat susah untuk percaya 

dengan ucapan orang lain tetapi lebih percaya kepada hal-hal yang bukan sebenarnya. 

Kepercayaan adalah salah satu kunci dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya akan sesuatu 

pasti membuahkan hasil positif. Tetapi jika kita tidak percaya, kita akan sulit untuk menerima 

apa yang sebenarnya tidak terjadi. Sama halnya dengan para imam kepala dan tua-tua bangsa 

Yahudi yang bertanya kepada Yesus “Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? 

Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepada-Mu?” Para imam dan tua-tua bangsa Yahudi 

sangat tidak percaya kepada Yesus, maka Yesus mengajukan pertanyaan yang membuat para 

imam dan tua-tua bangsa Yahudi itu bingung “Dari manakah baptisan Yohanes? Dari Sorga atau 

dari manusia?” (Matius 21:25). Jika para imam dan tua-tua bangsa Yahudi itu percaya kepada 

Allah dan kepada Yesus, pasti mereka tidak akan ragu untuk menjawabnya. Kita diajak untuk 

dapat percaya akan hal-hal positif, terlebih kepada Allah sendiri.  
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REFLEKSI: 

“Apakah aku sudah percaya kepada Allah?”  

DOA: 

Tuhan Yesus, bantulah aku untuk dapat selalu percaya kepada kehendak baik-Mu. Bimbing aku 

dalam menempuh kehidupan aku ini. Amin. 

AKSI: 

Aku mau percaya kepada Tuhan untuk hari ini, esok, dan hari yang akan datang.  

Selasa, 14 Desember 2021 

PEKAN ADVEN III. Pw. St. Yohanes dr Salib. ImPujG (P)  

Zef. 3:1-2.9-13; Mzm. 34:2-3.6-7.17-18.19.23; Mat. 21:28-32 

MENYESAL 

“Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya 

kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan 

meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan tidak juga percaya 

kepadanya” (Matius 21:32) 

Ada seorang anak laki-laki berumur 7 tahun, mencuri roti di sebuah warung kecil. Anak laki-laki 

ini harus melakukan tindakan tersebut karena dia kelaparan dan dia memikirkan adiknya. 

Adiknya ini sedang sakit dan membutuhkan makanan serta obat. Tindakan mencurinya itu 

ketahuan oleh Ibu penjaga warung dan akhirnya anak laki-laki tersebut di hukum oleh Ibu 

warung. Walaupun sudah mencoba memberitahu kepada Ibu warung bahwa tindakannya seperti 

itu karena dia ingin memberikan makanan kepada adiknya yang sedang sakit, tetapi Ibu warung 

tidak peduli dan tetap menghukum dia. Anak laki-laki tersebut menyesal telah melakukan 

tindakan tersebut, seharusnya dia tidak mencuri agar adiknya segera mendapatkan makanan dan 

ditemani oleh dirinya. Namun karena dirinya di hukum oleh Ibu warung, adiknya tidak 

mendapatkan makanan dan tidak ditemani oleh dirinya.  

Teman-teman, tindakan anak laki-laki tersebut tidak patut kita contoh karena tindakan tersebut 

adalah salah. Tetapi anak laki-laki tersebut sangat menyesal telah berbuat demikian. Dia 

menyadari bahwa tindakannya tidak benar dan ingin memperbaikinya dikemudian hari. Bacaan 

hari ini juga mengajarkan kepada kita semua bahwa Yesus mengandaikan seorang yang berdosa 

akan lebih mudah masuk ke dalam Kerajaan Sorga dibandingkan orang yang menganggap 

dirinya suci. Yesus hadir untuk orang-orang yang berdosa dan ingin memulai kembali kehidupan 

yang baru. Kita semua diajak untuk dapat melihat bahwa seberapapun perbuatan salah kita jika 

kita ingin bertobat dan kembali kepada Allah, maka Allah akan terbuka untuk kita.  
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REFLEKSI: 

“Akankah aku mengulangi perbuatanku yang tidak benar?” 

DOA: 

Bapa di Surga, terima kasih atas Karunia yang selalu Kau berikan kepada kami. Ampunilah 

kesalahan kami dan tuntunlah kami selalu untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia 

kepada-Mu. Amin. 

AKSI: 

Mulai hari ini aku ingin memperbaiki kesalahanku dan berbuat baik kepada semua orang.   

------------------------------------------------------------------------------ 

Rabu, 15 Desember 2021 

PEKAN ADVEN III (U). B. Bonavantura dari Pistoia  

Yes. 45:6b-8; 18.21b-25; Mzm. 85:9a-14; Luk. 7:19-23 

AKU TETAP DIKASIHI 

“yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan 

menciptakan nasib malang, Akulah TUHAN yang membuat semuanya ini.” (Yesaya 45:7) 

Didepan rumahku ada anak laki-laki seumuran diriku, namanya Jordi. Hampir setiap hari aku 

bermain dengan teman-temanku tetapi Jordi tidak main, padahal dia ada di dalam rumah. Aku 

berpikir kalau Jordi adalah anak Mami dan anak yang kerjaannya hanya belajar saja. 2 hari 

setelah libur kenaikan kelas, aku mendapat kabar dari mama kalau Jordi ulang tahun dan aku 

diundang ke rumahnya untuk merayakan ulang tahun Jordi. Betapa terkejut aku ketika melihat 

Jordi yang duduk di kursi roda. Aku masih berpikir kalau Jordi hanya bercanda untuk lucu-

lucuan saja dia duduk di kursi roda. Tetapi ketika aku ngobrol dengannya, aku baru tahu kalau 

Jordi pernah kecelakaan sehingga kakinya lumpuh. Seketika aku sedih mendengarkan cerita 

Jordi, aku menyesal pernah berprasangka buruk terhadap dirinya. “Aku lumpuh tapi aku masih 

disayang oleh orang tua aku, teman-teman aku Rey. Aku tahu Tuhan memberikan aku pelajaran 

untuk bisa berhati-hati ketika berkendara dan Tuhan memberitahu aku kalau orang-orang 

disekitar aku itu sayang sama aku” ucap Jordi kepadaku.  

Pengalaman yang diterima oleh Jordi mengajarkan kepada kita semua dibalik kejadian yang 

menimpa kita pasti ada pelajaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Sama seperti apa yang 

dikatakan-Nya dalam Bacaan hari ini. Dalam Kitab Nabi Yesaya dikatakan “yang menjadikan 

terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, 

Akulah TUHAN yang membuat semuanya ini” (Yesaya 45:7), dalam bacaan ini kita diingatkan 

bahwa Tuhan-lah yang menciptakan dan merencanakan ini semua. Tetapi dibalik semua cerita 
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atau pengalaman kita pasti ada pelajaran yang bermakna untuk kita pelajari dan kita terapkan 

dalam kehidupan mendatang.  

 

REFLEKSI: 

“Apakah pengalaman yang aku terima, sudah aku jadikan pelajaran untuk kedepannya? Atau aku 

masih melakukan kesalahan yang sama?” 

DOA: 

Bapa di Surga, terima kasih atas segala bimbingan-Mu kepadaku. Mungkin aku masih lalai 

terhadap diriku, sesama, ataupun kepada Engkau. Kiranya Engkau membimbing aku selalu agar 

pengalaman yang boleh aku terima dapat aku jadikan pelajaran kedepannya untuk membuat 

diriku semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Bantulah aku Tuhan. Amin. 

AKSI: 

Hari ini, esok, dan hari yang akan datang aku akan mengasihi diriku dan juga sesamaku.     

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kamis, 16 Desember 2021 

Pesta : Santo Sturmis, Abbas 

Bac : Luk 7:24-30 

Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang 

Yohanes: “Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin 

kian ke mari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang 

berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu 

pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari pada nabi. Karena 

tentang dia ada tertulis: Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau, ia akan 

mempersiapkan jalan-Mu di hadapan-Mu. Aku berkata kepadamu: Di antara mereka yang 

dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari pada Yohanes, namun 

yang terkecil dalam Kerajaan Allah lebih besar dari padanya.” Seluruh orang banyak yang 

mendengar perkataan-Nya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena 

mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat 

menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes.” 

 

PESTA SANTO STURMIS ABBAS 

 

“Yohaneslah utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan.” 
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Suster, Frater, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 

 

Dalam bacaan yang kita dengar hari ini kitab bisa melihat bagaimana Yohanes mempersiapkan 

jalan bagi kehadiran sang Mesias Yesus Kristus, kehadiran Yesus bagai setetes embun di tengah 

padang pasir. kehadiranNya sangatlah dinantikan oleh banyak orang dari seluruh penjuru dunia, 

maka dari itu banyak orang datang berbondong-bondong memberikan dirinya dibaptis oleh 

Yohanes. Namun dari sekian banyak orang ada pula yang tidak percaya akan kehadiran Tuhan, 

hal inilah yang diyakini oleh ahli-ahli farisi dan ahli-ahli taurat pada masa itu. Allah tidak 

memaksa kehendakNya terhadap mereka yang tidak percaya, namun Allah tetap mengutus 

PuteraNya yang terkasih untuk hidup ditengah-tengah mereka. 

 

REFLEKSI : 

“Sudahkan aku mempersiapkan diri untuk menyambut kedatanganNya dalam diriku ?” 

 

DOA : 

Tuhan, terimakasih atas berkat yang boleh kami terima dariMu. Bantulah aku untuk semakin 

dekat denganMu dengan hidup menuju pertobatan yang lebih baik lagi, Ya Tuhan aku juga 

mohon bimbinganMu agar aku semakin mampu untuk mempersiapkan diri menyambut 

kehadiran PuteraMu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 

 

AKSI: Aku mau berubah menjadi lebih baik 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Jumat,17 Desember 2021 

Pesta : Sahabat-Sahabat Yesus 

Bac : Mat 1:1-17 

Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak 

memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda 

memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron 

memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, 

Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas 

memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan raja Daud. 

Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam 

memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat 

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

memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, 

Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan 

Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke 

Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel 

memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, 

Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, 

Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, 

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

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

sampai Kristus. 

 

PESTA SAHABAT-SAHABAT YESUS 

 

“Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham.” 

 

Suster, Frater, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 

 

Dalam bacaan yang kita dengar hari ini mengajak kita semua untuk semakin mengimani 

kehadiran Yesus ditengah-tengah kita. Kita melihat pribadi Allah yang nyata dalam wujud 

manusia sama seperti kita. Ia tidak menjelma menjadi seorang raja yang lahir di kerajaan, tetapi 

Ia memilih untuk lahir menjadi seorang biasa sama seperti kita. Hal ini menunjukan refleksi yang 

sangat kuat bahwa Allah yang Illahi sungguh hadir ditengah kita, bersama kita, dan menjadi satu 

diantara kita semua. Hal ini menunjukan bahwa kita sangatlah dicintai oleh Allah, bila Allah 

turun kedunia menjadi seorang manusia berarti kerinduan Ia terhadap umatnya sangatlah kuat 

dan nyata. Bagaimana kita menanggapi kerinduan kita terhadap Allah? 

 

REFLEKSI : 

“Semoga aku mampu menjadi rasul bagi kehidupanku dan juga menolak upaya yang 

menggoyahkan hati agar tidak menjadi farisi masa kini” 

 

DOA : 

Tuhan, terimakasih atas kebaikan yang boleh kami terima dariMu, jadikanlah aku pribadi yang 

bijaksana sepertiMu, yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau kemampuan yang 

diberikan padaMu kepadaku, serta jadikanlah aku pribadi yang selalu rindu akan kehadiranMu. 

Amin. 

 

AKSI:  Aku mau bertanggungjawab atas tugas-tugasku 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sabtu,18 Desember 2021 

Pesta : Santa Makrina Muda, Perawan 

Bac : 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, 
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Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria 

sebagai isterinya. 

 

PESTA SANTA MAKRINA MUDA PERAWAN 

 

“Yesus akan lahir dari Maria, yang bertunangan dengan Yusuf, anak Daud.” 

 

Suster, Frater, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 

 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pelajar seringkali dukungan orang tua dan keluarga 

sangatlah berarti bagi kita. Keluarga sangatlah menjadi penentu bagi perkembangan kita 

kedepannya. Hal ini juga dirasakan oleh Yesus sendiri bagaimana kita melihat kasih sayang yang 

tiada tara dari Yusuf dan Maria, mereka merawat Yesus, membesarkan, dan selalu mendukung 

karya pewartaan yang dilakukan oleh anaknya. Keluarga Kudus dari Nazaret adalah teladan yang 

sangat cocok bagi kita untuk diteladani, baik dari kesetiaan, kenyamanan, serta keharmonisan 

yang ditunjukan oleh Keluarga Kudus dari Nazaret. 

 

REFLEKSI : 

“Sudahkah aku menjadi berkat ditengah-tengah keluarga ku ?” 

 

DOA : 

Ya Tuhan, jadikanlah aku perpanjangan tanganMu ditengah-tengah keluargaku agar aku 

senantiasa berbuat baik kepada keluargaku. Curakanlah kepadaku roh kebaikan dan berkat 

kasihMu kepadaku, agar sampai saatnya tiba nanti, hidupku telah berarti bagiMu dan bagi 

keluargaku. Amin. 

 

AKSI: Aku mau berbuat baik pada keluargaku. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Minggu, 19 Desember 2021 

Pesta : Santo Nemesio, Martir 

Bac : Luk 1:39-45 

Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju 

sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. 

Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan 

Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring: “Diberkatilah engkau 

di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu 

Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada 

telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia, yang telah 

percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana.” 
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PESTA SANTO NEMESIO MARTIR 

 

“Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?” 

 

Suster, Frater, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 

 

Hari ini kita bisa melihat arti kunjungan yang sesungguhnya, seringkali kunjungan ada dan 

terjadi karena suatu peristiwa yang penting dan bermakna. Bunda Maria mengunjungi saudarinya 

Elisabet  adalah bukti nyata bahwa kunjungan dapat membawa kebahagiaan bagi siapapun yang 

dijumpainya, seringkali kita mengunjungi saudara-saudara kita dalam hari raya besar seperti 

natal dan tahun baru bersama, namun kunjungan itu hanyalah sebagai perayaan biasa apabila 

tidak adanya berkat atau rahmat ditengah-tengah perjumpaan itu. Di dalam Injil kita bisa melihat 

perjumpaan yang didampingi oleh berkat atau rahmat, salah satunya adalah Yesus berkunjung ke 

rumah Zakheus, saat perjumpaan itu terjadi berkat yang diterima oleh Zakheus, membuat 

Zakheus bertobat dan pergi meninggalkan kebiasaan lama dan menuju cara hidup yang baru. 

 

REFLEKSI : 

“Sudahkan kita memberikan berkat atas kunjungan kita terhadap sesama ?” 

 

DOA : 

Ya Tuhan, biarkanlah PuteraMu Tuhan Yesus masuk kedalam hati kami dengan berkatNya dan 

mengusir semua kejahatan dalam hati kami, serta membersihkan luka-luka hati kami yang 

menyakitkan hatiNya yang kudus dan suci. Sehingga kami layak menjadi menjadi berkat dan 

rahmat bagi sesama kami demi PuteraMu yang kudus dan terkasih, sekarang dan sepanjang 

segala masa. Amin. 

 

AKSI: aku mau menjadi berkat bagi teman-temanku. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Senin, 20 Desember 2021 

Pesta : Santo Filigon, Uskup dan Pengaku Iman 

Bac : Luk 1:26-38 

Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea 

bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf 

dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia 

berkata: “Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.” Maria terkejut 

mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu 

kepadanya: “Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 

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

hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah 

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

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

Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.” Kata Maria kepada malaikat itu: “Bagaimana hal itu 
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mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?” 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. 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. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.” Kata 

Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.” 

Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 

 

PESTA SANTO FILIGON USKUP DAN PENGAKU IMAN 

 

“Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi 

engkau.” 

 

Suster, Frater, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 

 

Dalam bacaan hari ini kita melihat dengan jelas bahwa Allah ingin menunjukan kepeduliaanNya, 

kita bisa melihat bahwa Allah jauh dari kata tidak peduli terhadap penderitaan manusia. Allah 

hadir dan menunjukan kasihNya melalui tindakan nyata yang aktif dan partisipatif dalam karya 

penyelamatan manusia. Allah tidak hanya menonton dari jauh kesengsaraan manusia, tetapi Ia 

turun ke dunia dalam diri PuteraNya. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Ia sangat 

prihatin dengan keadaan manusia yang berdosa. Keprihatinan Allah ditunjukan melalui 

kelahiran, wafat, dan kebangkitan PuteraNya ditengah-tengah kita. 

 

REFLEKSI : 

“Apakah aku sudah setia kepada Allah yang selalu menyertai dan peduli terhadap diriku ?” 

 

DOA : 

Ya Tuhan, semoga aku semakin memahamiMu melalui perjumpaan dengan sesama dan dalam 

segala peristiwa suka dan duka yang aku alami ini, bahwa Engkau benar-benar hadir dalam 

diriku. Amin. 

 

AKSI: Aku akan hidup baik hari ini. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Selasa,21 Desember 2021 

Pesta : Santo Petrus Kanisius, Pengaku Iman  

Bac : Luk 1:39-45 

Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju 

sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. 

Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan 

Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring: “Diberkatilah engkau 

di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu 
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Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada 

telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia, yang telah 

percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana.” 

 

PESTA SANTO PETRUS KANISIUS PENGAKU IMAN 

 

“Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana.” 

 

Suster, Frater, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 

 

Bacaan Hari ini sangatlah emosional, Bunda Maria yang saat itu sedang mengandung langsung 

tanpa pikir panjang mengunjungi saudarinya Elisabet, yang juga sedang mengandung di umur 

tua, Elisabet mungkin pada saat itu mendapatkan cemooh, atau bahkan dikatakan mandul karena 

di umurnya yang sudah tua ia belum juga mempunyai keturunan. Berkat keyakinan Elisabet dan 

ketugahan imannya terhadap Allah ia diberikan keturunan yang kelak akan membantu 

mempersiapkan jalan bagi Allah, dialah Yohanes Pembaptis saudara Tuhan Yesus. Keyakinan 

Elisabet sangatlah besar dan patut kita teladani, di dunia yang dewasa ini seringkali keimanan 

atau keyakinan seseorang goyah hanya terhadap sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak kita 

yakini. Pernahkah teman-teman menonton pertunjukan sulap, kita sebagai penonton seringkali 

diyakini oleh pesulap bahwa apa yang dilakukannya benar-benar terjadi walaupun tidak masuk 

akal, keyakinan inilah yang dimiliki Elisabet, bahwa apa yang dilakukan oleh Allah tidak ada 

yang mustahil, sebab hanya karena Ia segala sesuatu yang tidak ada dapat diadakan untuk 

manusia. 

 

REFLEKSI : 

“Apakah aku sudah memiliki keyakinan yang kuat terhadap karya penyelamatan Allah ?” 

 

DOA : 

Ya Tuhan, semoga aku senantiasa taat dan setia terhadap tugas yang diberikan kepadaku, serta 

jadikanlah aku sebagai pribadi yang lebih bertanggung jawab dan semakin menyadari kehadiran 

PuteraMu melalui pribadi orang-orang yang hadir dalam hidupku. Amin. 

 

 

AKSI: Aku  akan lebih rajin lagi berdoa dan merasakan kehadiran Allah. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Rabu, 22 Desember 2021 

Pesta : - 

Bac : Luk 1:46-56 

Lalu kata Maria: “Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, 

Juruselamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari 
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sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Mahakuasa telah 

melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama-Nya adalah kudus. Dan rahmat-Nya 

turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan 

tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya; Ia menurunkan orang-

orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah; Ia melimpahkan 

segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan 

hampa; Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang 

dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-

lamanya.” Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang 

kembali ke rumahnya. 

 

“Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku, sebab 

Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya.” 

 

Suster, Frater, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 

 

Melalui bacaan Injil hari ini kita senantiasa diingatkan untuk selalu memuliakan Allah, sama 

halnya yang dilakukan oleh Bunda Maria. Tindakan memuliakan Allah yang dilakukan oleh 

Bunda Maria bukan hanya semata belaka, melainkan tanggapan atau keimanan atas wahyu yang 

Allah berikan kepadanya. Atas tindakan nyatanya itu Allah berkenan memberikan berkat kepada 

Bunda Maria untuk menjadi Bunda Allah segala bangsa. Berkat yang diberikan kepada Bunda 

Maria tidak hanya habis sampai situ saja, karena ia telah senantiasa mengemban tugas yang 

mulia maka ia diangkat jiwa dan raganya untuk berbahagia bersama anakNya yang tunggal 

Tuhan Yesus Kristus. Allah adalah Allah yang Maha Adil apa yang diperbuat hambaNya pasti 

akan Allah berikan juga berkat atas apa yang diperbuat oleh hambaNya. Kita sebagai umatnya 

dapat menunjukan bukti nyata memuliakan Allah melalui pelayanan-pelayan di Gereja baik, 

dalam paduan suara, putra-putri altar, lektor, atau bahkan pemazmur. Sebab dengan pelayanan 

yang kita perbuat akan selalu dipandang di mata Allah sebagai bukti kesetian kita tehadap Allah. 

 

REFLEKSI : 

“Apakah aku bisa memberikan kepada Allah dengan hati yang tulus dan tanpa keinginan timbal 

balik ?” 

 

DOA : 

Ya Tuhan, rahmatilah aku agar aku mampu memberikan, dan berbagi yang terbaik dari yang aku 

miliki bagi Engkau dan sesamaku. Agar apa yang aku persembahkan bagiMu senantiasa layak 

untuk kau terima. Amin. 

 

AKSI: Aku  mau berbagi pada temanku dengan tulus hati. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kamis, 23 Desember 2021 

Pesta : Santo Yohanes Kanisius, Pengaku Iman 
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Bac : Luk 1:57-66 

Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun 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 mereka pun 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. 

 

PESTA SANTO YOHANES KANISIUS PENGAKU IMAN 

 

“Menjadi apakah anak ini nanti?” Sebab tangan Tuhan menyertai dia.” 

 

Suster, Frater, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 

 

Ketaatan yang ditunjukan oleh keluarga Zakharia dan Elisabet menunjukan bahwa mereka akan 

melakukan apapun yang Tuhan inginkan, walaupun hal itu bertentangan dengan keinginan 

pribadi. Dalam aturan keluarga Zakharia seharusnya seorang anak yang baru lahir harus diberi 

nama yang sama yang ada di kelurga, namun  karena ketaatan Zakharia dan rasa setia kepada 

Allah ia menamakan anaknya Yohanes, yang tidak ada dalam daftar nama keluarga. Zakharia 

dan Elisabet percaya bahwa apa yang Tuhan inginkan akan membuahkan sesuatu yang sangat 

berarti. Zakharia dan Elisabet percaya bahwa anaknya kelak akan menajadi saksi akan 

kedatangan Allah melalui pribadi PuteraNya Yesus Kristus. Ketaatan keluarga ini adalah 

sindiran keras bagi beberapa keluarga saat ini, seringkali keluarga kurang menyadari rencana 

yang sudah dibuat Tuhan untuk masa depan keluarga mereka sendiri. Ketaatan haruslah 

mengesampingkan keinginan duniawi atau pribadi sehingga rencana Allah terhadap kita dapat 

terealisasikan. 

 

REFLEKSI : 

“Apakah aku bisa memberikan contoh ketaatan kepada Allah dengan hati yang tulus dalam 

keluargaku ?” 

 

DOA : 

Ya Tuhan, bimbinglah dan berkatilah agar aku senatiasa taat sesuai dengan keinginanMu demi 

kebaikan keluargaku, serta jadikanlah diriku untuk mampu menjadi contoh nyata dalam keluarga 

serta sesama bagaimana ketaatan itu ada dan tumbuh sesuai dengan firmanMu. Amin. 

 

AKSI: Aku mau taat perintah guruku dan orangtuaku. 


