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RENUNGAN ADVEN 2021 

KOMKAT KAJ 

 

JENJANG SMP 

 

Minggu, 28 November 2021. HARI MINGGU ADVEN I 

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

BcO Yes. 1:1-18. Warna Liturgi Ungu 

 

21:25"Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi 

bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut.21:26 Orang akan mati 

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

kuasa langit akan goncang.21:27Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam 

awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.21:28 Apabila semuanya itu mulai terjadi, 

bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat."21:34"Jagalah dirimu, 

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

duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 

21:35Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini.36Berjaga-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." 

BERJAGA-JAGALAH 

 

“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." 

(Luk.21:36). 

 

Suster, Bapak dan Ibu guru dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan,  

 Hari ini kita memulai masa Adven. Masa Adven merupakan masa penantian penuh 

harapan dan sukacita akan kedatangan Tuhan dan masa persiapan Natal dengan sikap pertobatan. 

Jadi, suasana yang kita bangun dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan adalah pengharapan, 

sukacita, dan pertobatan.  

Sikap tobat yang hendaknya kita hayati selama masa Adven ini adalah seperti yang 

ditegaskan Yesus dalam bacaan Injil. “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”. 

(Luk 21:34-36) Jadi, ada 2 (dua) sikap pokok yang harus kita hayati, yaitu menjaga diri supaya 

tidak sarat dengan pesta-pora, kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi dan berjaga-

jaga sambil berdoa.  
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Pertama, menjaga diri supaya tidak sarat dengan pesta-pora, kemabukan dan 

kepentingan-kepentingan duniawi. Sebagai orang yang masih hidup di dunia ini, tentu saja kita 

tidak bisa dan tidak perlu melepaskan diri sama sekali dari kepentingan-kepentingan dan urusan-

urusan duniawi. Kita perlu makan, minum, tidur, bekerja cari duit, rekreasi, dan lain-lain. Kita 

juga membutuhkan barang-barang duniawi untuk mendukung hidup, pekerjaan dan karya 

pelayanan kita. Kita menggunakan telpon/handphone untuk berkomunikasi. Kita memerlukan 

sepeda/motor/mobil untuk transpotrasi. Kita menggunakan televisi untuk rekreasi. Kita juga 

menggunakan komputer/laptop untuk bekerja dan lain-lain. Ada kalanya kita juga perlu 

mengadakan pesta untuk ulang tahun, syukuran, pernikahan, dan lain-lain. 

Kedua, berjaga-jaga sambil berdoa. Ini berkaitan erat dengan yang pertama. Di satu sisi, 

berdoa dengan sungguh-sungguh memerlukan keberanian untuk menarik diri dari kesibukan dan 

urusan-urusan duniawi. Di sisi lain, doa dan relasi dengan Allah yang intim akan membuat kita 

lebih berhasil dalam melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi yang seringkali membelenggu 

kita. Maka, sungguh pentinglah doa. Itulah makanya, Yesus menekankan “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”. (Luk 21:36) 

Berdasarkan inspirasi bacaan-bacaan hari ini, kiranya kita dapat membuat beberapa niat 

konkret sebagai wujud pertobatan dan pembaruan diri di masa Adven ini. Pertama, selama masa 

adven ini, saya akan mengurangi segala macam bentuk kemewahan dan penggunaan barang-

barang duniawi. Saya akan mengurangi makan, minum, rokok, jajan, dan penggunaan kendaraan, 

televisi, handphone, dll. Kedua, mulai sekarang, saya bekerja tidak hanya untuk mendapatkan 

apalagi menumpuk harta duniawi tetapi untuk mengabdi Tuhan dan melayani sesama sehingga 

aku tidak mengabaikan hal-hal rohani dan sosial. Ketiga, selama masa Adven ini, aku akan lebih 

banyak berdoa dan membaca Kitab Suci, baik pribadi maupun bersama dalam keluarga. Aku 

akan menghidupkan kembali kebiasaan berdoa bersama dalam keluarga, rajin mengikuti kegiatan 

lingkungan, dan rajin mengikuti Ekaristi (Mingguan, bahkan Harian). Keempat, berdasarkan 

bacaan kedua, aku berniat untuk semakin mengasihi orang lain (bdk 1Tes 3:12), yang akan aku 

wujudkan dalam solidaritas Natal dan Aksi natal, baik secara pribadi/keluarga maupun bersama 

umat lingkunganku. 

 

Refleksi:  

Apakah kita sudah membantu orang-orang yang berkekurangan? 

 

Doa:  

Ya Tuhan, kobarkanlah semangat kasih dalam diri kami untuk semakin peka dengan sesame 

yang membutuhkan bantuan dan mengontrol diri kami terhadap kebutuhan yang berlebihan yang 

sifatnya sementara saja. Ajaralah kami terlebih dalahulu mengutamakan Kerajaan Allah dalam 

hidup kami. Amin 

 

Aksi:  

Saya akan mengurangi kebiasaan; jajan dan kesenagan saya selama ini. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senin, 29 November 2021. Hari Biasa Pekan I Adven 

Bacaan: Yes 2:1-5; Mzm 122:1-2.3-4a.(4b-5.6-7.) 8-9; Mat 8:5-11. 

BcO Yes. 1:21-27; 2:1-5. Warna Liturgi Ungu 

 

8:5Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan 

memohon kepada-Nya: 8:6"Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia 

sangat menderita."8:7 Yesus berkata kepadanya: "Aku akan datang 

menyembuhkannya."8:8Tetapi jawab perwira itu kepada-Nya: "Tuan, aku tidak layak menerima 

Tuan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.8:9Sebab 

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."8:10Setelah 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 seorangpun di antara 

orang Israel. 8:11Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan datang dari Timur dan Barat dan 

duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Kerajaan Sorg 

TELADAN IMAN SEORANG PERWIRA  
“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 

seorangpun di antara orang Israel” (Mat. 8:10) 

 

Suster, Bapak dan Ibu guru dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan,  

Beberapa hal sederhana yang bisa kita maknai dari Injil hari ini untuk hidup kita adalah 

sebagai berikut. Pertama, kita bisa semakin yakin dan percaya bahwa Yesus sungguh datang 

untuk membawa keselamatan. Sabda-Nya mempunyai kuasa atas berbagai pengalaman konkret 

manusiawi. Perkataan-Nya membawa keselamatan kepada siapapun yang mau mendengar-Nya. 

Apa yang perlu kita lakukan adalah senantiasa memohon rahmat iman yang semakin mendalam. 

Hanya dengan itulah kita mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. 

Kedua, kita bisa belajar dan yakin bahwa ditengah dunia saat ini masih ada banyak orang 

yang mempunyai kehendak baik. Tidak jarang kita beranggapan bahwa orang yang sudah punya 

kedudukan selalu jauh dari orang-orang kecil. Tentu saja anggapan kita ini berdasarkan 

kenyataan yang sering terjadi. Namun demikian, kita tidak boleh kehilangan keyakinan bahwa 

ada begitu banyak orang yang hatinya masih sangat baik dan peduli kepada sesamanya. Perwira 

dalam kisah hari ini bisa mewakili keyakinan itu. Menghilangkan keyakinan itu berarti juga 

menghilangkan harapan membangun masa depan bersama yang lebih baik. 

Ketiga, kita juga bisa belajar keyakinan bahwa ada orang lain yang berusaha untuk 

membantu dan meringankan hidup kita, entah bagaimana caranya, secara langsung ataupun tidak 

langsung. Perwira itu tidak minta kesembuhan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain, bahkan 

untuk bawahannya. Apakah bawahannya meminta? Tidak diceritakan dalam kisah ini. Tetapi 

bisa kita andaikan bahwa tidak mungkin bawahan meminta kepada sang perwira. Tetapi perwira 

itu punya inisiatif untuk memohon kesembuhan bagi sang hamba. Maka kita juga bersyukur atas 

kehadiran orang lian, yang membawa berkat dan kesembuhan. Panggilan kita adalah untuk 

menjadi seperti perwira itu, yang mau mendoakan orang lain, memohon berkat dari Allah untuk 
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orang lain, tanpa orang lain perlu tau bahwa kita berdoa untuknya. Itulah keutamaan orang 

Katolik, mau mendoakan orang lain yang bahkan mungkin saja tidak dikenalnya.  

Keempat, mendoakan orang lain itu bukan saja kepada yang di kenal. Artinya, setiap saat 

dalam hati kita bisa memohon berkat bagi orang yang kita jumpai. Misalnya saja orang yang 

sebangku di dalam bus, atau kereta, atau pesawat, atau sedang nonton film di bioskop, teman 

satu kelas. Intinya dimana saja dan kapan saja. Hanya mengatakan “Tuhan, berkatilah saudaraku 

ini” itu saja sudah merupakan doa. Dan persis bisa dilakukan oleh siapapun, kepada siapapun. 

Semoga kita selalu mengisi advent kita dengan mendengarkan sabda, berdoa, dan berkarya. 

 

Refleksi: 

Apakah kita sudah meluangkan waktu sekitar 15 menit sehari di masa Adven ini mendengarkan 

dan merenungkan Sabda Tuhan? 

 

Doa:  

Ya Tuhan, semoga hatiku semakin siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Semoga aku juga 

semakin berani menjadi perpanjangan kasih-Mu bagi banyak orang. Amin. 

 

Aksi :  

Mendoakan orang  terdekat; orang tua, teman dan tetangga sekitar tempat tinggal. 

 

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

 

Selasa, 30 November 2021. Pesta St. Andreas, Rasul 

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

BcO 1Kor. 1:17-2:5.  Warna Liturgi Merah 

 

4:18Dan 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. 4:19Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku, dan 

kamu akan Kujadikan penjala manusia."4:20Lalu merekapun segera meninggalkan jalanya dan 

mengikuti Dia.4:21Dan 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 4:22dan mereka segera 

meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. 

 

PEKERJAAN PALING LUHUR 

 

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

(Mat 4:19) 

Suster, Bapak dan Ibu guru dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan,  

 Dua puluh lima hari lagi Yesus `ulang tahun`. Hadiah apa yang sudah Anda siapkan 

untukNya? Hadiah apa yang paling tepat untuk-Nya dan yang paling diharapkan-Nya? Sebelum 

saya masuk biara, pertanyaan-pertanyaan itu muncul juga di hati saya, khususnya menjelang 

Natal. Membeli dan mempersembahkan bunga dan lilin di kandang Natal? Menyiapkan pohon 

dan kandang Natal yang besar untukNya? Akhirnya, saya selalu sampai pada kesimpulan bahwa 
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tidak ada hadiah yang lebih berharga bagi-Nya daripada jiwa-jiwa. Dia sangat mencintai jiwa-

jiwa, dan karena jiwa-jiwa jugalah maka Dia turun ke dunia! Dia ingin menjala dan 

menyelamatkan jiwa-jiwa! 

Panggilan Yesus kepada St. Andreas, dkk, untuk menjadi penjala manusia sebenarnya 

merupakan panggilan-Nya kepada kita semua. Maukah kita menjawab panggilan-Nya untuk 

menjala manusia? Menjala manusia berarti `memikat`, mengarahkan, dan membawa jiwa kepada 

Tuhan sehingga beroleh keselamatan kekal. Tanpa pandangan ke keabadian semua pekerjaan di 

dunia ini hanyalah seperti menjala ikan. Sebanyak apa pun ikan yang tertangkap, semuanya akan 

tamat di dunia ini. Jangan bilang `Saya tidak mampu`, bukankah Yesus berkata, kamu akan 

Kujadikan penjala manusia`? Jadi, asal kita mau, Dialah yang akan menjadikan kita penjala 

manusia. 

 

Refleksi: 

Apakah kita memiliki kerinduan menjadi murid Yesus dan berkarya seperti Kristus? 

 

Doa:  

Ya Tuhan, bukalah mata hati kami untuk selalu peka dan tanggap terhadap sapaan-Mu lewat 

Sabda yang kami dengar setia hari. Tanamkanlah semangat saling peduli, membantu dan 

melayani sesama kami yang membutuhkan bantuan. Amin. 

 

Aksi: 

Mengaplikasikan jala kasih; membantu orang membereskan pekerjaan rumah. 

 

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

 

Rabu, 1 Desember  2021 Pekan Adven I.  

Pw. B.Dionisius dan Redemptus (M) 

Bacaan: Yes. 25:25:6-10a; Mzm. 23:1-6; Mat. 15:29-37 

 

15:29Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik ke atas 

bukit lalu duduk di situ. 15:30Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepada-Nya 

membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain, lalu 

meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. 15:31Maka 

takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang 

lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. 15:32Lalu Yesus 

memanggil murid-murid-Nya dan berkata: "Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang 

banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku 

tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." 15:33Kata 

murid-murid-Nya kepada-Nya: "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk 

mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?"15:34Kata Yesus kepada mereka: 

"Berapa roti ada padamu?" "Tujuh," jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." 

15:35Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. 15:36Sesudah 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. 
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15:37Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-

potongan roti yang sisa, tujuh bakul penuh. 

BERBELAS KASIH  

`Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu` (Mat 15: 32) 

 

Suster, Bapak dan Ibu guru dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan,  

 Bagian pertama dari perikopa hari ini berbicara tetang rangkuman karya dan pewartaan 

Yesus. Yesus adalah Dia yang diutus untuk membawa manusia pada keselamatan. Keselamatan 

itu seperti mereka yang tadinya lumpuh bisa berjalan, yang tadinya buta bisa melihat, yang 

tadinya bisa bisa berkata-kata. Singkatnya, kehadiran Yesus membawa perbuahan dari manusia 

lama kepada manusia baru. Penyakit dan penderitaan dibawah kuasa-Nya. Semua orang 

diundang untuk datang kepada-Nya, siapapun dan dari latar belakang apapun.  

Bagian kedua Yesus memberi makan empat ribu orang. Dengan mengajak orang lain, 

Yesus membuat mukjizat dari hanya tujuh roti dan beberapa ikan, Yesus bersama mereka 

mampu memberi makan empat ribu orang. Yesus pastilah mampu melakukannya sendiri, tetapi 

justru Ia melibatkan para murid untuk membuat yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. 

Belarasa, kemauan untuk peduli kepada yang lain, dan mau bersyukur menjadi panggilan para 

murid.  

Menarik merenungkan apa yang menjadi bagian akhir dari kisah ini. Setelah semua 

mukjizat makanan, ada sisa yang dikumpulkan oleh para murid. Mereka tidak membuang atau 

membiarkan sisa makanan yang ada. Mereka mungumpulkannya. Apa yang masih ada dijadikan 

masih berharga dan dikumpulkan kembali. Roti dan ikan yang sisa itu merupakan roti dan ikan 

yang sudah diberkati oleh Yesus. Ternyata apa yang sudah diberkati, sudah semestinya tidak 

begitu saja ditelantarkan, atau kalau makan, dibuang karena sudah tidak termakan. Apa yang 

sudah diberkati, dimakan sampai habis. 

Hal praktis yang bisa kita lakukan adalah hal yang sama. Setiap kali mau makan, kita 

berdoa. Maka apa yang sudah kita doakan, sudah diberkati oleh Allah, maka itu yang kita 

habiskan. Membuang makanan, berarti juga membuang berkat Allah sendiri. Padahal Yesus 

mengajak para murid untuk mengumpulkan sisa makanan yang ada. Yang sudah diberkati dan 

dikuduskan, tidak patut disia-siakan, apalagi dibuang begitu saja. Tidak hanya makanan, kita 

masing-masing adalah juga orang yang sudah diberkati dan dikuduskan. Maka kita mestinya 

semakin tau apa yang menjadi kapasitas hidup kita. 

 

Refleksi: 

Apakah kita sadar bahwa diri kita adalah orang yang lumpuh, bisu, buta dan tuli yang datang 

kepada Yesus memohon kesembuhan secara rohani? 

 

Doa:  

Ya Tuhan, syukur atas berkat hidup yang Engkau limpahkan bagi kami. Ajarilah kami untuk 

senantiasa bersyukur, terlebih atas berkat yang sudah Engaku limpahkan dalam hidup kami. 

Semoga aku berani untuk tidak membuang makanan dan berkat yang kuterima. Amin. 

 

Aksi: 

Berdoa dan mencintai makanan yang disediakan dan tidak membuangnya bila berlebihan. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kamis, 2 Desember 2021. Pekan Adven I U  

Sta. Bilbiana; B. Maria Angela Astorch 

Bacaan :  Yes. 26:1-6; Mzm. 118:1.8-9.19-21.25-27a; Mat. 7:21.24-27 

 

7:21 Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan!   akan masuk ke dalam 

Kerajaan Sorga,  melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku   yang di sorga 7:24 "Setiap 

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

bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 7:25 Kemudian turunlah hujan dan datanglah 

banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas 

batu. 7:26 Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia 

sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 7:27 Kemudian 

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

dan hebatlah kerusakannya." 

                                      

                              APA YANG AKU PILIH, TUHAN ATAU HANDPHONE ? 

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

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

Suster, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

 Ada seorang anak remaja bernama David. Dia dikenal anak yang rajin belajar dan 

semangat dalam berdoa. Dua bulan lalu, David dibelikan  handphone oleh Mamanya sebagai  

hadiah ulang tahunnya yang ke -15 tahun. David sangat senang atas hadiah yang itu. Namun 

sayangnya sejak memiliki handphone tersebut , David menjadi berubah. Ia mulai malas berdoa 

dan belajar. Waktunya lebih banyak digunakan untuk  bermain game online. Tak heran jika 

nilainya menjadi mengalami penurunan. Jika diingatkan oleh orang tuanua untuk belajar  atau 

diajak berdoa David akan marah dan tidak senang hatinya.  

 Mamanya berusaha untuk  mengingatkan David agar lebih bijak dalam memanfaatkan 

media saat ini.  Dalam perjalanan waktu akhirnya David mulai menyadari kesalahannya. Dia 

berjanji untuk menjadi lebih baik lagi.  

 Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk lebih dapat bersikap bijaksana dalam 

menghadapi permasalahan  atau cobaan yang kita hadapi dalam bentuk apapun. Dengan selalu 

berkomunikas dengan Tuhan dan selalu menjalankan kehendak Bapa di Surga. Tuhan akan  

tinggal di hati kita dan  selalu menguatkan iman kita. Sehingga di masa penantian akan 

kedatangan Tuhan kita dapat menjadi anak-anak Allah yang baik dan lebih bijaksana.  

 

Refleksi :  

Apakah aku selalu bersikap bijak dalam mengambil keputusan ? 

 

Doa : 

 Tuhan Yesus, ajarkan aku agar dapat menajdi anak-Mu yang selalu melakukan perbuatan seturut 

kehendak-Mu. Amin.  

 

 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=7&verse=21
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=7&verse=24
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=7&verse=25
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=7&verse=26
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=7&verse=27
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Aksi :  

Mengambil keputusan yang  bijak  dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. 

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

 

 

Jumat, 3 Desember 2021. Pekan Adven I. 

Pesta St. Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Karya Misi (M)  

Bacaan :1Kor.9:16-19.22-23; Mzm. 117:1.2; Mrk. 16:15-20 

 

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

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

tidak percaya akan dihukum. 16:17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: 

mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa 

yang baru bagi mereka, 16:18 mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun 

maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, 

dan orang itu akan sembuh." 16:19 Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, 

terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 16:20 Merekapun pergilah 

memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu 

dengan tanda-tanda yang menyertainya. 

 

              SANTO FRANSISKUS XAVERIUS, IMAM , DAN PELINDUNG KARYA MISI 

Merekapun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan 

meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. ( Mrk 16:20 )  

 

Suster, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

Gereja Katolik pada hari ini merayakan pesta nama Fransiskus Xaverius. Dia adalah seorang 

pionir misionaris Kristen dan salah seorang pendiri Serikat Yesus. Fransiskus Xaverius 

mengabdikan sebagian besar dari masa hidupnya bagi karya misi di negeri-negeri terpencil. Ia 

juga dikenal telah banyak membaptis orang, mengajarkan anak-anak kecil iman Katolik serta 

menjadikan mereka menjadi misioner-misioner kecil untuk menyebarkan iman yang telah 

mereka peroleh. Santo Fransiskus telah meneruskan misi Yesus Kriatus yakni mewartakan dan 

menghayati Sabda Allah dalam hidup sehari-hari agar kita semakin beriman.  

Tuhan Yesus juga mengajak kita semua untuk berani mewartakan kabar baik kepada banyak 

orang agar semakin banyak orang yang merasakan kebaikan dari Allah melalui kehadiran kita.  

Sebagai generasi milineal , kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai media pewartaan agar 

semakin banyak orang yang diselamatkan.  

 

Refleksi : 

Apakah aku telah mewartakan kebaikan  kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari ? 

 

Doa :  

Tuhan , kasih-Mu begitu besar kepadaku. Mampukan aku untuk mewujudkan kebaikan kepada 

orang lain dengan tulus hati. Amin. 

 

Aksi : 

Melakukan perbuatan baik kepada orang lain dalam bentuk apapun. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Serikat_Yesus
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------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sabtu, 4 Desember  2021.Pekan Adven I (U).  

Sta. Barbara; St. Kristian; St. Osmubd  

Yes. 30:19-21.23-26; Mzm. 147:1-6; Mat. 9:35-10:1.6-8 

 

9:35 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.  9:36 Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada 

mereka,   karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala 9:37 Maka 

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

9:38 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. Yesus mengutus mereka dan berpesan 10:6 “ pergilah kepada domba-domba yang 

hilang dari umat Israel.   10:7 Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga  sudah 

dekat. 10:8 Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; 

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

dengan cuma-Cuma.  

  

TUHANLAH  KEKUATANKU 

 Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta;(Mat 8 )  

 

Suster, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

 Di masa pandemi ini banyak sekali orang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya dan 

kehilangan pengharapan. Anak-anak yang terpaksa putus  sekolah,  para pegawai yang 

kehilangan pekerjaan,  usaha gulung tikar, dan banyaknya  pasien yang harus di rawat akibat 

terpapar Covid-19,  tak terkecuali seorang anak yang bernama Johanes . Bahkan ia kehilangan 

sosok  orang sangat dikasihinya  yaitu ayahnya.  Pada bulan November 2020, ayahnya meniggal 

dunia.  Ayahnya harus masuk rumah sakit akibat terpapar dan dinyatakan positif. Belum lagi 

adanya penyakit komordit yang membuatnya harus berjuang melawan sakitnya.  Satu minggu 

lamanya ayahnya mendapat perawatan dari  dokter,  namun sayangnya Tuhan lebih menyayangi 

dia, ayah tercinta. Banyak orang yang sangat bersimpati dan turut mendoakan Johanes dan 

keluarganya.  Bersama dengan umat di wilayah, berdoa secara  Virtual terus dilakukan  sebagai 

bentuk dukungan terhadap Johanes dan keluarganya . Kami berdoa bersama memohon agar 

pandemi ini segera berlalu.` Melalui doa yang kita panjatkan Yesus selalu hadir dan membuat 

hidup kita selalu lebih memiliki kekuatan dan pengharapan yang lebih baik.  Dia, Sang Imanuel 

selalu menyertai hidup kita dalam situasi apapun. Di masa Adven ini, menjadi saat yang baik 

untuk kita selalu menantikan  kedatangan Juru Selamat kita sambal berusaha tetap menjaga 

hubungan yang akrab dengan Tuhan.  

 

Refleksi : 

Apakah aku selalu melibatkan Tuhan disetiap permasalahanku ? 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=9&verse=35
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=9&verse=36
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=9&verse=37
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=9&verse=38
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=10&verse=1
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=10&verse=6
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=10&verse=7
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=10&verse=8
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=10&verse=7
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Doa :  

Tuhan , Engkau selalu hadir dalam peristiwa suka maupun duka. Semoga aku selalu menjadi 

pribadi yang kuat dalam menghadapi permasalahan apapun.  Amin. 

 

Aksi : 

Menghibur dan mendoakan orang yang sakit atau sedih . 

 

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

 

 

Minggu, 5 Desember  2021. Pekan Adven II (U). 

St. Philipus Rinaldi; B. Bartolomeus Fanti 

Bacaan : Bar. 5:1-9; Mzm.126:1-2ab.2cd-3.4-5.6; Flp. 1:4-6.8-11; Luk. 3:1-6 

 

3:1 Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus  menjadi 

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

dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, 3:2 pada waktu Hanas dan Kayafas  menjadi 

Imam Besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes,  anak Zakharia,  di padang 

gurun. 3:3 Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan: "Bertobatlah 

dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu, 3:4 seperti ada tertulis dalam 

kitab nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan 

untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya. 3:5 Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung 

dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan 

diratakan, 3:6 dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan.  " 

  

PERTOBATAN MEMBAWA SUKA CITA   

Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan:"Bertobatlah 

dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu “ ( Luk3:3 ) 

 

Suster, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

 Tampilnya sosok yang mampu membawa perubahan  di tengah keterpurukan sangatlah 

dibutuhkan di negara apapun, temasuk Indonesia. Siapapun orangnya pasti memiliki keinginan 

dan harapan untuk merasakan dan mengalami kebahagiaan didalam hidupnya. Berbagaicara pun 

dilakukan untuk sampai pada cita-cita dan harapan hidup yang lebih baik. Dalam proses itu maka 

dibutuhkan orang-orang yang berani untuk memperjuangkannya.  

 Yohanes Pembaptis tampil sebagai pribadi yang ditunggu-tunggu untuk membawa 

perubahan pada cara hidup orang pada jaman itu. Ia menyerukan pertobatan bagi banyak orang 

yang ingin memperoleh keselamatan . Orang-orang yang percaya memberi diri untuk dibaptis. 

Mereka telah mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan baik agar kedatangan-Nya ke dunia 

selalu membawa suka cita besar. 

 

 

Refleksi : 

Sudahkah aku menunjukkan sikap yang baik dihadapan-Mu dan sesamaku ? 

 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=3&verse=1
https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=lukas%203:1-6
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=3&verse=2
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=3&verse=3
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=3&verse=4
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=3&verse=5
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=3&verse=6
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=3&verse=3
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Doa : 

Tuhan Yesus,  bantulah aku agar mampu menjadi penolong bagi orang-orang yang 

membutuhkan pertolongan-MuAmin.  

 

Aksi : 

Melakukan perbuatan baik untuk orang lain walaupun pada hal-hal yang sederhana.  

 

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

 

 

Senin, 6 Desember  2021. Pekan Adven II (U).  

St. Nikolaus dr Myra  

Bacaan : Yes.35:1-10; Mzm.85:9a-14; Luk.5:17-26 

 

5:17 Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk 

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

Kuasa Tuhan menyertai Dia, sehingga Ia dapat menyembuhkan orang sakit.  5:18 Lalu datanglah 

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

masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. 5:19 Karena mereka tidak dapat membawanya 

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

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

banyak tepat di depan Yesus. 5:20 Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia: "Hai 

saudara, dosamu sudah diampuni.  " 5:21 Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir 

dalam hatinya: "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa 

selain dari pada Allah sendiri?  " 5:22 Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka , lalu 

berkata kepada mereka: "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? 5:23 Manakah lebih 

mudah, mengatakan: Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: Bangunlah, dan 

berjalanlah? 5:24 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia  berkuasa 

mengampuni dosa" --berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu--:"Kepadamu Kukatakan, 

bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!" 5:25 Dan seketika itu juga 

bangunlah ia, di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil 

memuliakan Allah. 5:26 Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah,  dan mereka sangat 

takut, katanya: "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan” 

 

    KUASA TUHAN YANG SEMPURNA      

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!"( Luk 5 :24 ) 

 

Suster, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan,  

 Sembuh dari sakit adalah dambaan setiap orang. Berapapun biaya yang dibutuhkan 

kadang tidak lagi dipikirkan asal ia sembuh dari sakitnya. Seorang dokter yang mampu 

menyembuhkan penyakit tertentu akan dicari atau didatangi oleh pasien walaupun jarak yang 

ditempuh belum tentu dekat. Yesus pun sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dia 

diberikan kuasa oleh BapaNya untuk menyembuhkan orang sakit.   

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=5&verse=17
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=5&verse=18
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=5&verse=19
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=5&verse=20
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=5&verse=21
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=5&verse=22
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=5&verse=23
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=5&verse=24
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=5&verse=25
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=5&verse=26
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 Yesus datang bukan hanya ingin menyembuhkan penyakit fisik saja melainkan penyakit 

yang disebabkan karena dosa dan pelanggaran .  Dia ingin menyelamatkan orang-oramg dari 

penderitaan yang disebabkan renggangnya hubunganmya dengan Allah. Yesus ingin membuat 

oranh yang tuli dapat mendengar dan yang buta dapat melihat dengan cara menyadari kehadiran 

Allah di dalam kehidupannya. Yesus yang kita nantikan kehadirannya akan datang ke dunia 

sebagai Sang Imanuel .  

 

Refleksi :  

Apakah kehadiran Tuhan sungguh telah aku rasakan didalam hidupku? 

 

Doa :  

Tuhan, bantulah aku untuk lebih bisa merasakan kehadiranMu dalam hidupku. Amin.  

 

Aksi :  

Membantu orang lain yang jauh dari Tuhan untuk kembali lagi kepadaNya..  

 

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

 

Selasa 7 Desember 2021  Pekan Adven II 

Bacaan Pertama: Yesaya 40:1-11, Mazmur Tanggapan: Mazmur 96:1-2.3.10ac.11-12.13, 

Bacaan Injil: Matius 18:12-14 

Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang 

mempunyai seratus ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan 

meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan Aku 

berkata kepadamu: Sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah 

kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang sembilan puluh sembilan ekor yang 

tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorangpun dari anak-

anak ini hilang.” 

Bagi Yesus semuanya berharga 

“Demikian pula Bapamu yang disurga tidak menghendaki seorangpun dari anak-anak ini hilang” 

Suster, Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bacaan pada hari ini 

menarik karena terjadi diskusi antara Yesus dengan para murid-muridnya. Salah satu muridNya 

bertanya mengenai apakah satu domba yang hilang lebih berharga daripada 99 domba yang ada?. 

Yesus dengan tegas bahwa terdapat sukacita bila pada akhirnya satu domba yang hilang tadi 

dapat kembali dan demikian domba-domba tersebut menjadi lengkap kembali. Teman-teman, 

dalam bacaan ini Yesus ingin mengajak kita untuk melihat kembali hal-hal kecil apa saja yang 

seringkali kita lupakan. Seringkali kita kagum melihat hal-hal yang spektakuler, sesuatu yang 



13 | KOMKAT KAJ 
 

viral, barang-barang yang kelihatan mahal dan mewah sehingga membuat kita seolah-olah 

merasa berkekurangan terus menerus. 

Hal-hal sederhana, hal-hal yang mudah kita lakukan dan tidak memiliki arti seringkali kita 

anggap remeh dan tidak dikerjakan dengan kesungguhan hati. Padahal, dari hal-hal kecil dan 

sederhana itulah yang menjadi fondasi untuk melakukan hal-hal yang besar dan bermakna dalam 

hidup kita. Dalam kesempatan ini, kita dapat belajar untuk melakukan hal-hal baik besar maupun 

kecil tentunya dengan kesungguhan hati dan sukacita. Kebahagiaan terkadang timbul dari hal-hal 

yang sederhana namun seringkali kita tidak menyadarinya karena selalu membandingkan dengan 

hal-hal yang besar dan hebat saja. Semoga kita dapat memperbaiki diri dengan selalu 

mengistimewakan segala hal yang orang lakukan maupun yang kita lakukan dengan demikian 

kebahagiaan akan menjadi ganjarannya. 

Refleksi                                                                                                                                     

Apakah aku sudah lebih teliti dan mengerjakan segala hal dengan sungguh-sungguh dan penuh 

sukacita? 

Doa                                                                                                                                               Ya 

Allah Bapa, sudilah kiranya Engkau membantu kami agar senantiasa bersungguh-sungguh 

mengerjakan segala sesuatu baik hal besar maupun kecil. Ajarlah kami agar selalu mengerjakan 

segala sesuatu dengan sukacita. Semua ini kami haturkan kepadaMu, demi Kristus Tuhan dan 

perantara kami. Amin 

Aksi                                                                                                                                                 

Aku mencoba melakukan hal-hal kecil dengan bersungguh-sungguh dan penuh dengan sukacita. 

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

Rabu 8 Desember 2021 Pekan Adven II,  

Hari Raya Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda,  

Bacaan Pertama: Kejadian 3:9-15.20, Mazmur Tanggapan: Mazmur 98:1.2-3ab.3c-4, 

Bacaan Kedua: Efesus 1:3-6.11-12, Bait Pengantar Injil: Lukas 1:28,  

Bacaan Injil: Lukas 1:26-38 

 

Dalam bulan yang keenam Allah mengutus Malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea, 

bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama 

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

itu berkata, “Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.” Maria terkejut 
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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. 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 mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?” jawab malaikat itu 

kepadanya, “Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan 

menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kau lahirkan 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.” Maka kata Maria, “Sesungguhnya aku ini adalah 

hamba Tuhan; terjadilah padaku menurut perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu 

meninggalkan dia. 

 

Ketaatan Maria berbuah Sukacita 

Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanMu 

Suster, Bapak dan ibu guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan.. Pada hari ini kita sebagai 

umat Katolik merayakan Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda. Momen ini dikenang 

selama ratusan bahkan ribuan tahun lamanya bukan tanpa alasan. Momen ini menjadi pengingat 

bagi kita bahwa Yesus Kristus akan datang kedunia dengan perantaraan seorang wanita yaitu 

Bunda Maria. Sosok Maria yang taat dan menerima tanggung jawab yang besar dengan sadar 

tentunya dapat kita teladani dalam peziarahan hidup di dunia ini. Terkadang kita hanya 

menginginkan kegiatan yang kita senangi dan sukai saja namun tanpa disadari kegiatan tersebut 

hanya membuang-buang waktu dan tidak memiliki manfaat bagi diri kita. Tanggung jawab 

memang akan menjadi beban jika selalu kita hindari dengan berbagai alasan yang dapat kita buat 

padahal tanggung jawab dapat membantu kita untuk semakin mengenal diri kita dan mengukur 

kemampuan diri kita. 

Mari kita bayangkan bila sebagai pelajar kita hanya ingin terus bermain game online atau 

membuka Youtube atau bermain Tiktok saja tentu mustahil jika kita dapat mendapatkan nilai 

yang memuaskan saat ujian. Tentu bila kita ingin mendapatkan nilai yang baik saat ujian kita 

wajib menerima tanggung jawab sebagai pelajar yaitu belajar dan mengerjakan tugas-tugas dari 

guru dengan maksimal. Dengan demikian nilai yang kita peroleh pasti memuaskan dan membuat 

diri dan orang tua kita bangga akan prestasi yang sudah diperoleh. Memang, seringkali tanggung 

jawab yang kita dapat terasa sulit atau mustahil untuk dilakukan. Namun, apakah kita sudah 

berani untuk mencobanya? Semoga kita dapat meneladani Maria yang menerima tanggung jawab 
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sebagai Ibu Yesus dengan taat dan gembira sehingga dunia diselamatkan akibat pengorbanan 

putraNya. 

Refleksi                                                                                                                                 

Sudahkah aku belajar bertanggung jawab atas segala hal yang kulakukan? 

Doa                                                                                                                                       Allah 

yang mahabaik, bantu kami agar senantiasa meneladani Maria yang dengan taat dan gembira 

menjalani tugas nya sebagai ibu dari Yesus Tuhan kami. Bantu kami untuk tidak mengeluh dan 

menghindari tugas namun mengerjakannya dengan tekun dan setia. Amin 

Aksi                                                                                                                                        Aku 

belajar bertanggung jawab sebagai pelajar dengan mengerjakan tugas-tugas dengan gembira dan 

maksimal. 

 

Kamis 9 Desember 2021, Pekan Adven II                                                 

Bacaan Pertama: Yesaya 41:13-20, Mazmur Tanggapan: Mazmur 145:1.9-13b, Bait 

Pengantar Injil: Yesaya 45:8, Bacaan Injil: Matius 11:11-15 

Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, “Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil 

seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam Kerajaan 

Surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, 

Kerajaan Surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab 

semua kitab para nabi dan kitab Taurat, bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika 

kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barangsiapa bertelinga 

hendaklah ia mendengar!” 

Yesus memperhatikan mereka yang lemah,kecil dan tersingkir                               

Barangsiapa bertelinga hendaklah ia mendengar! 

Suster, Bapak Ibu guru dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pada hari ini 

terkesan keras dan semoga dapat menyadarkan kita. Yesus mengajak kita untuk mencoba melihat 

orang-orang yang seringkali luput dari pandangan kita. Seringkali kita hanya menghargai orang-

orang yang berbuat baik dan membuat kita senang namun sudahkah kita memperhatikan orang-

orang yang tidak memperhatikan kita atau bahkan orang-orang yang tidak pernah dianggap 

keberadaanya? Yesus menegaskan bahwa orang-orang kecil tersebut justru mendapat tempat 
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spesial di Surga kelak karena penderitaanNya di dunia diperhatikan oleh Allah yang mahakasih 

dan maha pengampun bagi kita yang percaya. 

Dalam kesempatan ini, marilah kita meluangkan waktu mencoba untuk memperhatikan teman-

teman, adik atau kakak kita yang bisa saja kesulitan selama pandemi ini. Luangkan waktu kita 

untuk menegur dan memperhatikan mereka yang selama ini kita tidak pernah perhatikan 

walaupun sangat membantu hidup kita selama ini. Kerendahan hati menjadi dasar kita untuk 

melakukan hal tersebut dan membuat kita untuk memperhatikan mereka yang selama ini 

dianggap kecil oleh orang lain. Semoga kita dapat belajar untuk mengasihi semua orang terutama 

orang-orang yang tak berdaya di sekitar kita.  

Refleksi                                                                                                                         

Sudahkah aku memperhatikan orang-orang yang tersingkir dan dikucilkan dalam pergaulan 

maupun masyarakat? 

Doa                                                                                                                                        

Allah yang mahakasih, bantu kami untuk memiliki kerendahan hati menyapa mereka yang 

selama ini dikucilkan dan tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Semoga lewat kehadiran 

kami, mereka merasakan cintaMu yang mengasihi semuanya. Amin 

Aksi                                                                                                                                          

Mencoba menyapa dan berbicara dengan mereka yang selama ini kesepian dan tersingkir 

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

 

Jumat 10 Desember 2021, Pekan Adven II                                          

Bacaan Pertama: Yesaya 48:17-19, Mazmur Tanggapan: Mazmur 1:1-2.3.4.5.6         

Bacaan Injil: Matius 11:16-19 

Yesus berkata kepada orang banyak, “Dengan apakah akan Kuumpamakan angkatan ini? 

Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 

‘Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, 

tetapi kalian tidak berkabung.’ Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak 

minum, dan mereka berkata, ‘Ia kerasukan setan’. Kemudian Anak Manusia datang, Ia 

makan dan minum, dan mereka berkata, ‘Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat 

pemungut cukai dan orang-orang berdosa’. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh 

perbuatannya. 
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Keselamatan bagi semua orang yang percaya 

Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. 

Suster, bapak dan ibu guru serta teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pada hari ini 

hendak mengajak kita untuk melihat orang-orang yang berdosa dengan kacamata iman. Memang, 

terkadang tidak mudah bagi kita bila melihat orang-orang yang meresahkan masyarakat 

kemudian berjanji menjadi lebih baik sehingga kita dapat percaya kembali. Namun Yesus 

menegaskan bahwa orang-orang berdosa tersebut dapat kembali kepada jalan yang benar selama 

mereka memiliki niat untuk bertobat. Pertobatan bukanlah sesuatu yang dipaksakan melainkan 

menjadi kesadaran dari dalam diri dan hati kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa saja selama 

ini kita merasa sudah hidup baik dan sesuai dengan kehendakNya padahal masih terdapat begitu 

banyak kelemahan dan kesalahan dalam diri kita namun kita tidak menyadarinya.   

Marilah kita dengan kerendahan hati mencoba agar tidak berprasangka buruk seperti orang-orang 

farisi. Sebaliknya, semoga kita dapat semakin mengenal dan mencoba mendengar suara orang-

orang yang selama ini dianggap berdosa. Dengan demikian, orang-orang berdosa dapat 

merasakan cinta kasih Allah lewat perantaraan kita UmatNya.  

Refleksi             

Sudahkah aku mencoba tidak berprasangka buruk pada orang lain? 

Doa              

Allah Bapa yang mahabaik, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau berikan. Sudilah 

membantu kami agar kami tidak mudah berprasangka buruk pada orang lain. Semoga kami dapat 

menjadi perpanjangan cinta kasih Allah bagi sesama kami. Amin 

Aksi             

Mencoba berpikiran positif dan mendengarkan orang-orang yang selama ini dianggap jahat atau 

berdosa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sabtu 11 Desember 2021, Pekan Adven II,                                    

Bacaan Pertama: Sirakh 48:1-4.9-11, Mazmur Tanggapan: Mazmur 80:2ac.3b.15-16.18-19, 

Bait Pengantar Injil: Lukas 3:4.6; Bacaan Injil: Matius 17:10-13 

Ketika Yesus dan murid-murid-Nya turun dari gunung, para murid bertanya kepada-Nya, 

“Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?” Yesus menjawab, 

“Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan Aku berkata kepadamu, 

Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut 

kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka.” Pada waktu 

itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa Ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. 

Pengorbanan Yesus bagi umat manusia 

Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka 

Suster, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Bacaan hari ini 

mengisahkan kebingungan para murid mengenai Elia yang dimaksud Yesus. Yesus mengisahkan 

bahwa bagi nya Elia yang dimaksudNya adalah Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Yohanes 

Pembaptis sudah mewartakan bahwa akan datang putra Allah yang akan menebus dosa-dosa 

manusia yaitu Yesus Kristus. Namun, para murid mengalami kebingungan karena tidak 

memahami dengan sungguh-sungguh bahwa anak Manusia yang akan menderita adalah Yesus 

sendiri yang nantinya disalib. Kebingungan para murid terkadang juga terjadi pada kita bila kita 

mencoba mendengarkan suara Tuhan. Kebingungan terjadi karena kita disibukan oleh berbagai 

hal yang membuat kita tidak dapat mendengarkan suara Allah untuk hidup kita dengan jelas. 

Kadang rasa malas, rasa lebih tau, rasa sombong itulah yang menjadi halangan bagi kita untuk 

mendengarkan suara Allah. 

Oleh karena itu, semoga kita dapat meluangkan waktu yang sudah Tuhan berikan setidaknya 

sebentar agar dapat mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Tuhan hadir dalam hari-hari kita 

asal kita mau menyadari hadirNya dan melakukan kehendakNya 

Refleksi           

Sudahkah aku meluangkan waktu yang ada untuk mendengarkan suara Tuhan dengan jelas? 

Doa             

Allah Bapa yang Mahakasih, sudilah agar Kau senantiasa hadir dalam hati dan pikiran kami. 

Semoga kami dapat mendengar suaraMu dan menjadi dasar bagi langkah hidup kami. Demi 

Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 
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Aksi             

Aku menyisihkan waktu setiap hari untuk mendengarkan suara Tuhan dengan membaca kitab 

suci 

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

 

 Minggu 12 Desember 2021, Pekan Adven III,     

Bacaan Pertama: Zefanya 3:14-18a, Mazmur Tanggapan: Mazmur 12:2-3.4bcd.5-6, 

Bacaan Kedua: Filipi 4:4-7, Bait Pengantar Injil: Yesaya 61:1, Bacaan Injil: Lukas 3:10-18 

Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika 

demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barangsiapa mempunyai 

dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa 

mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga 

pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, 

apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari 

yang telah ditentukan!" Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah 

yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan 

memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu!" Tetapi orang banyak itu sedang menanti 

dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah 

Mesias. Karena itu Yohanes bekata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan 

air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasut-

Nya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat 

penampi sudah ada di tangan-Nya: Ia akan membersihkan tempat pengirikan-Nya untuk 

mengumpulkan gandum ke dalam lumbung-Nya. Tetapi debu jerami akan dibakar-Nya dalam 

api yang tidak terpadamkan." Dan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada 

orang banyak. 

Gaudete bagi semua orang percaya 

Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan 

datang, dan membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak. 

Suster, Bapak dan Ibu guru, serta teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini adalah Hari 

Minggu Adven III. Sering disebut Minggu “Gaudete”. Dalam bahasa Latin, “Gaudete” berarti 

bersukacitalah! Gaudete in Domino semper. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita 

diundang untuk bersukacita menyambut Yesus, Sang Mesias. Kedatangan-Nya sudah dekat. 
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Natal kian dekat. Yesus Kristus adalah “Kabar Terbaik Sukacita Kita”. Dialah wajah kerahiman 

Allah bagi kita.      

Pada Minggu Adven yang ketiga ini, kita masih berjumpa dengan St. Yohanes Pembaptis yang 

memberikan kepada kita kabar tentang Mesias yang datang dan dekat dengan kita. Allah sendiri 

telah menjanjikan kepada umat-Nya dan kepada kita bahwa akan mengutus Sang Juruselamat 

yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari penindasan, 

memenuhi kita dengan sukacita kehadiran-Nya dan membawa kita ke dalam kerajaan-Nya yang 

abadi penuh damai dan kebenaran. Hari ini melalui Injil, St. Yohanes Pembaptis membawa kabar 

baik kepada kita yang menerima Yesus, Mesias. Sebagaimana banyak orang dalam Injil hari ini 

yang mengenal Yohanes sebagai utusan Allah dan nabi sejati yang berbicara dalam nama Allah, 

kita datang kepadanya untuk mendengarkan kabar baik yang dia wartakan kepada mereka dan 

kini kepada kita. Sebagaimana banyak orang dengan rela menyerahkan diri untuk dibaptis oleh 

Yohanes di Sungai Yordan dan bertobat, demikianlah kita datang untuk mengimani Yesus 

Kristus yang diwartakannya. 

Oleh karena itu, semoga kita dapat dengan bersukacita menyiapkan diri kita lahirnya sang putra 

Yesus Kristus. Sukacita menjadi tanda bahwa cinta kasih Allah memang nyata di bumi yang 

tampak dari kegembiraan kita pengikutnya. Semoga kita dapat membagikan Gaudete kepada 

sesama kita terutama yang berdukacita, patah harapan, dan berkeluh kesah agar Gaudete menjadi 

milik bagi semua orang. 

Refleksi           

Sudahkah aku menjadi Gaudete bagi orang-orang disekitar? 

Doa                

Ya Bapa, kami bersyukur diberikan kesempatan untuk merayakan Ekaristi pada minggu ini. 

Semoga pekan Gaudete ini menjadi tanda bahwa sukacita selalu ada dalam diri kami disaat sulit 

sekalipun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 

Aksi                                                                                                      

Aku belajar menjadi pribadi yang mau mendengarkan orang lain agar sukacita menjadi nyata 

bagi semua orang. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senin 13 Desember 2021, Pekan Adven III, Bacaan Pertama: Bilangan 24:2-7.15-17a, 

Mazmur Tanggapan: Mazmur 25:4b-5b.6-7c.8-9, Bait Pengantar Injil: Mazmur 85:8, 

Bacaan Injil: Matius 21:23-27 

Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika Ia sedang mengajar, datanglah imam-

imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepada-Nya; mereka bertanya, “Dengan 

kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu 

kepada-Mu?” Jawab Yesus kepada mereka, “Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan 

kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, Aku pun mengatakan kepada kalian dengan 

kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan 

Yohanes? Dari surga atau dari manusia?” Mereka lalu berunding satu sama lain, “Jika kita 

katakan, ‘Dari surga’, Ia akan berkata kepada kita, ‘Kalau begitu, mengapa kalian tidak 

percaya kepadanya?’ Tetapi jika kita katakan, ‘Dari manusia’, kita takut kepada orang 

banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi.” Mereka lalu menjawab, “Kami 

tidak tahu.” Maka Yesus pun berkata kepada mereka, “Jika demikian, Aku pun tidak mau 

mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu.” 

Keberanian sebagai pengikut Kristus 

Dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? 

Suster, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pada hari ini 

mengisahkan Yesus yang ditanya-tanya oleh para imam kepala dan pemuka agama Yahudi 

mengenai kuasa dan mujizat Yesus selama ini lakukan. Namun para pemuka agama  tersebut 

tidak menjawab pertanyaan dari Yesus karena malu bila jawaban mereka salah dan tidak tepat. 

Rasa malu dan takut akan pilihan seperti yang dirasakan oleh para pemuka agama Yahudi 

kadang terjadi juga pada kita. Kita kadang malu dan takut akan identitas kita sebagai pengikut 

Kristus. Membuat tanda salib dengan malu-malu bila di tempat umum, berdoa dengan suara kecil 

saat diminta memimpin doa, bahkan tidak berani menjawab dengan lugas jika ditanya soal 

Agama adalah tanda bahwa kita belum bangga sebagai pengikut Kristus. Alangkah baiknya, 

sebagai pengikut Kristus yang sejati kita tidak perlu malu-malu dalam nyatakan iman kita selama 

tidak merugikan orang lain. Bangga sebagai pengikut Kristus berarti berani bertindak sesuai 

dengan kehendakNya dan membagikan kasih pada sesama. Selama kebenaran dan kemuliaan 

Tuhan menjadi dasar kita untuk berbangga akan iman maka itu menjadi bukti nyata bahwa kita 

sudah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang berani tidak 

hanya dalam bertindak namun juga berani beriman dalam Kristus. 
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Refleksi          

Mengapa aku masih malu-malu menunjukan identitas ku sebagai orang Katolik? 

Doa             

Allah Bapa yang mahakuasa, bantu kami agar berani dan tidak takut mewartakan kebenaran 

kepada sesama kami sebagai bukti kami bangga sebagai pengikutMu yang sejati. Demi Kristus 

Tuhan dan pengantara kami. Amin 

Aksi             

Aku mencoba berani menunjukan iman ku sebagai katolik misalnya membuat tanda salib di 

depan umum dengan berani 

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

\ 

Selasa 14 Desember 2021, Pekan Adven III, Bacaan Pertama: Zefanya 3:1-2.9-13, Mazmur 

Tanggapan: Mazmur 34:2-3.6-7.17-18.19.23, Bacaan Injil: Matius 21:28-32 

Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, “Bagaimana 

pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan 

berkata, ‘Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini’. Jawab anak itu, ‘Baik, Bapa’. 

Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian 

juga. Dan anak itu menjawab, ‘Tidak mau’. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. 

Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?” Jawab 

mereka, “Yang kedua.” Maka berkatalah Yesus kepada mereka, “Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian 

masuk ke dalam Kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan 

kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian 

melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya 

kepadanya.” 

Berhikmat lewat pikiran dan perbuatan 

Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak 

percaya kepadanya. 
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Suster, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pernahkah kita 

menghindari atau mengelak saat diberikan tugas? Atau pernahkah kita hanya mengiyakan 

omongan seseorang tanpa benar-benar memahami atau menghendaki peristiwa itu terjadi? Sikap 

cari aman sering kali terjadi dalam diri kita terutama bila dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang 

sulit dan tidak menguntungkan. Bacaan pada hari ini menjelaskan pentingnya bagi seseorang 

agar memiliki kehendak untuk bertobat dan bukan hanya berpura-pura. Yesus membandingkan 

orang-orang berdosa dengan orang-orang farisi dengan cukup keras. Kejujuran dan keterbukaaan 

para pemungut cukai akan dosanya sangat diapresiasi oleh Yesus bukan karena kedosaan mereka 

namun karena kerendahan hati mereka akan dosanya. Hal ini berbanding terbalik dengan para 

orang farisi yang hidup cenderung cari aman, sering menyalahkan orang lain namun merasa 

hidupnya lebih baik dari orang-orang berdosa. Kita perlu menyadari bahwa semua manusia pasti 

berdosa tua dan muda, kaya dan miskin, sehat dan sakit. Semua nya pasti berdosa namun semua 

juga bergantung pada kita dalam menanggapi kedosaan yang kita miliki. Apakah kita mau 

dengan kerendahan hati mengakui kedosaan kita di hadapan Tuhan atau terus menyembunyikan 

dosa-dosa dengan terus membandingkan diri kita dengan orang lain yang menurut kita lebih 

berdosa. Semoga kita di masa adven ini mampu dengan jujur dan terbuka mengakui dosa dan 

kesalahan kita agar mampu menyambut kelahiran sang Putra dengan perasaan lega dan sukacita.  

Refleksi 

Mengapa aku masih enggan mengakui kesalahan dan dosa-dosa yang kumiliki? 

Doa 

Allah Bapa yang Maharahim, kami bersyukur atas anughrah kehidupan yang Kau berikan kepada 

kami. Bantu kami agar memiliki kerendahan hati mengakui kesalahan dan dosa kami sehingga 

kami dapat menyiapkan hati dan pikiran kami menyambut kelahiran JuruSelamat kami Yesus 

Kristus. Amin 

Aksi             

Belajar memaafkan dan memohon maaf apabila kita bersalah dengan rendah hati dan tulus 

 

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

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. 



25 | KOMKAT KAJ 
 

 

AKSI: 

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

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

 

Kamis, 16 Desember 2021: Novena Natal hari ke 1, Pekan Adven III 

Yes. 54:1-10; Mzm.30:2.4.5-6.11-12a.13b; Luk. 7:24-30 

 

7:24 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? 7:25 Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? 

Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. 7:26 Jadi untuk 

apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari pada 

nabi. 7:27 Karena tentang dia ada tertulis: 

Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau, 

ia akan mempersiapkan jalan-Mu di hadapan-Mu. 

7:28 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." 7:29 Seluruh orang banyak yang mendengar perkataan-Nya, termasuk 

para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis 

oleh Yohanes. 7:30 Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah 

terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. 

 

RENDAH HATI 

“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." (Luk 7:28) 

 

Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, 

 dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali bekerja keras dalam suatu hal. Misalnya 

dalam belajar untuk mempersiapkan ujian, mengikuti lomba dan lain-lain. Ketika kita dapat 

memenuhi tujuan itu, kitab oleh berbangga diri dengan diri kita sendiri. Hal tersebut merupakan 

suatu hadiah tersendiri yang kita berikan pada diri kita masing-masing. Namun, perlu kita sadari 

bahwa kita mahkluk yang rapuh yang kadang jatuh dalam kesombongan. 

 Dalam pernyataan Yesus dalam bacaan diatas, ia menyebutkan bahwa tidak ada 

seseorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Mengingat Yohanes Pembaptis 

memiliki kerendahan hati dalam perutusannya dimana dia merasa tidak pantas untuk mengikat 

tali kasut Sang Mesias. Jelas bahwa pribadi Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang sangat baik. 

Namun, kita bisa belajar dari dirinya untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Seperti dalam 

perikop di atas, “.., namun yang terkecil dalam Kerajaan Allah lebih besar dari padanya”, 

menunjukkan kerendahan hati kita menjadikan diri kita besar dihadapan Tuhan. Jadi marilah kita 

senantiasa rendah hati dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Salah satu caranya ialah 

membantu sesama yang membutuhkan. Misalnya aku pintar dalam matematika, maka aku bisa 
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membantu temanku yang kesusahan. Dengan demikian kita dapat seperti Yohanes Pembaptis 

yang rendah hati. 

 

Refleksi 

Apakah kita sudah bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari? 

 

Doa 

Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan pribadi yang rendah hati dalam Yohanes Pembaptis. 

Kiranya kami dapat semakin rendah hati dalam langkah hidup kami, sehingga kami semakin 

dekat dengan dirimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

Aksi 

Membantu sesama yang membutuhkan dengan menggunakan kelebihan kita. 

 

 

 

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

 

Jumat, 17 Desember 2021: Novena Natal hari ke 2, Pekan Adven III 

Kej. 49:2.8-10; Mzm. 72:1-2.3-4b.7-8.17; Mat. 1:1-17 

 

1:1 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. 1:2 Abraham memperanakkan 

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

1:3 Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, 

Hezron memperanakkan Ram, 1:4 Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan 

Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, 1:5 Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas 

memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, 1:6 Isai memperanakkan raja Daud. 

Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria, 1:7 Salomo memperanakkan Rehabeam, 

Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, 1:8 Asa memperanakkan Yosafat, 

Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, 1:9 Uzia memperanakkan 

Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, 1:10 Hizkia 

memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, 1:11 

Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. 

1:12 Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel 

memperanakkan Zerubabel, 1:13 Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan 

Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, 1:14 Azor memperanakkan Zadok, Zadok 

memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, 1:15 Eliud memperanakkan Eleazar, 

Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, 1:16 Yakub memperanakkan 

Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. 1:17 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. 

 

DIA ADA DAN HADIR DI DUNIA 

“Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham " (Mat 1:1) 

 

Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, 
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 dalam perikop diatas diperlihatkan dengan jelas mengenai silsilah dari Tuhan Yesus dari 

Abraham lalu Daud hingga akhirnya Yesus. Pembuatan silsilah ini bukanlah tanpa alasan ditulis 

dalam Alkitab namun memiliki alasan salah satunya adalah ingin membuktikan bahwa Yesus 

Kristus lahir di dunia yang sama dengan kita. Kisah-kisahnya yang terdapat banyak mukjizat 

seringkali membuat orang-orang bahkan kita menjadi ragu, apakah Yesus benar-benar lahir di 

dunia. 

 Dari tulisan mengenai keturunan-keturunan Abraham hingga Yesus, membuktikan bahwa 

Yesus lahir di dunia 2000 tahun yang lalu. Pencantuman nama-nama tersebut merupakan bukti 

yang terstruktur dalam kelahiran Yesus Kristus. 

 Setelah kita mengetahui bahwa Yesus benar adanya lahir dan bertumbuh di dunia yang 

sama dengan kita memberi kita motivasi dan semangat untuk menjalani hidup dengan semangat 

Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dilakukan melalui banyak hal 

yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah berdoa dan membaca Kitab Suci. Hal ini merupakan 

bagian penting dalam pewartaan Yesus semasa di dunia. Dengan begitu, Kristus yang kita imani 

hadir dalam diri kita bagi sesama. 

 

Refleksi 

Apakah kita berdoa dalam setiap kegiatan yang kita lakukan? 

 

Doa 

Tuhan Yesus, Engkau telah lahir dan kedunia ini demi kami semua. Kiranya kami dapat lebih 

mengenal Engkau melalui doa dan sabdaMu dalam Kitab Suci sehingga kami bisa menghadirkan 

Kristus di tengah-tengah umatMu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

Aksi 

Membaca Kitab Suci dan berdoa selalu. 

 

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

 

 

Sabtu, 18 Desember 2021: Novena Natal hari ke 3, Pekan Adven III 

Yer. 23:5-8; Mzm. 72:1-2.12-13.18-19; Mat. 1:18-24 

 

1:18 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan 

dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami 

isteri. 1:19 Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama 

isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 1:20 Tetapi ketika ia 

mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: 

"Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang 

di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 

1:21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah 

yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. 1:22 Hal itu terjadi supaya genaplah 

yang difirmankan Tuhan oleh nabi: 1:23 "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan 

melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" — yang berarti: 

Allah menyertai kita. 1:24 Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang 

diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya, 



28 | KOMKAT KAJ 
 

 

JANGAN RAGU 

"Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang 

di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.” (Mat 1:20) 

 

Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, 

 dalam perjalanan hidup kita di dunia kerapkali kita mengalami keraguan, terutama ketika 

kita dihadapkan dengan suatu keputusan yang berat dalam diri kita. Rasa ragu dan bimbang pasti 

ada dalam diri kita yang kadang membuat hidup yang kita jalani terasa berat. Namun dari pribadi 

Yusuf, memperlihatkan kita bahwa Roh Kudus selalu membimbing kita untuk memutuskan 

keputusan tersebut. Awalnya Yusuf merasa bimbang, namun berkat sapaan dari malaikat 

membuat Yusuf menjadi yakin akan pilihan dia untuk mengambil Maria sebagai istrinya untuk 

memenuhi rencana Allah.  

 Dari sini dapat dilihat dari peran malaikat sendiri dalam meyakinkan Yusuf untuk tetap 

teguh mempertahankan Maria. Nah, maka dari itu kita harus yakin akan keputusan yang kita 

buat, tentu saja kita juga harus tetap berdoa kepada Tuhan dan mohon bimbingan agar 

meneguhkan hati kita dalam keputusan-keputusan yang kita buat. 

 

Refleksi 

Sudahkah kita memohon bimbingan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita? 

 

Doa 

Tuhan Yesus, Engkau menunjukkan ketegaran hati dalam menghadapi rintangan melalui diri 

Santo Yusuf ayahMu. Semoga kami dapat menjadi Santo Yusuf dalam perjalanan hidup kami 

dan senantiasa bergantung padaMu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

Aksi 

Memohon berkat kepada Tuhan agar diyakinkan. 

 

 

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

 

 

Minggu, 19 Desember 2021: Novena Natal hari ke 4, Pekan Adven IV 

Mi.5:1-4a; Mzm. 80:2ac.3b-15-16.18-19; Ibr. 10:5-10; Luk.1:39-45 

 

1:39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan 

menuju sebuah kota di Yehuda. 1:40 Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam 

kepada Elisabet. 1:41 Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di 

dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, 1:42 lalu berseru dengan suara 

nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. 1:43 

Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? 1:44 Sebab sesungguhnya, 

ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. 

1:45 Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, 

akan terlaksana." 
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PERCAYA DENGAN SUARA HATI YANG DIBIMBING TUHAN 

“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 Yesus, 

 terkadang dalam hidup kita pasti terdapat keraguan dalam mengikuti suara hati kita. 

Suara hati pasti mengarah kepada kebaikan sejati yang harus kita lakukan. Dalam mengikuti 

ujian, pasti teman-teman memiliki keraguan dalam mengerjakan ujian tersebut apakah dapat 

memperoleh nilai yang bagus atau tidak. Namun tak jarang menyontek menjadi salah satu pilihan 

yang dapat diambil. Dari bacaan diatas, kita diingatkan untuk percaya kepada Tuhan karena 

kehendakNya pasti terlaksana. 

 Teman-teman pasti dalam hatinya jika ingin menyontek pasti merasa bersalah dan gelisah 

untuk melakukannya. Hal tersebut dikarenakan kalian telah menyadari bahwa menyontek 

merupakan hal yang salah dan harus dihindari. Hal tersebut merupakan hal yang seharusnya 

tidak dilakukan karena melawan suara hati dan kehendak Tuhan. Maka dari itu, marilah kita 

bertindak jujur dan percaya terhadap semua rencana Tuhan dalam hidup kita. 

 

Refleksi 

Sudahkah kita berlaku mendengarkan suara hati dan suara Tuhan dalam hidup kita? 

 

Doa 

Tuhan Yesus, Engkau menunjukkan bahwa percaya kepada kehendak Tuhan merupakan hal 

yang tepat karena hal tersebut mendekatkan kami kepada diriMu. Semoga pada masa Adven ini 

kami semakin peka terhadap suara hati dan suaraMu dalam menjalani kehidupan kami. Demi 

Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

Aksi 

Berlaku jujur ketika sedang mengerjakan ujian. 

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

 

 

Senin, 20 Desember 2021: Novena Natal hari ke 5, Pekan Adven IV 

Yes.7:10-14; Mzm. 24:1-2.3-4b.5-6; Luk. 1:26-38 

 

1:26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di 

Galilea bernama Nazaret, 1:27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang 

bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 1:28 Ketika malaikat itu masuk ke 

rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 1:29 

Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. 

1:30 Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia 

di hadapan Allah. 1:31 Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang 

anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. 1:32 Ia akan menjadi besar dan akan 

disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta 

Daud, bapa leluhur-Nya, 1:33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai 

selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan." 1:34 Kata Maria kepada malaikat 

itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 1:35 Jawab malaikat itu 
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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. 1:36 Dan 

sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada 

hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. 1:37 Sebab bagi 

Allah tidak ada yang mustahil." 1:38 Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; 

jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 

 

 

MENJADI HAMBA TUHAN YANG SETIA 

"Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu."  

(Luk 1:38) 

 

Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, 

 melalui pribadi Bunda Maria, kita dapat melihat iman Bunda Maria yang setia sebagai 

hamba Tuhan. Hal tersebut diperlihatkan dalam kalimat “Sesungguhnya aku ini adalah hamba 

Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu”. Dari pernyataan ini, Bunda Maria 

menunjukkan kesetiaannya untuk berpegang teguh pada rencana Tuhan yang diberikan 

kepadanya.  

 Dari sini, kita dapat belajar bagaimana menjadi seorang yang memiliki iman kepada 

Allah yang sejati. Iman Bunda Maria tidak usah dipertanyakan lagi mengenai kesetiaannya. 

Mulai dari salam yang diberikan oleh Malaikat Gabriel hingga dia memangku Yesus dibawah 

kayu salib. Iman dan keyakinan yang dimiliki Bunda Maria merupakan suatu yang dapat kita 

lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya setia dalam menjalani hidup dengan belajar 

dengan tekun sebagai seorang siswa dan hidup berbakti kepada orang tua. Maka kita dapat 

mencontoh Bunda Maria yang setia pada rencana Allah. 

 

Refleksi 

Sudahkah aku setia terhadap tugas yang aku jalani selama ini? 

 

Doa 

Tuhan Yesus, Engkau setia dalam memenuhi tugasMu di dunia untuk menebus manusia. Hal 

yang sama ditunjukkan pada diri Maria yang setia dalam perutusan yang dimilikinya 

mengandung dan melahirkan Engkau meski dirinya sempat merasa ragu. Semoga kami dapat 

mencontoh Bunda Maria dengan setia dalam menjalani tugas kami masing-masing. Demi 

Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

Aksi 

Tekun belajar dan berbakti kepada orang tua. 

 

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

 

Selasa, 21 Desember 2021: Novena Natal hari ke 6, Pekan Adven IV 

Kid.2:8-14/ Zef.3:14-18a; Mzm.33:2-3.11-12.20-21; Luk. 1:39-45 

 

1:39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan 

menuju sebuah kota di Yehuda. 1:40 Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam 
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kepada Elisabet. 1:41 Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di 

dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, 1:42 lalu berseru dengan suara 

nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. 1:43 

Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? 1:44 Sebab sesungguhnya, 

ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. 

1:45 Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, 

akan terlaksana." 

 

 

SALING MEMBERKATI SATU DENGAN YANG LAIN 

"Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu."  

(Luk 1:42) 

 

Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, 

 kita manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lain dalam 

kehidupan sehari-hari. Kadang peran kita terhadap sesama kita sangatlah penting. Mulai dari 

membantu melalui materi maupun secara psikis. Dalam bacaan diatas, hendaknya kita saling 

memberi berkat kepada sesamamu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberi semangat 

pada mereka yang sedang jatuh. Semangat dan dukungan moral sangat membantu dalam 

membangkitkan sesama dari rasa putus asa. Dukungan yang kita berikan nantinya pasti akan 

berefek dalam dirinya. Hal tersebut dapat mengubah seseorang menjadi seseorang yang lebih 

baik daripada sebelumnya. 

 Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan cara memberi dukungan kepada 

mereka yang membutuhkan. Dengan begitu kita dapat saling memberi berkat melalui dukungan 

yang kita berikan kepada sesama. 

 

Refleksi 

Dukungan apakah yang dapat kita berikan kepada sesama kita yang sedang putus asa? 

 

Doa 

Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan harapan dan dukungan bagi mereka yang 

membutuhkan. Semoga kami dapat semakin peka dan mau memberikan dukungan kepada 

sesama yang putus asa. Sehingga kami menjadi anak-anakMu yang senantiasa menjadi sumber 

harapan bagi sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

Aksi 

Menyemangati teman yang sedang putus asa dan membantunya. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Rabu, 22 Desember 2021: Novena Natal hari ke 7, Pekan Adven IV 

1Sam.1:24-28; Mzm. 1Sam.2:1.4-5.6-7.8abcd; Luk.1:46-56 

 

1:46 Lalu kata Maria:"Jiwaku memuliakan Tuhan, 1:47 dan hatiku bergembira karena Allah, 

Juruselamatku, 1:48 sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, 

mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, 1:49 karena Yang 

Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama-Nya adalah kudus. 

1:50 Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. 1:51 Ia memperlihatkan 

kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak 

hatinya; 1:52 Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-

orang yang rendah; 1:53 Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan 

menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa; 1:54 Ia menolong Israel, hamba-Nya, 

karena Ia mengingat rahmat-Nya, 1:55 seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, 

kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." 1:56 Dan Maria tinggal kira-kira 

tiga bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. 

 

 

HORMATILAH TUHAN ALLAHMU 

" Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia."  

(Luk 1:50) 

 

Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, 

 hendaknya kita sebagai hamba Tuhan haruslah kita hormat kepada Tuhan dalam hidup 

kita. Hal tersebut merupakan suatu keharusan bagi kita yang merupakan ciptaan Tuhan yang 

diberikan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari kidung yang Bunda Maria nyanyikan untuk 

memuji dan menghormati Tuhan sebagai bentuk syukur dirinya atas rencana Tuhan dalam 

dirinya. Dia menyakini bahwa Tuhan haruslah dihormati dengan semestinya. 

 Dari sini, kita dapat mengambil contoh dari Bunda Maria dengan menghargai Tuhan 

ketika sedang mengikuti Misa. Baik secara online maupun offline kita harus menghormati dia 

ketika kita sedang mengikuti misa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara, berpakaian sopan 

dan mengikuti misa dengan kusyuk. Dengan begitu, kita dapat memberi penghormatan kepada 

Tuhan dengan semestinya. 

 

Refleksi 

Sudahkah aku memberikan penghormatan kepada Tuhan dalam Misa? 

 

Doa 

Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, 

kerapkali kami tidak menghargai Engkau dengan tidak layak dan berlaku tidak sopan 

terhadapMu. Bimbinglah kami sehingga kami semakin mampu menghormati Engkau dalam 

langkah hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin 

 

Aksi 

Berlaku sopan dan berpakaian sopan ketika Misa. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kamis, 23 Desember 2021: Novena Natal hari ke 8, Pekan Adven IV 

Mal. 3:1-4; 4:5-6; Mzm. 25:4-5b.8-9.10.14; Luk. 1:57-66 

 

1:57 Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang 

anak laki-laki. 1:58 Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar, bahwa 

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

bersama-sama dengan dia. 1:59 Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk 

menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama bapanya, 1:60 

tetapi ibunya berkata: "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." 1:61 Kata mereka kepadanya: "Tidak 

ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." 1:62 Lalu mereka memberi isyarat 

kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. 1:63 Ia 

meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini: "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun 

heran semuanya. 1:64 Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia 

berkata-kata dan memuji Allah. 1:65 Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, 

dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. 1:66 Dan semua 

orang, yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata: "Menjadi apakah anak ini nanti?" 

Sebab tangan Tuhan menyertai dia. 

 

 

BERTERIMAKASIHLAH DAN BERSUKACITALAH KEPADA TUHAN 

" Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar, bahwa Tuhan telah 

menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama 

dengan dia."  

(Luk 1:58) 

 

Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, 

 hendaknya kita sebagai hamba Tuhan berterimakasih kepada Tuhan atas hal yang telah Ia 

lakukan kepada kita. Ketika kita sedang kesusahan, kita pasti akan meminta bimbingan dari 

Tuhan agar dimudahkan. Namun, kerapkali kita lupa untuk berterimakasih atas apa yang telah Ia 

lakukan. Ketika kita akan menghadapi ujian, kita biasanya akan lebih sering berdoa, memohon 

bimbingan dan arahan dalam mengerjakan ujian. Namun, ketika kita telah mendapat hasil yang 

memuaskan, kita seringkali lupa untuk berterimakasih atas bimbingan Tuhan selama 

mengerjakan ujian. 

 Kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah tau berterimakasih. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan berdoa mengungkapkan syukur karena telah dibimbing olehNya selama ujian. Dengan 

tindakan sederhana itu, kita menjadi pribadi yang rendah hati dan tau berterimakasih kepada 

Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan juga lama kelamaan akan menjadi lebih baik dan dekat 

selalu. 

 Menjelang hari kelahiran Tuhan Yesus, marilah kita bersama bersukacita dan bergembira 

dengan banyak merenungkan Kitab Suci mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Dengan begitu, kita 

menjadi siap dan semakin bersukacita dalam menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. 

 

Refleksi 

Sudahkah aku berterimakasih kepada Tuhan atas apa yang telah Ia lakukan terhadapku? 
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Doa 

Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterimakasih karena Engkau telah membimbing kami 

selama hidup kami. Kiranya kami semakin menyadari peranMu dalam hidup kami. Dimana 

ketika kami sedang susah Engkau senantiasa berada disisi kami. Semoga kami semakin 

bersyukur atas pemberianMu dalam hidup kami ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. 

Amin 

 

Aksi 

Selalu beryukur atas apa yang telah diterima. 

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

Renungan Harian Katolik Rabu 15 Desember 2021, Pekan Adven III, Bacaan Pertama: 

Yesaya 45:6b-8; 18.21b-25, Mazmur Tanggapan: Mazmur 85:9a-14, Bait Pengantar Injil: 

Yesaya 40:9-10, Bacaan Injil: Lukas 7:19-23 

Yohanes memanggil dua orang muridnya, dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, 

“Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?” 

Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus mereka berkata, “Yohanes Pembaptis menyuruh 

kami bertanya, ‘Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan 

seorang lain?” Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit 

dan penderitaan dan dari roh-roh jahat; dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak 

orang buta. Maka Yesus menjawab, “Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang 

kalian lihat dan kalian dengar: Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta 

menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin 

diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak 

Aku.” 

Cinta kasih Yesus lewat ragam muzizat dan pertolongan 

Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku 

Suster, Bapak dan Ibu guru, serta teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada bacaan ini 

dijelaskan bahwa murid bertanya kepada Yesus apakah kehadiranNya yang sudah ditunggu 

selama ini atau akankah ada sosok yang akan datang setelah Yesus? Hal ini dijawab Yesus 

secara tidak langsung melainkan Yesus memberikan bukti-bukti yang nyata dirasakan oleh 

banyak orang lewat mujizat yang Ia lakukan. Terkadang, keraguan kita akan Tuhan seringkali 

terjadi walaupun kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan sudah kita dapatkan namun kita lupa 

dan bertanya-tanya apakah kehadiranNya sungguh ada? Bacaan ini mengajak kita untuk 

menyadari kembali kebaikan apa yang kita dapatkan selama hidup ini. Sudahkah kita bersyukur 

atas kebaikan yang kita terima atau justru kita mengeluh karena merasa apa yang kita miliki 
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lebih sedikit dari yang orang lain miliki. Jika kita terus membandingkan diri kita dan apa yang 

kita miliki dengan orang lain tentu saja semua yang ada tidak cukup dan membuat kita mengejar 

yang sia sia dan melupakan Tuhan yang telah berbuat baik kepada kita selama ini. Oleh karena 

itu, semoga kita dapat mensyukuri semua hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Banyak atau 

sedikit, besar atau kecil bila kita bersyukur atas semuanya itu maka itu akan menjadi berkat bagi 

hidup kita. 

Refleksi 

Sudahkah aku bersyukur atas talenta dan bakat yang kumiliki selama ini? 

Doa 

Allah Bapa yang mahabaik, bantu kami untuk bersyukur terhadap segala hal yang Kau berikan 

pada kami agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan semua orang yang kami jumpai. 

Amin 

Aksi 

Memaksimalkan bakat dan yang segala yang kupunya demi kemuliaan Tuhan  

 

 

 


