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SEKAPUR SIRIH 

Teman-teman Muda katolik Keuskupan Surabaya yang terkasih. Salam sejah-
tera bagi kalian semua. Saya selalu berdoa untuk segala karya dan pelayanan te-
man-teman. Sebentar lagi kita memasuki masa Adven masa penantian kelahiran 
Sang Mesias. Dalam masa Adven ini secara khusus kita Orang Muda Katolik yang 
juga menjadi bagian dari Keuskupan Surabaya kita diajak untuk mengenal tema 
tahunan keuskupan. Tahun 2022 kita telah merenungkan dan menghidupi tema 
“Bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi”. Dalam ibadat Adven ini kita akan mere-
nungkan tema tahunan keuskupan 2023 yaitu “Menghidupi Yesus dalam Keluar-
ga”. Tema ini mau mengingatkan kita kembali bahwa keluarga adalah Gereja Kecil 
dimana kita diajak untuk membangun kekudusan dan mengembangkan iman da-
lam keluarga kita. 

Ibadat Adven ini, dibagi dalam 4 pertemuan ibadat. Pertemuan satu, berte-
ma “Komunitas Rahmat”. Dalam pertemuan ini teman-teman diajak menyadari 
dan memahami bahwa keluarga adalah tempat pertama kita mengenal cinta, se-
mangat/harapan, iman, kesabaran, perhatian, pengorbanan dari kedua orang tua 
kita.

Pertemuan dua, bertema “Patuh pada Tuhan". Dalam pertemuan ini teman-
-teman diajak untuk semakin patuh pada Tuhan melalui kepatuhan pada orang 
tua. Kepatuhan pada Tuhan adalah mengarahkan kita pada keselamatan.

Pertemuan tiga, bertema “Rahmat untuk Kekudusan”. Dalam pertemuan ini 
teman-teman diajak untuk melihat kembali pentingnya mendengarkan Sabda Al-
lah dan juga merayakan Ekaristi. Dari situlah kita akan menemukan sukacita injili.

Pertemuan empat, bertema “Di dalam Tuhan”. Dalam pertemuan ini teman-
-teman diajak melihat keutamaan-keutamaan dalam keluarga kudus Nazaret se-
bagai bekal mempersiapkan diri membentuk keluarga kristiani.

 Akhir kata, marilah kita nanti kelahiran Sang Mesias dengan sukacita seraya 
menemukan kembali kehadiran-Nya dalam keluarga kita. Tuhan Yesus member-
kati.

Surabaya, 16 November 2022

      RD Silvester Elva Permadi
 Ketua Komisi Orang Muda Keuskupan Surabaya
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PENGANTAR UMUM

a. Tahun 2022 sebentar lagi akan berlalu. Kita akan segera menyambut tahun 
2023 dengan harapan baru. Namun, bukan hal itulah yang terpenting. Ada 
tahun baru yang spesial buat kita yaitu tahun baru liturgi, di mana kita penuh 
kerinduan dan pengharapan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dia Iman-
uel yang akan menemani kita memaknai waktu setahun mulai dari Hari Raya 
Kristus Raja Semesta Alam 2022 sampai Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam 
2023.  

b. Ardas Keuskupan Surabaya membuka tahun baru liturgi 2023 dengan fokus 
tahunan: “Menghidupi Yesus dalam Keluarga.”  Kita telah belajar mengenal 
Yesus secara pribadi di tahun 2021. Tahun 2022 kita belajar bersatu dengan 
Dia melalui sakramen khususnya Ekaristi (2022). Nah, tahun 2023 ini kita 
akan belajar bersatu dengan Yesus dalam keluarga. Tahun ini kita mulai kelu-
ar dari diri kita untuk memperkuat persekutuan sebagai Gereja Kecil (Ecclesia 
Domestica).

c. Ardas menjelaskan: Dalam keluarga Kristiani, semua anggota keluarga hen-
daknya semakin menjadi murid Kristus dengan menyambut sakramen-sakra-
men, dalam berdoa dan bersyukur,  memberi  kesaksian  hidup  kudus,  dan  
meluap  dengan  cinta  kasih.   Maka keluarga kristiani merupakan sekolah 
kehidupan Kristiani yang pertama, di mana semua anggota keluarga bela-
jar beriman, bersukacita dalam bekerja, mencintai saudara, memberi dan 
menerima pengampunan, saling mendoakan dalam doa bersama (lihat Seri 
Buku Mupas II B9). Artinya, kita pun dapat mencari, menemukan, mencintai 
dan bersatu dengan Tuhan Yesus dalam keluarga.

d. Di tengah dunia, cita-cita hidup perkawinan model Katolik mendapat tan-
tangan keras seperti childfree, fobia menikah, pasangan sejenis, single dan 
berbagai pelecehan kesucian hidup perkawinan. Meskipun demikian, Gereja 
tetap memandang hidup berkeluarga Katolik adalah panggilan. Tuhan sendi-
ri menghendaki perkawinan sebagai jalan untuk saling menolong menuju hi-
dup abadi. Tuhan Yesus sendiri lahir di tengah sebuah keluarga. Yesus men-
jadikan ikatan kasih yang sempurna di antara Santo Yosef dan Bunda Maria.

e. OMK diharapkan menjadi agen dan saksi dalam masyarakat tentang nilai 
perkawinan Katolik. Hal itu harus mereka tunjukkan dengan menghormati 
dan menghargai lawan jenis dan diri sendiri setinggi-tingginya. OMK meng-
hormati martabat perkawinan sebagai sesuatu yang amat suci.  

f. OMK diajak belajar memahami makna suci keluarga melalui ibadat Adven 
2022 ini dalam terang Sabda Allah dengan tema “Menantikan Kelahiran Ye-
sus dalam Keluargaku”. Semoga OMK mengalami pertobatan di masa Adven 
2022: mulai menerima keluarga sebagai rahmat bagi dirinya kendati keadaan 
real keluarga tidak sempurna. OMK pun diharapkan dapat menerima dirinya 
sebagai rahmat bagi keluarga. OMK diajak untuk mulai merencanakan hi-
dup berkeluarga sesuai kehendak Tuhan. Ibadat Adven ini dapat membantu 
Teman Muda membuka tahun baru liturgi dengan iman dan harapan baru. 
Mereka pun lebih siap menyambut kelahiran Imanuel dalam keluarganya.
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 TUJUAN
1. OMK mengerti bahwa Allah mengasihi mereka lewat keluarga.
2. OMK mengerti bahwa dia adalah anugerah dalam/bagi keluarganya.
3. OMK mencintai dan menghormati keluarga sebagai panggilan menuju hidup 

abadi.
4. OMK siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus di Hari Natal dengan me-

nantikan-Nya bersama keluarga.
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PERTEMUAN I

COMMUNITY OF GRACE
Komunitas Rahmat
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 LAGU PEMBUKA: HAI, ANGKATLAH KEPALAMU (PS. 445)
 

Hai, angkatlah kepalamu, gapura nan megah,
Sambutlah Raja mulia di dalam kotamu.
Siapa Raja mulia? Tuhanmu yang kekal.
Dialah Tuhan yang megah, perkasa dan teguh.
Dialah Tuhan yang megah perkasa dan teguh.
 
Hai, angkatlah kepalamu, gapura abadi,
Sambutlah Raja mulia di dalam kotamu.
Sang Raja itu siapakah? Siapa Raja mulia?
Dialah Tuhan semesta; Yang Mahamulia.
Dialah Tuhan semesta: Yang Mahamulia.
 
Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya, alleluya.
Amin, amin, amin.

 

TANDA SALIB
P+O  Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
P      Semoga Tuhan beserta kita.
O      Sekarang dan selama-lamanya.

 PENGANTAR
Teman Muda yang terkasih, kita ketemu lagi dalam ibadat Adven 2022. Kita 

patut bersyukur pada Tuhan atas rahmat perjumpaan ini. Kita ingin mempersiap-
kan diri menyambut Tuhan Yesus dengan hati yang bersih dan hidup yang pan-
tas dengan mengikuti rangkaian pertemuan ibadat Adven sebanyak empat kali ke 
depan. Tema besar dari ibadat Adven kali ini adalah Menantikan Kelahiran Yesus 
dalam Keluargaku. Pada pertemuan pertama kita mau merenungkan tema “Com-
munity of Grace". Keluarga adalah komunitas rahmat.

Teman Muda yang amat disayang Tuhan. Kita menyadari bahwa cinta, sema-
ngat/harapan, iman, kesabaran, perhatian, pengorbanan kita alami pertama kali 
di dalam keluarga. Kendati orangtua kita penuh kekurangan, mereka telah berju-
ang semampunya untuk pertumbuhan, perkembangan kita. Ya, memang setiap 
anggota keluarga dipanggil untuk berjuang dan saling memperjuangkan menuju 
hidup suci. Itulah sebabnya keluarga disebut komunitas rahmat Allah. Kita akan 
belajar dari Sabda Allah supaya keluarga kita hidup sebagai rahmat Allah. Marilah 
kita awali pertemuan ini dengan menyalakan lilin Adven sebagai tanda semangat 
iman dan pengharapan kita menanti Kristus dalam keluarga kita.
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PENYALAAN LILIN ADVEN PERTAMA
P    Marilah kita mengungkapkan kerinduan akan kasih Allah dengan mendaras-

kan Mazmur berikut ini secara bergantian.
P    Semua orang yang menantikan Tuhan, tidak akan dipermalukan,
U    Semua orang yang menantikan Tuhan, tidak akan dipermalukan.
P    Dari bawah tubir yang dalam aku berseru kepada-Mu ya Tuhan, Tuhan de-

ngarkanlah suaraku,
U    Tunjukkanlah telinga-Mu, kepada suara permohonanku.
P    Kalau ingat akan dosa-dosa kami ya Tuhan, siapa akan bertahan?
U    Tetapi pada-Mu ada pengampunan, supaya orang mengabdi-Mu pula de-

ngan hormat.
P    Jiwaku bersandar atas sabda-Mu, jiwaku berharap kepada Tuhan,
U    Mulai waktu pagi sampai waktu malam, umat Allah rindu kepada Tuhan
P    Sebab pada Tuhan terdapat belas kasihan, dan penebusan-Nya berlimpah-

-limpah,
U    Dan Tuhan akan menebus umat-Nya, dari segala kesalahannya.
P    Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan,
U    Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan.
P    Moga-moga di dalam kegelapan kehidupan kita di dunia ini, cinta dan peng-

harapan kita tetap bernyala dalam hati kita,
U    Seperti lampu yang bernyala di tempat yang gelap gulita.
 (Lilin pertama dinyalakan)
P    Semoga kita berjaga-jaga supaya kita siap siaga untuk menyambut kedatang-

an Tuhan Yesus dengan rahmat-Nya,
U    Semoga kehidupan kita seluruhnya, merupakan suatu persiapan bagi keda-

tangan Tuhan Yesus.
P    Kalau Kristus, Raja dan Hakim, kita siap untuk menyambut kedatangan Tu-

han Yesus dengan rahmat-Nya,
U    Semoga kehidupan kita seluruhnya, merupakan suatu persiapan bagi keda-

tangan Tuhan Yesus Kristus.
P    Kalau Kristus, Raja dan Hakim datang dengan mulia pada hari kiamat, maka 

kita juga akan dimuliakan bersama Dia. Sebab badan kita yang hina ini akan 
dihidupkan dan diubah oleh Tuhan Yesus menjadi serupa dengan Tubuh-
-Nya yang mulia,

U    Asal saja kita bersedia mati bersama-sama dengan Kristus di dunia ini, de-
ngan mematikan segala nafsu dunia, yaitu benci, dengki, iri hati, kemarahan, 
percabulan dan keinginan yang jahat.

P    Pada waktu Tuhan Yesus, Putera manusia, akan datang dengan mulia untuk 
mengadili semua orang yang hidup dan yang mati,

U    Maka mereka yang melakukan yang baik akan tampil untuk kebangkitan de-
ngan bahagia, tetapi yang telah melakukan yang jahat, akan tampil untuk 
kebangkitan bagi hukuman.
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DOA PEMBUKA
P    Marilah berdoa
       (bisa didoakan salah satu peserta atau bersama-sama)

Bapa yang Mahabaik, terima kasih atas keberadaan keluarga kami. Engkau 
mengasihi, mendidik, membentuk dan menempa hidup kami lewat keluar-
ga. Semua itu berguna supaya kami menjadi anak-Mu yang hidup sesuai ke-
hendak-Mu. Pada pertemuan kali ini kami akan belajar tema “Community of 
Grace”. Bantulah kami agar dapat melihat dan menemukan bahwa keluar-
ga kami adalah komunitas rahmat. Semoga kami semakin siap menyambut 
kelahiran-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan 
kami. Amin.  

BACAAN: ROMA 13: 11-14a
P    Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma

11Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui waktu keadaan se-
karang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. 
Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita dari pada waktu 
kita menjadi percaya. 12Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab 
itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan men-
genakan perlengkapan senjata terang! 13Marilah kita hidup dengan sopan, 
seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan 
dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. 
14Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata 
terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.

P       Demikianlah Sabda Tuhan
O      Syukur kepada Allah

PENEGUHAN
Teman Muda yang dikasihi Tuhan. Kita semua punya kenalan atau sahabat. 

Tidak sedikit dari mereka memiliki masa lalu yang suram. Mungkin salah satu yang 
mengalami hal itu adalah kita sendiri. Pengalaman suram itu bisa jadi terkait de-
ngan orang terdekat kita, yakni keluarga. Mungkin kita mengharapkan lahir dari 
keluarga bangsawan. Kita ingin lahir dalam keluarga harmonis. Kita ingin lahir da-
lam keluarga cemara, yang meskipun jatuh miskin tetapi tetap mendukung kita 
bangkit, tidak mengucilkan kita. Kita ingin lahir berkulit putih,  rambut lurus, mata 
biru, hidung mancung, tinggi semampai, good looking, dan lain-lain. Namun ke-
nyataan tidak demikian. Akibatnya kita menjadi tidak "pede", dan mulai menolak 
diri. Penolakan terhadap keluarga dengan sendirinya juga penolakan terhadap 
diri sendiri.
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Teman Muda yang baik, impian-impian yang tidak realistis membuat kita 
menderita. Kita sulit untuk bersyukur. Dari deretan situasi di atas kita menemu-
kan bahwa tidak ada keluarga ideal dan sempurna. Ya, memang setiap manusia 
dilahirkan dengan plus-minus. Tahu-tahu kita lahir dari keluarga yang ini atau itu. 
Tahu-tahu fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan spiritual kita 
seperti diri kita saat ini. Maka, seluruh diri kita, keluarga kita, apa pun yang kita 
miliki merupakan rahmat. Disebut rahmat karena semua itu tidak kita tentukan 
dan pilih. Semua diberi Allah dengan murah hati. Sambat akan semua itu akan 
rugi sendiri. Membesar-besarkan kekurangan menjadikan diri kita seperti katak 
dalam tempurung. Maka, bersyukurlah. Bersyukur adalah salah satu tanda iman.

Teman Muda tercinta, hari ini kita memasuki Adven pertama. Secara seder-
hana Adven artinya kedatangan. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ketika 
Yesus datang ke dunia Ia tidak memilih kumpulan sapi atau serigala atau gorila. 
Yesus memilih keluarga. Mengapa keluarga? Lewat kelahiran Yesus dalam sebuah 
keluarga, Allah menunjukkan makna dan sucinya perkawinan. Yesus menunjuk-
kan bahwa Allah Tritunggal hidup sebagai keluarga. Itulah yang disebut perse-
kutuan Bapa, Putera dan Roh Kudus. Kehidupan Tritunggal Mahakudus ini tidak 
disetir oleh materi, hawa nafsu dan egoisme, melainkan oleh kasih.

Bacaan yang telah kita renungkan membantu kita mensyukuri kehadiran ke-
luarga kita apa adanya. Santo Paulus mengatakan “bangun dari tidur”. Kata “ba-
ngun dari tidur” sama dengan “hidup dalam terang.” Dua kata itu adalah kiasan, 
yang artinya sadar. Kita harus sadar dari tidur-tidur tanpa makna. Situasi tidur itu 
apa saja? Pesta pora, kemabukkan, cabul, hawa nafsu, perselisihan dan iri hati 
adalah lawan sadar. Semua ketidaksadaran itu telah merasuki keluarga zaman se-
karang. Pesta pora dan kemabukkan itulah yang zaman ini disebut hidup hedon: 
hidup disetir materi, kekayaan duniawi. Hidup cabul dan hawa nafsu adalah hidup 
yang dikendalikan oleh birahi. Perselisihan dan iri itulah yang saat ini disebut ego-
isme.

Teman Muda terkasih, harta duniawi, hawa nafsu, egoisme tidak boleh men-
jadi pusat dalam hidup keluarga. Keluarga harus berpusat pada Yesus. Yesus 
harus menjadi harta utama. Yesus harus menjadi sumber dan tujuan kita dalam 
mencintai, bukan hawa nafsu. Yesus harus menjadi pusat hidup keluarga, bukan 
diri sendiri. Intinya, Yesus harus menjadi terang bagi hidup keluarga kita. Tanda 
Yesus dipersilakan pegang kendali dalam keluarga ialah kasih, kesabaran, peng-
ampunan, keadilan dan doa semakin subur. Hanya dengan demikianlah, keluarga, 
kendati rapuh, tetap menjadi komunitas rahmat Allah.

Ada dua tindakan konkret yang diminta dari teman-teman. Pertama, tulis-
lah sebanyak-banyaknya apa yang patut Teman Muda syukur dari keluarga Anda. 
Syukurilah hal-hal yang sudah tulis dalam doa setiap hari selama Adven pertama. 
Kedua, doakanlah orang tua. Bila mereka sudah meninggal, berdoalah bagi ke-
selamatan jiwa mereka. Ketiga, tulislah tiga niat yang Teman Muda prioritaskan 
untuk melawan budaya hedon, egois dan keinginan nafsu tidak sehat dalam ke-
luarga. Selamat melaksanakan itu sebagai pertobatan mempersiapkan diri me-
nyambut Imanuel.    
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DOA PENUTUP
P    Marilah berdoa
       (bisa didoakan salah satu peserta atau bersama-sama)

Bapa yang Mahakasih, terima kasih karena telah mendampingi kami dalam 
ibadat Adven ini. Kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami lewat kelu-
arga kami masing-masing. Kami mohon hadirlah selalu dalam keluarga kami. 
Ampunilah kesalahan kami sekeluarga, dan terimalah sanak saudara kami 
yang telah berpulang. Ingatkanlah kami supaya keluarga kami selalu hidup 
dalam terang-Mu, jauh dari hedonisme, nafsu dan sikap egois. Kuatkanlah 
kami untuk melaksanakan niat-niat suci yang kami janjikan sebagai lang-
kah pertobatan kami mempersiapkan kedatangan putera-Mu. Semoga kami 
semakin siap menyambut kedatangan-Mu dalam keluarga kami. Semua ini 
kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

 

 TANDA SALIB
P       Semoga Tuhan beserta kita
O      Sekarang dan selama-lamanya.
P       Semoga kita semua diberkati oleh Allah,
P+O  Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
 

LAGU PENUTUP:  PENCIPTA BINTANG SEMESTA (PS. 439, BAIT 1, 5 & 6).

Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu,
Ya Yesus Kristus, Penebus, sembah dan puji t’rimalah.
 
Di hari kedatangan-Mu ya hakim mahamulia,
Jemaat-Mu lindungilah terhadap niat seteru.
 
Syukur, pujian dan sembah padaMu diberi terus
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sekarang dan selamanya.
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PERTEMUAN II

OBEDIENT TO GOD
Patuh pada Tuhan
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LAGU PEMBUKA:  YESUS T’LAH BERSABDA (PS. 365)
Yesus t’lah bersabda tinggallah pada-Ku
Aku pokok anggur, kamu rantingnya.
Kini kau Ku utus wartakan sabda-Ku
Warta sukacita dari Bapa-Ku.

Kini kusadari sabda kasih-Mu
Cahaya hidupku Dikau Tuhanku.

Dikau t’lah bersabda siapa bersama-Ku
Akan menghasilkan buah yang lebat.
Terpisah dari-Ku dikau pasti musnah
Bila bersama-Ku dikau bahagia.

Kini kusadari sabda kasih-Mu
Cahaya hidupku Dikau Tuhanku.

TANDA SALIB
P+O Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
P       Semoga Tuhan beserta kita.
O      Sekarang dan selama-lamanya.

PENGANTAR
Teman Muda yang dikasihi Tuhan, terima kasih masih menyediakan waktu 

untuk hadir ibadat Adven kedua ini. Masih ingat topik ibadat Adven pertama? Ya, 
kita belajar bahwa keluarga kita adalah komunitas rahmat. Yesus mau mencintai 
sebuah keluarga, termasuk keluarga kita. Sebagai bagian keluarga, kita diminta 
untuk mencintai keluarga seperti Yesus. Caranya adalah hidup tidak hedon, tidak 
egoisme dan tidak dikendalikan oleh hawa nafsu.

Teman Muda terkasih, tema pertemuan kedua adalah “Obedient to God” (pa-
tuh pada Tuhan). Zaman sekarang patuh bukanlah perkara mudah. Apalagi ketika 
beranjak muda. Kita mulai berani melawan orangtua. Kita merasa kebebasan kita 
terancam. Kita merasa ada gab dengan mereka. Intinya komunikasi mulai reng-
gang. Sisi lain, orang tua kaya pengalaman yang dapat dipetik untuk masa depan 
kita. Orangtua punya warisan iman yang harganya melebihi segala harta duniawi. 
Mereka mewariskan ketaatan iman. Kemauan mereka menikah di hadapan Allah 
adalah bukti ketaatan iman pada Tuhan. Saat ini kita akan belajar dari Sabda Allah 
untuk menjadi orang muda yang patuh kepada Allah melalui patuh kepada orang-
tua atau keluarga. Sekarang marilah kita menyalakan lilin Adven kedua sebagai 
tanda kelanjutan pengharapan iman kita dalam menantikan Imanuel.    
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PENYALAAN LILIN ADVEN KEDUA
P    Kasihanilah aku sekedar belas kasih-Mu ya Allah sekedar banyaknya kasih-

-Mu hapuskanlah kejahatanku.
U    Cucilah aku sama sekali daripada kesalahanku dan bersihkanlah aku dari do-

saku.
P    Sebab aku mengakui kejahatanku dan dosaku selalu terbayang di mukaku.
U    Terhadap-Mu sendiri aku telah berdosa dan barang apa yang jahat di ha-

dapan-Mu telah kulakukan.
P    Percikilah aku dengan hisop maka aku akan menjadi bersih, cucilah aku maka 

aku akan menjadi lebih putih dari salju.
U    Palingkanlah Wajah-Mu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah segala kejahat-

anku
P    Berikanlah aku hati yang murni ya Allah dan baharuilah roh yang teguh da-

lam diriku.
U    Janganlah aku Kau enyahkan dari hadapan Wajah-Mu dan janganlah Roh-Mu 

yang Kudus Kau ambil dari padaku.
P    Berilah aku kembali sukacita selamat-Mu dan teguhkanlah aku dalam Roh 

Kemurahan Hati.
U    Korbanku ialah roh yang remuk redam ya Allah, Engkau tak menghinakan 

hati yang remuk redam dan hina dina.
P    Semoga di dalam kegelapan kehidupan kita di dunia ini, cinta dan pengha-

rapan kita tetap bernyala-nyala dalam hati kita.
U    Seperti lampu yang bercahaya dalam gelap gulita.

(Lilin Adven kedua dinyalakan)
P    Moga-moga kita berjaga-jaga supaya kita siap untuk menyambut kedatang-

an Tuhan Yesus dengan rahmat-Nya.
U    Semoga kehidupan kita seluruhnya merupakan suatu persiapan bagi keda-

tangan Tuhan Yesus pada hari kiamat.
P    Ingatlah akan sabda Tuhan Yesus: “Berjaga-jagalah sebab kamu tidak menge-

tahui hari dan jam kedatangan-Ku“.
U    Sewaktu-waktu Tuhan Yesus dapat datang, marilah kita berjaga-jaga.
P    Waktu persiapan kita amat pendek sebab kehidupan manusia laksana bunga 

nan fana, laksana awan yang berlalu dengan cepat.
U    Marilah kita siap sedia dan waspada sebab kedatangan Tuhan tidak jauh lagi.
P    Tuhan akan segera datang sebab bagi Allah satu hari adalah sama dengan 

seribu tahun dan seribu tahun sama dengan satu hari,
U    Marilah kita siap sedia dan waspada sebab kedatangan Tuhan tidak jauh lagi.
P    Kalau Tuhan Yesus datang Dia akan tinggal bersama umat-Nya dan Allah 

beserta mereka: “Imanuel“ Ia akan menyapu segala air mata dari matanya, 
maka tiadalah lagi kematian atau perkabungan atau tangisan ataupun kesa-
kitan. Tuhan akan  memperbaharui segala sesuatu.

U    Marilah kita siap sedia dan waspada sebab kedatangan Tuhan tidak jauh lagi.
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DOA PEMBUKA
P    Marilah berdoa
       (bisa didoakan salah satu peserta atau bersama-sama)

Allah Bapa yang Mahabaik. Kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau mem-
bimbing niat baik kami untuk ikut ibadat Adven kedua ini. Kami akan mere-
nungkan tema “Patuh pada Tuhan”. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu 
agar kami memahami tema kedua ini dalam terang Sabda-Mu. Semoga per-
temuan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami mohon 
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

BACAAN - ROMA 15: 4 - 9
P    Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Umat di Roma

4 Sebab segala sesuatu yang ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya 
kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan 
dari Kitab Suci. 5 Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan peng-
hiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak 
Kristus Yesus, 6sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan 
Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. 7Sebab itu terimalah satu akan yang 
lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk memuliakan Allah. 
8Yang aku maksudkan ialah, bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus tel-
ah menjadi pelayanan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang 
telah diberikan-Nya kepada nenek moyang kita, 9dan untuk memungkinkan 
bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, sep-
erti ada tertulis: “Sebab itu aku akan memuliakan Engkau di antara bang-
sa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu.”

P    Demikianlah Sabda Tuhan
O    Syukur kepada Allah

 PENEGUHAN
Teman Muda terkasih, mungkin kita sering melihat atau mendengar penga-

laman teman yang ditinggal ayah atau ibu. Mungkin ada di antara kita yang meng-
alami hal itu. Biasanya, ketika orangtua meninggal barulah kita mulai flashback. 
Kita melihat momen kebersamaan dengan almarhum ayah atau ibu di masa kecil 
dan masa-masa penuh kasih. Kita mulai ingat semuanya seakan tergambar detail 
dan jelas. Kita ingat bagaimana tetes air mata, legam bahu, garis wajah, helai ram-
butnya yang memutih dan menipis. Mungkin kita mulai menyesali keterlambatan 
kita untuk patuh terhadap nasihat baiknya. Teman Muda, sebenarnya ketidaktaat-
an kita kepada orang tua mencerminkan ketidaktaatan kita pada Tuhan.
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Teman Muda terkasih, tentu masih ingat beberapa pesan pertemuan Adven 
pertama. Ya, pertemuan pertama kita mengenal bahaya yang mengancam kehar-
monisan dalam keluarga. Apa saja itu? Apa lagi kalau bukan hedonisme, hawa 
nafsu dan egoisme. Kita diminta untuk menempatkan Yesus sebagai pusat ke-
kayaan, pusat cinta dan pusat perhatian kita. Bacaan yang telah kita renungkan 
menggarisbawahi satu inti pesan. Pesan itu ialah “hidup sesuai kehendak Tuhan”. 
Kita ingin melihat pesan itu dalam konteks kita sebagai orang muda di dalam ke-
luarga kita.

Teman Muda yang dikasihi Tuhan, kita patuh pada keluarga sejauh kita sen-
diri dan keluarga setia pada kehendak Allah. Kita patuh kepada keluarga karena 
kita mau taat pada Tuhan. Keluarga kita patuhi, bila keputusan dan aturannya 
sesuai hukum kasih Allah. Nah, mungkin kita sulit membayangkan dari mana kita 
mengetahui apakah ketaatan kita dan apa yang kita taati itu kehendak Allah. Mari 
kita mendalaminya.

Kendati Teman Muda belum melihat Allah, namun Gereja mempunyai sum-
ber informasi tentang Allah dan kehendak-Nya. Pertama, sumber informasi itu ia-
lah Sabda Allah. Kitab Suci adalah Sabda Allah. Sabda Allah inilah yang mesti men-
jadi pedoman hidup keluarga. Sabda Allah harus menjadi undang-undang utama 
dalam hidup keluarga. Sabda Allah yang mesti memberi arah bagaimana anak 
bersikap kepada kedua orangtua dan adik-kakak, begitu juga sebaliknya. Paulus 
mengatakan, “Sebab segala sesuatu yang ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, 
supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghibur-
an dari Kitab Suci” (Rm. 15:4).

Tadi jelas bahwa poin pertama adalah Kitab Suci. Sabda Allah memang tidak 
terbatas pada Kitab Suci yang kita punya saat ini. Sebab Sabda Allah sejatinya ialah 
pribadi Yesus sendiri. Dialah Firman yang menjadi Manusia. Pada poin kedua ini, 
kita semakin melihat dan merasakan kehendak Allah yang nyata, yaitu apa yang 
terlukis pada seluruh kehidupan Yesus. Kalau Teman Muda ingin tahu apa ke-
hendak Allah untuk kita sebagai orang muda dalam keluarga lihatlah bagaimana 
hidup Yesus. Hidup Yesus mencakup cara Dia berpikir, kasih-Nya kepada manusia, 
mengampuni dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kita?

Bagaimana berpikir, mempunyai hati dan bertindak seperti Yesus itu? Seba-
gai anak, aku berpikir seperti Yesus: bila keluargaku penuh dengan masalah aku 
tidak mengutuki, menggerutu, apalagi menyesali dilahirkan dalam keluarga yang 
tidak sempurna. Berhati seperti Yesus: sebagai anak muda dalam keluarga, aku 
memihak dan mengutamakan orang yang paling lemah dalam keluargaku, nenek/
kakek atau yang sakit. Bertindak seperti Yesus: aku mau berinisiatif meminta maaf 
atau mengampuni kesalahan apa pun dari keluargaku. Aku berusaha sekuat tena-
ga membalas jasa dan kasih sayang keluargaku meskipun tidak pernah dapat aku 
lunasi.

Terakhir, kehendak Allah dapat dialami dengan memuliakan Tuhan. Inilah 
sisi ibadah. Teman Muda dapat mengenal kehendak Tuhan lewat ibadat khu-
susnya Ekaristi. “… oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayanan 
orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikan-Nya kepada 
nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka 
memuliakan Allah karena rahmat-Nya…” (Rm. 15: 8-9). Di dalam Ekaristi atau lewat 
ibadat lainnya kita dapat mengerti kehendak Allah atas diri kita. Misalnya, dalam 
Ekaristi kita melihat cinta kasih yang paling loyal dan total. Ekaristi, devosi, pujian, 
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doa dan penyembahan lainnya bukan untuk mengubah hati Allah, tetapi mengu-
bah hati kita supaya sesuai kehendak Allah. Itulah inti doa dan ibadat yang benar.

Teman Muda yang dikasihi Tuhan.  Apa tindakan kecil yang dapat kita laku-
kan sebagai bentuk persiapan kita menyambut Tuhan Yesus dalam keluarga kita? 
Pertama, bacalah Injil misa harian lima hari ke depan terhitung sejak pertemuan 
ini. Temukanlah satu kehendak Tuhan dari setiap Injil misa harian itu. Kedua, per-
gilah misa harian minimal tiga kali dalam minggu Adven kedua ini. Dalam misa itu, 
doakanlah keluarga Anda supaya selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Ketiga, 
lakukanlah satu kegiatan yang paling Anda tidak suka di tempat tinggal Anda: mi-
salnya menyapu atau mengepel atau menyapu halaman, mencuci piring, mem-
bantu orang tua.

DOA PENUTUP
P    Marilah berdoa
       (bisa didoakan salah satu peserta atau bersama-sama)

Allah Bapa, terima kasih atas waktu dan kesempatan mempersiapkan ke-
datangan Putera-Mu. Kami berterima kasih Engkau membimbing kami untuk 
mengerti bahwa kami harus patuh pada kehendak-Mu. Tuhan Yesus, semo-
ga apa yang telah kami mengerti dapat kami laksanakan dalam kehidupan 
kami. Semoga ibadat Adven ini dapat membantu kami dalam persiapan hati 
yang pantas bagi kedatangan-Mu. Roh Kudus, Roh Penolong kuatkan kami 
untuk selalu patuh kepada kehendak Bapa. Semua ini kami mohon demi 
kemuliaan nama-Mu dan keselamatan jiwa kami. Amin.

TANDA SALIB
P       Semoga Tuhan beserta kita
O      Sekarang dan selama-lamanya.
P       Semoga kita semua diberkati oleh Allah,
P+O Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
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LAGU PENUTUP: TUHAN ENGKAU KUHORMATI (MB. NO. 469 BAIT 1&2)
Tuhan Engkau kuhormati
Kau di tengah umat Mu
Karya Mu aku kagumi
Dan ku renungkan selalu
Karya Mu agung dan megah
Para hamba Mu menyembah
Cinta Mu yang abadi
 
Tuhan pengasih dunia
Kau memberinya makan
Dikau pun ingat selamanya
Janji yang Kau tetapkan
Aku telah menikmati karya dan sabda ilahi
Kini aku imani.
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PERTEMUAN III

GRACE FOR HOLINESS
Rahmat untuk Kekudusan
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 LAGU PEMBUKA: KUDUSKAN TEMPAT INI
Kuduskan tempat ini
Untuk kami berdoa,
Kuduskan hati ini
Untuk kami menyembah.
 
Biar segala perkara
Kuserahkan pada-Mu Yesus,
Dan Roh Kudus bekerja
Membimbing kami semua.

TANDA SALIB
P+O Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
P       Semoga Tuhan beserta kita.
O      Sekarang dan selama-lamanya.

PENGANTAR
 Teman Muda terkasih, kehadiran teman-teman sendiri adalah hadiah yang 

paling berharga bagi Tuhan Yesus. Pada pertemuan kedua kita merenungkan 
tema “Patuh pada Tuhan”. Lewat tema pertemuan kedua itu kita diajak menemu-
kan kehendak Allah. Ada tiga sumber utama mengetahui kehendak Tuhan dalam 
hidup kita dan keluarga kita yaitu Kitab Suci, hidup Yesus sendiri dan peribadatan.

Teman Muda terkasih, kini kita memasuki Minggu Sukacita atau yang disebut 
Minggu Gaudete. Kita bersukacita karena Tuhan yang kita nanti-nantikan sudah 
semakin dekat. Tidak suatu kebetulan minggu sukacita ini erat kaitannya dengan 
tema kita saat ini yakni kekudusan. Dalam kekudusan ada sukacita. Kita akan bel-
ajar dari tema Grace for Holiness (rahmat untuk kekudusan). Tema ketiga ini men-
jawab pertanyaan: apa perlunya setia pada firman Tuhan, pada Yesus dan tekun 
dalam ibadah khususnya Ekaristi? Marilah kita mulai pertemuan kita dengan iba-
dat penyalaan lilin, sebagai tanda semangat dan pengharapan kita dalam menanti 
Yesus bagi keluarga kita masing-masing.
 

PENYALAAN LILIN ADVEN KETIGA
P    Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan merasa malu dan kecewa,
U    Ya Allah kami rindu kepada-Mu, Tuhan kepada-Mulah jiwa kami berdahaga.
P    Aku haus akan Dikau, seperti tanah yang kering dan tandus haus akan air 
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hujan,
U    Jiwa kami tetap menengadah kepada Allah, Dialah bantuan dan pertolongan 

kami.
P    Dalam Allah hati kami bersuka cita, kami berharap atas Tuhan,
U    Ya Allah turunkanlah Rahmat-Mu ke atas diri kami sekedar pengharapan 

kami.
P    Jiwa kami sabar menunggu kedatangan-Mu Tuhan, Dialah pertolongan kami,
U    Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan merasa malu dan kecewa.
P    Semoga di dalam kegelapan kehidupan kita di dunia ini, cinta dan pengha-

rapan kita tetap bernyala-nyala dalam hati kita,
U    Seperti lampu yang bercahaya dalam gelap gulita.
 (Lilin Adven ketiga dinyalakan)
P    Semoga kita berjaga-jaga supaya kita siap untuk menyambut kedatangan Tu-

han Yesus dengan rahmat-Nya. Semoga kehidupan kita seluruhnya merupa-
kan suatu persiapan bagi kedatangan Tuhan Yesus.

DOA PEMBUKA
P    Marilah berdoa
       (bisa didoakan salah satu peserta atau bersama-sama)

Bapa yang penuh kasih. Kami berterima kasih atas bimbingan-Mu. Kedatan-
gan Putera-Mu sudah semakin dekat. Kami sangat bersukacita untuk itu. Pe-
liharalah semangat kami untuk setia menanti kedatangan-Nya dengan selalu 
melaksanakan kehendak-Mu. Tuhan, saat ini kami akan belajar apa tujuan 
kehadiran rahmat dalam keluarga kami. Bimbinglah kami dalam memahami 
tema ini agar kami semakin siap menyambut kedatangan-Mu. Semoga kami 
ikut berperan membawa keluarga kami kepada hidup suci. Amin.  

BACAAN  - YAKOBUS 5: 7-10
P    Bacaan dari Surat Yakobus

 7Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tu-
han! Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya 
dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. 
8Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatan-
gan Tuhan sudah dekat! 9Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sung-
ut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhn-
ya Hakim telah berdiri di ambang pintu. 10Saudara-saudara, turutilah teladan 
penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tu-
han.
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P    Demikianlah Sabda Tuhan
O    Syukur kepada Allah

PENEGUHAN
Teman Muda terkasih, hari-hari ini dunia semakin keras mendorong kita 

untuk lebih cepat. Di medsos banyak tawaran menghasilkan uang banyak seca-
ra cepat dan instan. Hal itu menggiurkan. Kita makin bermental instan. Singkir-
-menyingkirkan satu sama lain menjadi makin biasa. Maka, tidak heran kalau kita 
pun terkadang berlomba untuk selalu update. Tidak update tidak keren, tidak cool. 
Tidak update gak ole info maszhe, dan tentunya ketinggalan. Slogan itu semua ada-
lah “aku klik maka aku eksis.” Kenyataan ini membentuk kita jadi sulit sabar, sulit 
setia. Ketidaksabaran membentuk ketidaksetiaan, termasuk mengancam kesetia-
an pada hal-hal suci, pada Tuhan.

Teman Muda terkasih, kesetiaan itu amat penting. Tuhan mengasihi kita de-
ngan sebuah janji, yaitu darah Putera-Nya sendiri, darah yang paling berharga. 
Darah Perjanjian abadi. Nah, Kita tidak mungkin klop dengan janji Allah itu bila kita 
tidak bisa setia seperti Dia.

Tema pertemuan ketiga ini bicara soal bagaimana kepatuhan terhadap ke-
hendak Allah terus bertahan kita lakukan. Kita menjadi setia terus-menerus. Kita 
tidak ghosting terhadap-Nya. Kita harus setia. Setia untuk apa? Setia untuk selalu 
patuh! Patuh pada apa? Patuh pada kehendak Tuhan! Ada kalimat, “Kita dipanggil 
bukan untuk sempurna tetapi untuk setia.” Itu artinya kendati kita terbatas tetapi 
bila kita selalu setia pada Allah yang Maha Sempurna, maka Ia akan menyempur-
nakan kita. Kesetiaan dan kepatuhan yang paling mudah kita lakukan adalah kese-
tiaan dan kepatuhan dalam keluarga. Dalam Keluaran 5:16 dikatakan, “Hormatilah 
ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, 
supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allah-
mu, kepadamu.” Kutipan ini mengingatkan kita bahwa orangtua kita mewariskan 
hidup kepada kita. Artinya mewariskan nafas Allah, mewariskan hidup yang suci.

Teman Muda terkasih, kesucian dicapai dengan kesetiaan pada kehendak 
Allah. Hidup perkawinan adalah panggilan. Artinya hidup berkeluarga itu bukan 
cuma kemauan dua orang berbeda jenis kelamin untuk bersatu. Kesatuan mereka 
dalam sakramen perkawinan adalah kehendak Tuhan. Tuhan punya misi dalam 
keluarga itu. Misi Tuhan itu adalah supaya semua anggota keluarga mencapai ke-
sucian abadi. Oleh karena itu, kita tidak perlu berpikir rumit dan jauh untuk men-
jadi suci. Keluarga kita sendiri adalah tempat mewujudkan kesucian dengan saling 
mengasihi dan setia pada Yesus.  

Teman Muda terkasih, Yakobus menggambarkan kesucian seperti buah yang 
dirindukan oleh petani dengan sabar. “Sesungguhnya petani menantikan hasil 
yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur 
dan hujan musim semi (Yak. 5:7). Hidup suci itu seperti sukacitanya seorang pe-
tani. Petani bisa sabar dan setia bekerja di kebunnya karena tahu ada panen se-
telahnya. Maka, setialah pada kehendak Allah. Apakah di zaman ini Teman Muda 
masih merindukan hidup suci seperti petani merindukan panen dengan setia?

Minggu ini adalah Minggu Gaudete (Minggu Sukacita). Teman Muda terkasih, 
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sederhananya hidup suci itu  “keadaan tidak dalam hukuman.” Kita sering merasa 
senang bila tidak ada tugas dari guru atau dosen? Kita senang bila kita cuti dari 
kerja, dan lain sebagainya. Nah, sukacita itu lebih dari kesenangan-kesenangan 
tadi. Sukacita itu lahir dari hati karena Tuhan. Sukacita adalah rahmat Allah. Bun-
da Maria bersukacita karena Tuhan: Lalu kata Maria: ”Jiwaku memuliakan Tuhan, 
dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku, sebab Ia telah memperhati-
kan kerendahan hamba-Nya.”

Bagaimana supaya anggota keluarga tidak dalam hukuman? Keluarga bebas 
dari hukuman bila keluarga tidak dikendalikan oleh hedonisme, nafsu birahi, kee-
goisan. Ini sudah kita renungkan di pertemuan pertama. Sabda yang kita renung-
kan tadi memberi teladan bagaimana bertahan hidup suci dalam keluarga yakni 
jadi nabi. Kita tahu, nabi adalah orang pilihan Allah untuk menyampaikan pesan-
-Nya umat. Nabi ini banyak menderita demi pesan Allah. Namun, ia sabar dan 
setia menyampaikan pesan kebenaran, keadilan, kesucian bagi pertobatan dan 
keselamatan manusia. Nah, sebenarnya masing-masing anggota keluarga adalah 
speakernya Allah, yang mempunyai dan tugas menyampaikan dan membela ke-
benaran, keadilan dan kesucian. Nah, beranikah kita jadi nabi dalam keluarga kita?

Teman Muda yang dikasihi Tuhan, usaha kita untuk kembali sadar bahwa ke-
luarga kita diharapkan Tuhan untuk hidup suci juga menjadi persiapan menyam-
but kelahiran Tuhan Yesus. Apakah yang dapat kita lakukan supaya keluarga kita 
berjalan menuju hidup Abadi? Tulislah doa singkat untuk keluarga yang akan Te-
man Muda doakan sepanjang masa Adven ketiga ini.  
 

DOA PENUTUP
P    Marilah berdoa
       (bisa didoakan salah satu peserta atau didoakan bersama-sama).

Bapa yang Mahabaik, terima kasih karena Engkau memberikan keluarga 
kepada kami. Keluarga adalah rahmat dari-Mu bagi kami. Di dalamnya, En-
gkau mau membentuk dan mengarahkan hidup kami kepada-Mu. Semoga 
sebagai anak dalam keluarga, kami mampu mendukung dan mewujudkan 
keluarga yang selalu berjalan menuju hidup suci, hidup abadi. Sudi kiranya 
Bapa selalu mengampuni kesalahan kami sekeluarga. Doa ini kami haturkan 
kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

 TANDA SALIB
P       Semoga Tuhan beserta kita
O      Sekarang dan selama-lamanya.
P       Semoga kita semua diberkati oleh Allah,
P+O  Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
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 LAGU PENUTUP  (PS 442 Bait 1&5: O DATANGLAH IMANUEL)
O datanglah, Imanuel, tebus umat-Mu Israel,
Yang dalam berkeluh kesah menantikan Penolongnya.
Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!
 
O Surya Pagi, datanglah dan jiwa kami hiburlah;
Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam.
Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 
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PERTEMUAN IV

WITHIN GOD
Di dalam Tuhan
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LAGU PEMBUKA: MARIA, KAU PENUH RAHMAT (PS 450)
Maria, kau penuh berkat, terpilih oleh Allahmu
Mendapat tugas yang berat: menjadi ibu Penebus.
  
Kau melebihi kaum-mu perihal tugas dan rahmat:
Engkau mengikuti putramu di jalan salib yang berat.
  
Sekarang kau teladanku di dalam ketaatanmu
Bersama Gereja putramu kepada Tuhan Allahmu.
  
Doakan umat putramu di dalam perjalanannya
Semoga imannya teguh menuju kerajaan-Nya.

TANDA SALIB
P+O Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
P       Semoga Tuhan beserta kita.
O      Sekarang dan selama-lamanya.

PENGANTAR
Tuhan Yesus sangat bersukacita melihat kesetiaan Teman Muda ikut ibadat 

Adven 2022 ini. Dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga kita telah me-
lihat betapa tingginya makna hidup perkawinan. Pada pertemuan pertama, kita 
telah belajar pentingnya peran sebuah keluarga bagi karya keselamatan umat 
manusia. Pada pertemuan kedua kita juga mendalami betapa penting patuh ke-
pada orangtua sebagai ungkapan kepatuhan kita kepada Tuhan. Kehendak Allah 
itu dapat kita mengerti lewat Kitab Suci, pribadi Yesus sendiri, dan ibadat. Pada 
pertemuan ketiga kita melihat bahwa kepatuhan kepada kehendak Allah bukan 
ketaatan buta dan absurd, melainkan demi kesucian, hidup abadi.

Nah, pada pertemuan terakhir ini kita ingin merenungkan bagaimana kita 
sendiri mempersiapkan diri untuk menikah. Bagi yang memutuskan untuk me-
nikah, apa hal mendasar yang diperhatikan dalam memilih pasangan dan me-
mutuskan untuk menjadi suami atau istri lawan jenis. Tema pertemuan keempat 
adalah "Within God" (Dalam Tuhan). Lewat tema ini kita mau belajar dari Keluarga 
Kudus Nazaret, bagaimana mereka menjadi suami istri di dalam Tuhan. Marilah 
kita menyalakan lilin Adven keempat sebagai tanda nyala kesetian dan semangat 
muda kita dalam menanti kelahiran Tuhan Yesus.
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PENYALAAN LILIN ADVEN KEEMPAT
P    Tuhan adalah dekat pada segala orang yang berseru kepada-Nya.
U    Pada segala orang yang dengan tulus hati berseru kepada-Nya.
P    Hari ini juga kamu tahu, bahwa Tuhan akan datang.
U    Dan besok kita akan melihat kemuliaan-Nya.
P    Jangan takut, hai saudara-saudara yang berkecil hati, sebab Tuhan kita akan 

datang sendiri membebaskan kita.
U    Tuhan adalah dekat pada segala orang yang berseru kepada-Nya.
P    Moga-moga dalam gelapnya kehidupan ini, cinta kita dan pengharapan kita 

tetap bernyala-nyala dalam hati kita.
U    Seperti lampu yang bercahaya di dalam tempat yang gelap gulita.
 (Lilin Adven keempat dinyalakan)
P    Moga-moga kita berjaga-jaga supaya kita siap menyambut kedatangan Tu-

han Yesus dengan baik.
U    Moga-moga kehidupan kita seluruhnya merupakan satu persiapan bagi ke-

datangan Tuhan Yesus.

DOA PEMBUKA
P    Marilah berdoa
       (bisa didoakan salah satu peserta atau bersama-sama)

Bapa yang Maharahim, terima kasih atas semua berkat-Mu. Berkat-Mulah 
yang membuat kami setia ikut ibadat Adven pertemuan pertama hingga per-
temuan keempat. Berkat-Mulah yang membuat kami lahir sebagai laki-la-
ki atau sebagai perempuan, dan menumbuhkan rasa cinta. Kami percaya 
bahwa semua itu rencana-Mu yang suci dan mulia. Pada ibadat Adven saat 
ini kami akan merenungkan tema “Within God”, bagaimana kami menjalani 
hubungan dengan lawan jenis dalam kehadiran-Mu. Kami mohon bimbin-
glah supaya kami mengerti tema ibadat ini dalam terang sabda-Mu. Semua 
ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

 

BACAAN - MATIUS 1: 18-24
P       Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius
O      Dimuliakanlah Tuhan

18Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, 
bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebe-
lum mereka hidup sebagai suami isteri. 19Karena Yusuf suaminya, seorang 
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yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia 
bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20Tetapi ketika ia memper-
timbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi 
dan berkata: “Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria 
sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh 
Kudus. 21Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia 
Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mer-
eka.” 22Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: 
23”Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang 
anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel” yang berarti: Allah 
menyertai kita. 24Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang 
diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai 
istrinya.

P       Demikianlah Sabda Tuhan
O      Terpujilah Kristus.

PENEGUHAN
Teman Muda yang dikasihi Tuhan. Hidup menikah adalah keputusan yang ti-

dak mudah. Butuh pertimbangan yang matang untuk memutuskan menikah atau 
tidak. Mau nikah muda atau tua. Mau nikah dengan si ini atau si itu dan lain-lain. 
Meskipun demikian, kita bersyukur karena di zaman sekarang masih terbilang ba-
nyak orang muda yang berani memutuskan untuk menikah. Jujur, di dunia luar 
sana sudah bergentayangan ideologi hidup berkeluarga yang bikin geli.  

Ada paham bahwa pasangan homo atau lesbi itu sah-sah aja. Bahkan mere-
ka mulai meminta negara mengakui model pernikahan ini secara hukum. Mereka 
menganggap bahwa nikah itu soal privat dan sama-sama suka, jadi sah-sah aja ni-
kah sejenis. Dan anehnya lagi, mereka melihat hubungan seperti itu mewujudkan 
kesucian. Lucu dan menggelikan bukan? Pasangan ini melihat perkawinan melulu 
“sama-sama suka”. Cinta mereka mandeg pada perasaan. Padahal cinta jauh lebih 
agung dan mulia.

Ada juga paham childfree. Childfree melihat anak sebagai beban. Itulah se-
babnya mereka tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak. Keberadaan anak 
dalam perkawinan dianggap menghambat kemajuan karier. Adanya anak dalam 
keluarga mengurangi romantis – rasa sayang pada pasangan terbagi, dan banyak 
rasionalisasi lainnya yang tidak rasional. Sesungguhnya alasan tidak mau punya 
anak adalah bahasa lain dari egoisme, individualisme, pesimisme. Mengapa? Ka-
rena mereka egois, mengandalkan diri sendiri dan kemampuan manusia semata. 
Nah, berbeda bila seseorang memutuskan untuk tidak menikah, tidak ingin pu-
nya anak karena keterbatasan biologis, atau demi kesehatan. Ini pun harus dilihat 
dengan sejujur-jujurnya. Demikian juga mereka yang memutuskan hidup single, 
harus melihat dengan jujur dan dalam paham ajaran Katolik. Apakah motivasinya 
demi keegoisan atau demi nilai-nilai Kerajaan Allah, seperti dinyatakan Injil beri-
kut:
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“Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim 
ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang 
membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Sor-
ga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti” (Mat 19: 12).

Teman Muda terkasih, Gereja Katolik tidak mengajarkan kita untuk mem-
benci pribadi siapapun, termasuk orang yang hidup menurut ideologi perkawinan 
yang menggelikan di atas. Gereja sangat mengasihi pribadi mereka. Gereja cuma 
tidak setuju hidup berkeluarga yang sesama jenis, pasangan keluarga yang tidak 
mau mendapat keturunan, hidup single yang bukan demi kerajaan Allah. Mereka 
menyalahgunakan kodratnya sebagai laki-laki atau perempuan.

Teman Muda yang terkasih, pernikahan dengan lawan jenis atau keputusan 
untuk memiliki anak, keputusan untuk hidup single yang matang perlu memper-
hatikan banyak soal seperti soal ekonomi, sosial, spiritual, kesehatan, prioritas, 
dan lain sebagainya. Terkadang hal itu yang mengkhawatirkan dalam merenca-
nakan hidup berkeluarga. Maka, tidak heran orang zaman sekarang berniat untuk 
hidup single. Ada pula yang menjalani hubungan tanpa status, alias kumpul kebo. 
Persoalan ini mesti dilihat dari Kitab Suci. Kita ingin melihat bagaimana sebaiknya 
kita mengambil keputusan untuk menjalin relasi spesial dengan lawan jenis dan 
memutuskan menikah.

Injil yang kita renungkan menunjukkan beberapa hal. Pertama, Maria dan 
Yusuf sudah dalam masa tunangan. Artinya, mereka sudah serius untuk menikah. 
Kedua, Maria dan Yusuf sama-sama didatangi oleh Malaikat Tuhan. Maria diberi 
pesan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Putra Allah. Yusuf pun sama, 
lewat mimpi, ia diberi pesan oleh Malaikat supaya tidak takut mengambil Maria 
sebagai istrinya, bertanggung jawab memberi nama kepada anak yang dilahirkan-
nya. Yusuf diberi tanggungjawab untuk mengawal rencana Allah dalam keluarga 
sederhana itu. Jadi, keduanya baik Bunda Maria maupun Santo Yusuf sama-sama 
membawa Tuhan dalam diri-Nya. Maria membawa bayi Yesus, Yusuf membawa 
tanggung jawab dari Malaikat. Mereka sama-sama di dalam Tuhan.

Teman Muda terkasih, kalau kita melihat dengan baik, keputusan tetap me-
nikah antara Bunda Maria dan Santo Yusuf bukan demi status sosial, apalagi per-
timbangan materi atau dorongan manusiawi lainnya. Hal itu terbukti bahwa Yusuf 
malu dan berniat menceraikan Maria diam-diam. Namun, karena bisikan pesan 
Malaikat akhirnya ia tidak melakukannya. Ini bukti cintanya yang tulus kepada Ma-
ria.  

Kehadiran Yesus dalam cinta Bunda Maria dan Santo Yosef memberi rasa 
yang berbeda. Rasa itu yang membuat Bunda Maria jadi wanita paling termulia. 
Rasa itu yang membuat Yusuf tidak menceraikan Bunda Maria. Rasa itu adalah 
kehendak Allah. Mereka membangun keluarga dalam kehendak Allah, dan kehen-
dak Allah membuat mereka menjadi satu. Nah, apakah Teman Muda selalu me-
libatkan Tuhan atau mendengarkan Tuhan dalam menentukan pilihan pasangan 
hidup ke depan? Jangan-jangan dalam mencari pasangan hidup kita mengguna-
kan ukuran materialistik, hedonisme, fisik, perasaan melulu saja?

Teman Muda yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempertimbangkan hidup ber-
keluarga seperti Santo Yusuf dan Bunda Maria pastilah kita berani untuk hidup 
menikah. Jalan perkawinan memang penuh suka dan duka, untung dan malang, 
sehat dan sakit. Namun, Tuhan akan menemani kehidupan perkawinan bagi pa-
sangan terbuka pada kehadiran dan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat bahwa 
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di dalam pasangan ada Tuhan, kita akan tatag hidup menikah seperti Yusuf dan 
Maria. Mereka tatag dan setia di dalam Allah sampai akhir.

Teman Muda terkasih, apakah yang dapat kita lakukan dalam merencanakan 
hidup berkeluarga dalam iman Katolik? Tulislah satu motivasi menikah. Kedua, 
tulislah persiapan nyata yang harus anda mulai sekarang dari masing-masing soal 
berikut: persiapan ekonomi, persiapan sosial, persiapan kesehatan dan persiapan 
spiritual (rohani).

Selamat menyongsong Natal yang sudah sangat dekat. Sambutlah Tuhan Ye-
sus dalam keluarga kita masing-masing dengan penuh kehangatan dan sukacita. 
Biarkanlah Yesus merajai keluarga kita. Biarkanlah Tuhan Yesus menjadi nakhoda 
dalam kita merencanakan hidup berkeluarga.
 
 

 DOA PENUTUP: DOA ADVEN (PS. NO. 86)

P    Marilah berdoa
(didoakan bergantian antara pemandu dengan para peserta per-alinea)

Ya Allah, Bapa yang Mahakudus kami bersyukur kehadirat-Mu, karena lewat 
masa penantian ini Engkau menjanjikan Juru Selamat yakni Yesus Kristus Pu-
tra-Mu.
 
Kedatangan-Nya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh Perawan 
Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persa-
habatan kami dengan Dikau.
 
Ia penolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa da-
mai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau, 
dan berani melaksanakan kehendak-Mu.
Ia datang sebagai manusia biasa, untuk melaksanakan rencana-Mu dan 
membukakan jalan keselamatan bagi kami.
 
Pada akhir zaman Ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk men-
yatakan kebahagiaan yang kami nantikan.
 
Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini kami 
selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangan-Nya yang mulia, 
agar pada saat Ia datang nanti, kami Kau perkenankan ikut berbahagia ber-
sama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan, Pengan-
tara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
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TANDA SALIB
P       Semoga Tuhan beserta kita
O      Sekarang dan selama-lamanya.
P       Semoga kita semua diberkati oleh Allah,
P+O  Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

 LAGU PENUTUP  (TULANG RUSUK)
Terima kasih kuucapkan pada-Mu
Atas dia yang Kau berikan padaku
Sekian lamanya ku berdoa menunggu
Menanti-nanti janji-Mu Tuhan
 
REFF :
Tulang rusuk yang lama hilang
Kini ku dapat mendampingimu
Tulang rusuk yang lama hilang
Kini ku t’lah jadi penolongmu
 
Kita berdua menjadi satu,
Dalam kasih-Nya menjadi satu
Kita berdua menjadi satu,
Melayani Tuhan selama-lamanya

 

 

DAN

TAHUN BARU 
2023

NATAL 2022


