
Natal Ceria SD Santa Maria

Natal tlah tiba! Hatiku bersukaria! Selamat Hari Natal…!! Selamat Hari Natal…!! Ucapan 
selamat hari Natal dan nyanyian gembira menggema di mana-mana. Kebahagiaan di bulan 
Desember ini sangat terasa dan selalu dinanti umat kristiani di seluruh dunia.  Hari Natal yang kita 
peringati setiap tanggal 25 Desember setiap tahun ini adalah untuk memperingati hari kelahiran 
Yesus Kristus (Isa Almasih).

Perayaan Natal diwarnai dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan, bahkan kegiatan 
sudah dimulai di masa Adven (masa persiapan, penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus). Banyak 
hal yang sudah direncanakan untuk merayakan Natal, baik di lingkungan gereja, keluarga, sekolah, 
atau pun di tempat-tempat umum. Pada tahun-tahun sebelumnya perayaan Natal kita lakukan 
misalnya dengan cara berkumpul bersama keluarga, mulai dari berangkat ke gereja dan mengikuti 
acara Natal bersama. Ada pula yang bepergian atau berlibur ke tempat-tempat yang diinginkan untuk 
merayakan Natal, serta berkunjung ke rumah teman, tetangga, atau kerabat untuk memberi ucapan 
selamat.

 Namun, tahun ini berbeda keadaannya. Tahun 2020 ini membuat kita mengubah segala 
rencana kegiatan Natal yang mungkin telah lama kita rencanakan dan impikan. Perubahan tersebut 
terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan kita membatasi kegiatan di luar rumah, 
sesuai dengan protokol kesehatan. Perubahan perayaan Natal berlaku untuk seluruh dunia. Apalagi 
ditambah dengan ditemukannya varian baru virus corona di Inggris pada bulan Desember 2020 lalu. 

Terjebak dalam pandemi ini membuat berbagai pihak memutar otak mencari cara agar tetap 
dapat merayakan Natal dengan aman dan nyaman, termasuk SD Santa Maria Surabaya. SD Santa 
Maria Surabaya memilih hari ini, Kamis, 7 Januari 2021 sebagai hari yang tepat untuk merayakan 
Natal bersama di sekolah. Perayaan Natal bersama yang biasanya diisi dengan Perayaan Ekaristi 
meriah yang dihadiri oleh siswa, guru, dan orangtua ke sekolah, maka tahun ini diganti dengan ibadat 
Natal secara virtual melalui aplikasi komunikasi zoom dan channel youtube. Dengan adanya channel 
youtube ini sekolah dan orangtua yang bekerja tetap dapat berinteraksi. 

Ibadat Natal disusun dengan apik oleh tim pastoral sekolah. Seluruh warga sekolah termasuk 
para siswa mengikuti perayaan Natal bersama dengan pakaian nuansa Natal yang didominasi warna 
merah dan hijau. Mereka pun memakai atribut Natal yang menarik, seperti topi Sinterklas, kacamata 
atau pun hiasan rambut yang tak kalah senada. Ada pula yang menggunakan virtual background 
nuansa Natal sehingga menambah semarak tampilan para siswa melalui aplikasi zoom. Perayaan 
Natal tidak berhenti sampai pada ibadat bersama, namun dillanjutkan acara kebersamaan di jenjang 
kelas masing-masing. Acara Natal telah didiskusikan sebelumnya oleh para guru dan siswa. Dalam 
perayaan Natal di kelas diisi dengan tampilan siswa sendiri, misalnya membaca puisi, menyanyi, 
mewarnai gambar, bermain alat musik, menceritakan gambar atau pun video yang dibuat. Tak lupa 
pula guru menayangkan kumpulan video  atau pun foto laporan siswa dalam kegiatan “Berbagi Kasih” 
di masa Adven.

Kebersamaan Natal tidak hanya dirasakan secara virtual, namun dialami pula secara 
langsung oleh Sr. Yuliana Margareta, OSU, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan SD Santa 
Maria Surabaya pada hari yang sama. Acara Natal bersama pendidik dan tenaga kependidikan ini 
dibuka dengan ibadat singkat yang dilaksanakan di hall sekolah dekat gua natal dengan lesehan. 
Acara tukar kado menambah gayeng suasana. Semua bergembira dan penuh dengan sukacita . 



Gembira dan sukacita dapat kita rasakan karena adanya saling memberi dan saling menerima. Oleh 
karena itu, marilah kita budayakan “berbagi” dalam kehidupan kita. Tidak hanya mau menerima 
sesuatu, namun juga mau memberi, meskipun hanya di mulai dari hal-hal yang sederhana. Semoga 
semangat peduli untuk berbagi senantiasa ada dalam kebersamaan kita. 
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