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Salam damai dalam Kristus,
    Kakak Pendamping Rekat yang terkasih, saat ini kita akan
memasuki Masa Adven 2021, untuk itu disediakan Bahan
Pendalaman Iman Masa Adven Rekat yang dapat digunakan pada
pertemuan Remaja Katolik di tiap paroki. Bahan ini dibuat masih
dalam kerangka fokus pastoral dengan tema dua tahunan (2021-
2022) yaitu tahun Kemuridan dan tema tahunan untuk tahun  2022
adalah Bersatu dengan Yesus.  
     Tema tahunan Bersatu dengan Yesus itu akan mulai didalami
sejak masa Adven 2021 ini karena masa Adven adalah masa awal
tahun liturgi Gereja. Dalam masa Adven, Gereja memasuki masa
persiapan sebelum hari Natal selama empat minggu. Masa Adven
dilalui dengan semangat pertobatan menyiapkan diri untuk
menyambut Natal serta kedatangan Yesus yang kedua. Oleh sebab
itu, bagi Remaja Katolik, tema Bahan Pendalaman Iman Masa
Adven yang dipilih adalah Kusiapkan Hatiku Tuhan. Melalui tema
tersebut, Remaja Katolik, baik secara pribadi maupun bersama-
sama dengan sesama Remaja Katolik, diharapkan semakin dapat
menyiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. 
     Pemilihan tema tiap pertemuan diambil dari pesan yang
disarikan dalam bacaan II di tiap Minggu Adven. Bacaan II masa
Adven tersebut menghadirkan nilai kristiani yang hendaknya
dihidupi oleh setiap murid Kristus baik sebagai pribadi maupun
dalam persekutuan. Nilai kristiani itu kemudian didalami oleh
Remaja Katolik dalam empat tema pertemuan, sebagai berikut:

Pertemuan 1: Hati yang Penuh Kasih
Pertemuan 2: Hati yang Suci
Pertemuan 3: Hati yang Mewartakan Kebaikan 
Pertemuan 4: Hati yang Dikuduskan

PENGANTAR
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Kakak-kakak pendamping yang terkasih, 
     Bahan Pendalaman Iman Masa Adven ini dapat dikembangkan
sesuai situasi Remaja Katolik di paroki masing-masing. Anda boleh
mengkreasikan lagu, permainan, dan sebagainya sepanjang sejalan
dengan tema untuk semakin membantu Remaja Katolik mendalami
tema. Bentuk pelaksanaan pertemuannya pun dapat disesuaikan
dengan situasi di paroki masing-masing, entah online maupun offline. 
   Akhirnya, kami mengajak kakak-kakak sekalian untuk terus
bersemangat mendampingi Remaja Katolik dan tetap jaga
kesehatan. Berkah dalem. 

Tim Penyusun  
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1 Lagu Pembuka
    diberikan untuk mencairkan suasana di awal pertemuan; dapat  
    diganti dengan lagu lain dengan tujuan serupa
2. Doa Pembuka
    dapat didoakan oleh remaja, atau diganti dengan doa spontan
3. Pengantar
    disampaikan untuk memberikan gambaran umum isi pertemuan
4. Bacaan Kitab Suci
    selain dibacakan, juga dapat dikreasikan dengan berbagai cara  
    misal dengan video pendek, drama, dll
5. Aktivitas
   ditujukan untuk membantu remaja memahami pesan pertemuan 
   yang dikaitkan dengan situasi keseharian remaja. Dapat dikreasi 
   kembali sesuai situasi remaja di paroki masing-masing. 
6. Renungan
    disampaikan oleh pendamping
7. Aksi
    merupakan aksi konkrit sederhana yang dapat dilakukan remaja 
    setelah pertemuan terjadi
8. Doa Penutup
    dapat didoakan oleh remaja, atau diganti dengan doa spontan
9. Lagu Penutup
   sebagai lagu penutup pertemuan, sedapat mungkin disesuaikan 
   dengan tema pertemuan

CATATAN SUSUNAN BAHAN
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Hati yang
Penuh Kasih

P E R T E M U A N  1



Remaja mengetahui bahwa mereka masuk dalam persekutuan
kasih dengan Allah dan umat lainnya karena menerima
Sakramen Baptis
Remaja diteguhkan untuk mewujudkan kasih tersebut dalam
hidup sehari-hari

Tujuan:
1.

2.

Lagu Pembuka
Dalam Yesus

Dalam Yesus kita bersaudara
Dalam Yesus kita bersaudara
Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya
Dalam Yesus kita bersaudara *)
*) mengasihi, mengampuni

Doa Pembuka
       Allah Mahakasih, syukur atas anugerah hidup yang Kau berikan
bagi kami hingga hari ini. Syukur pula atas anugerah Baptis yang
membuat kami masuk dalam kasih-Mu dan sesama. Ya Allah, kami
mohon Engkau menuntun langkah hidup kami agar selalu
melangkah dalam kasih-Mu. Demi Yesus, Tuhan dan Guru kami.
Amin. 
 
Pengantar
       Teman-teman remaja, jumpa lagi dalam pertemuan masa Adven
kita yang pertama. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal loh!
Maka selama empat minggu ke depan di masa Adven ini, kita akan
menyiapkan diri sepenuh hati agar sungguh siap menyambut
kedatangan Tuhan Yesus. Kali ini, kita mau belajar untuk memiliki
hati yang penuh dengan kasih karena kita akan menyambut Sang
Kasih Sejati. Bagaimana sih punya hati yang penuh kasih itu? Mari
kita dalami bersama-sama!
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Pendamping menyampaikan satu fakta tentang Santo Antonius
dari Santana Galvao, kemudian memberi waktu 30 detik bagi
peserta untuk cek fakta lewat gadget masing-masing
Setelah 30 detik berlalu, peserta bisa berlomba menjawab
dengan benar apakah fakta atau hoax
Kemudian pendamping memberi penjelasan singkat tentang
fakta tersebut
Peserta yang menjawab dengan benar, akan mendapat satu
potongan gambar bagian wajah Santo Antonius dari Santana
Galvao, yang nantinya dapat disusun secara utuh bila
menjawab semua dengan benar
Permainan berakhir, ketika semua soal sudah disampaikan

Bacaan Kitab Suci
1 Tes 3:12 – 4:2

12Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan
berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan
terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu.
13Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus,
di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus,
Tuhan kita, dengan semua orang kudus-Nya. 1Akhirnya, saudara-
saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus:
Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup
supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti,
tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi.
2Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan
kepadamu atas nama Tuhan Yesus.

Aktivitas
Permainan            : Fakta atau Hoax

Cara Bermain       :
1.

2.

3.

4.

5.
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Antonius lahir dari keluarga kaya
Ia dengan senang hati menerima untuk terus hidup dalam
kekayaan 
Ia masuk dalam Ordo Fransiskan (Ordo Hina Dina)
World Youth Day (WYD) memohon perlindungan Santo
Antonius sebagai pewarta kasih dan damai

fakta
hoax
fakta
fakta

Soal:
1.
2.

3.
4.

Kunci jawaban:
1.
2.
3.
4.



Makna                      
      Santo Antonius bisa jadi contoh buat teman-teman remaja untuk
belajar caranya memiliki hati yang mengasihi. Ia memberikan
seluruh hidupnya untuk mewartakan kasih Allah baik lewat kata-
kata dan perbuatan. 

Renungan
     Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki
masa Adven yaitu masa persiapan untuk menyambut kedatangan
Tuhan Yesus. Dalam minggu pertama Adven ini, kita mau
menyiapkan diri agar semakin memiliki hati yang penuh kasih
seperti yang dipesankan dalam bacaan Kitab Suci di atas. Rasul
Paulus dalam 1 Tesalonika 3:12 mengatakan “Dan kiranya Tuhan
menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam
kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama
seperti kami juga mengasihi kamu”.
      Bicara tentang kasih, tentu teman-teman ingat pada Sakramen
Baptis. Ya teman-teman, kita semua masuk dalam persekutuan
kasih dengan Allah dan umat lainnya karena telah menerima
Sakramen Baptis (bdk. Butir A3 – Buku 1 Seri Mupas 2019).
Persekutuan kasih merupakan persekutuan umat beriman yang di
dalamnya saling memberikan kasih satu dengan yang lain. Salah
satu bentuk persekutuan kasih dapat dilihat saat kita mengalami
kebahagiaan dalam pertemuan Rekat. Maka teman-teman remaja
sebagai bagian dari persekutuan kasih juga diajak untuk
mewujudkan kasih dalam hidup sehari-hari (bdk. 1 Tes 3:12).
     Nah, bagaimana caranya menjadi remaja yang punya hati penuh
kasih? Pertama dan utama adalah harus menyadari dulu betapa
Allah sangat mengasihimu, dan Ia menyatakan kasih-Nya lewat
jutaan cara. Terlebih adalah lewat Yesus yang wafat di salib
berkurban untuk menebus dosa kita semua. Kemudian, mulailah
dengan mengasihi dirimu, keluarga, orang-orang yang ada di
sekitarmu, lewat berbagai cara sederhana setiap hari. 
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       Misalnya membalas sapaan orang dengan ramah, bersikap
sabar dan peka pada saudaramu, siap menolong teman yang
membutuhkan, dan sebagainya. 
     Santo Antonius dari Santana Galvao yang tadi kita kenal
bersama-sama adalah salah satu Santo yang giat mewartakan kasih.
Ia berasal dari keluarga kaya yang sungguh menjalankan iman
Katolik dengan baik. Kedua orang tuanya dikenal amat murah hati. Di
usia muda, Santo Antonius, ia masuk ke seminari hingga akhirnya
bergabung dengan Ordo Fransiskan. Dalam masa persiapan sebagai
imam dan kemudian selama menjalani panggilan sebagai imam, ia
dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih. Di berbagai kesempatan,
entah lewat perkataan dan karya nyata, ia selalu mewartakan kasih
sehingga semakin banyak orang bisa merasakan sentuhan kasih
Tuhan.    
      Teman-teman remaja, inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus
untuk kita siapkan di masa adven ini, sebuah hati yang penuh kasih
seperti hati-Nya. Mari belajar mengasihi orang di sekitarmu lewat hal
sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Dan bila teman-teman
mengalami tantangan dalam mengasihi, ingatlah untuk datang dan
minta pertolongan Tuhan Yesus agar diberi karunia untuk terus
mengasihi. Semoga di masa adven pertama ini, kita semakin siap
menyambut Tuhan dengan hati yang penuh kasih.

Aksi
Aku mengajak orang tuaku untuk membuat dan menghias lingkaran
Adven bersama-sama sebagai salah satu bentuk kasihku pada
mereka. 

Doa Penutup
       Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sapaan dan sabda-Mu hari
ini. Kami mau menyiapkan diri sepenuh hati selama masa adven ini
dimulai dengan memiliki hati yang penuh kasih seperti hati-Mu.
Ajarilah kami untuk mengasihi sesama baik lewat kata-kata maupun
tingkah laku nyata sehari-hari. Semoga kami pun dapat semakin
layak menyambut kedatangan-Mu. Amin. 
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Lagu Penutup
Ku kasihi kau

Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan
Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan
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Hati yang
Suci

P E R T E M U A N  2



Remaja mengetahui bahwa berkat Sakramen Baptis, mereka
masuk dalam persekutuan umat yang disucikan
Remaja diteguhkan untuk senantiasa menyucikan diri di tengah
dunia yang dicemari dosa 

Tujuan
1.

2.

Lagu Pembuka
I want to be with you

I want to be with you, a little bit more
I want to be with you, a little bit more
I want to be with you, a little bit more
Little bit, little bit, little bit more

Doa Pembuka
     Allah Roh Kudus, terima kasih atas bimbingan-Mu selama
sepekan kemarin. Membantu kami menyiapkan hati dalam masa
Adven ini. Ya Allah Roh Kudus, pada hari ini kami mau belajar
tentang makna menjalani hidup suci. Kiranya, Engkau berkenan
terus menuntun hidup kami agar setia memilih hidup suci di tengah
dunia yang penuh tantangan ini. Demi Kristus, Tuhan dan
Pengantara kami. Amin.   
 
Pengantar
      Teman-teman remaja, bagaimana Lingkaran Adven yang minggu
lalu dibuat? Yuk, sama-sama kita nyalakan 2 lilin sebagai tanda kita
masuk persekutuan kasih. Pada hari ini, Tuhan mengingatkan kita
untuk menjalani hidup yang suci. Apa saja ya tantangannya? Dan
bagaimana usaha kita supaya bisa menjalani hidup suci? Mari kita
ikuti pendalaman iman ini bersama-sama ya .... 
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Menurutmu, mudah atau susah untuk bisa menemukan akun
Instagram tersebut? Mengapa mudah/ susah?
Apa kesanmu tentang konten tersebut? 
Apa pesan yang kamu dapat dari konten tersebut?

Bacaan Kitab Suci
Flp 1:4-6, 8-11

4Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa
dengan sukacita. 5Aku mengucap syukur kepada Allahku karena
persekutuanmu dalam Berita Injil mulai dari hari pertama sampai
sekarang ini. 6Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang
memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya
sampai pada akhirnya pada hari Kristus. 8Sebab Allah adalah
saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan
kamu sekalian. 9Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah
dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian
10sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci
dan tak bercacat menjelang hari Kristus, 11penuh dengan buah
kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan
memuji Allah. 

Aktivitas
    Pendamping mengajak peserta untuk mencari 1 akun Instagram
yang konten-kontennya berisi tentang ajakan bagi remaja atau anak
muda kristiani kekinian untuk menjalani hidup yang suci. 
    Pendamping mengajukan pertanyaan berikut ini setelah peserta
menyelesaikan tugas mencari akun Instagram tersebut:

1.

2.
3.

Salah satu contoh akun Instagram tersebut:

10



Renungan
      Teman-teman remaja, kita sudah masuk di minggu kedua masa
Adven. Kali ini kita mau belajar tentang memiliki hati yang suci
sebagai bentuk persiapan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus.
Sabda Tuhan dalam Filipi 1:9-10 pada hari ini mengatakan “Dan
inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan
yang benar dan dalam segala macam pengertian sehingga kamu
dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat
menjelang hari Kristus”.
    Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk hidup suci dan tak
bercacat. Wah, kalau mau bicara tentang hidup suci itu gampang-
gampang susah ya teman-teman. Terlihat mudah bila hanya sampai
di teori saja, dan jadi susah ketika melakukannya. Bener apa bener?
Hehehehe. Apalagi sekarang ini, teman-teman remaja dan kita
semua hidup di era digital. Semua jadi serba cepat, tersedia, mudah
bahkan bisa gratis pula. Artinya, teman-teman sekarang diserbu oleh
berbagai tawaran dunia, entah itu yang membawa pengaruh positif
ataupun negatif. Selain itu, bisa jadi dari kitanya sendiri yang
menyerbu berbagai tawaran dunia tersebut, entah karena
penasaran, kepo, ajakan teman, dll. Yang dulunya, belum tahu ini itu
dan banyak hal, akhirnya tinggal klik dan search saja, bisa sampai
tahu banyak hal bahkan yang seharusnya belum sesuai porsi usia
dan kedewasaan pribadinya, hingga akhirnya membuat kita jatuh
dalam dosa. 
      Seperti permainan sederhana yang tadi kita lakukan bersama-
sama. Ternyata ngga mudah untuk menemukan akun instagram
yang isinya ajakan untuk hidup suci, baik dan benar bagi remaja
kekinian. Sudah sulit dicari, saat berhasil menemukannya pun, kita
sendiri tidak follow. Tapi, apakah kemudian kita tetap berjuang hidup
suci, atau mau ikut arus saja?
       Teman-teman remaja, sebetulnya panggilan untuk memiliki
hidup dan hati yang suci itu berasal dari buah Sakramen Baptis yang
kita terima. Hidup suci yang dijalani setiap hari dengan terus memilih
dan menjalani pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. 
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     Cara sederhananya yaitu dengan melakukan perintah Tuhan
seperti dalam 10 perintah Allah, misalnya hormatilah ayah ibumu,
kuduskan hari Tuhan, jangan mencuri, dan sebagainya. Ketika ada
ajakan yang mengarah ke perbuatan dosa, baik ajakan langsung atau
tidak, maka beranilah untuk menolaknya. Beranilah untuk hidup suci
dengan memilih apa yang baik dan benar di hadapanTuhan. Seperti
teladan Beata Allesandra Sabattini, seorang gadis muda dari Italia
yang meniti jalan hidup suci sejak usia remaja. Ia rajin berdoa,
Ekaristi dan melibatkan diri sebagai relawan dalam komunitas yang
merawat kaum muda berkebutuhan khusus. Bahkan ketika ia memilih
menempuh kuliah kedokteran pun adalah agar kelak dapat menjadi
misionaris medis di Afrika.  
    Teman-teman, menjalani hidup suci juga tak lepas dari sikap
pertobatan karena menyadari bahwa kita seringkali lemah dan jatuh
dalam dosa. Dalam menyiapkan diri di masa Adven, salah satu
langkah awal yang dapat kita lakukan adalah menyadari kesalahan
dan dosa kita, lewat pemeriksaan batin. Kemudian sungguh
menyiapkan diri untuk menerima Sakramen Pengakuan Dosa.
Sakramen Pengakuan Dosa ini memberi kekuatan rohani bagi kita
para murid Kristus untuk bertekun dan setia di jalan kemuridan (bdk.
Butir A7 – Buku 1 Seri Mupas 2019). Maka, teman-teman mari terus
berjuang hidup suci dan terus membangun sikap tobat. 

Aksi
Dalam minggu ini, aku membaca dan mengisi Lembar Pemeriksaan
Batin untuk membantu menyiapkan diri selama masa Adven.
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Doa Penutup
    Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk firman dan pengajaran
yang Kau berikan hari ini. Engkau menghendaki kami memiliki hati
yang suci dengan terus memilih melakukan apa yang Kau kehendaki.
Ketika kami jatuh dalam dosa pun, Engkau tetap menghendaki kami
memiliki hati yang suci dengan terus bertobat dan kembali pada-Mu.
Tuhan Yesus yang Mahabaik, bantulah kami anak-anak-Mu ini agar
bisa melakukannya. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.
Amin. 

Lagu Penutup
Aku Mengasihi Engkau Yesus

Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku 
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam
Ku pegang perintah-Mu dan kulakukan
Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku
Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu
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Apakah aku menyediakan waktu setiap hari untuk berdoa
kepada Tuhan?
Apakah aku percaya akan takhyul dan jimat, dan bukannya
percaya kepada Tuhan saja?
Pernahkah aku menolak ajaran Gereja atau menyangkal bahwa
aku seorang Katolik?

Pernahkah aku menyebut nama “Tuhan” atau “Yesus” dengan
tidak hormat?
Pernahkah aku menggunakan kata-kata kotor atau mengumpat?
Apakah aku mengharapkan yang jahat bagi orang lain?

Pernahkah aku tidak pergi ke Misa pada hari Minggu atau pada
hari yang diwajibkan?
Apakah aku datang terlambat ke gereja atau apakah aku pulang
lebih awal? Apakah aku berusaha khidmat dan menaruh
perhatian selama Misa?
Apakah aku menghindari pekerjaan-pekerjaan yang tidak
diperkenankan pada Hari Minggu?
Apakah aku menjadikan Hari Minggu sebagai hari untuk berdoa
dan beristirahat?

LEMBAR PEMERIKSAAN BATIN

I. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala,
berbaktilah kepada-Ku saja dan cintailah Aku lebih dari segala
sesuatu.

II. Jangan menyebut Nama Tuhan Allah-mu dengan tidak
hormat.

III. Kuduskanlah hari Tuhan.
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Apakah aku hormat serta taat kepada orangtuaku?
Pernahkah aku melawan atau menyakiti mereka dengan
perkataan atau perbuatan?
Apakah aku bersedia melakukan kewajibanku di rumah ataukah
aku harus diomeli berulang kali?
Apakah aku berusaha untuk rukun dengan kakak dan adikku?
Apakah aku suka mengadu atau suka mengganggu?
Apakah aku memberikan teladan yang baik, terutama kepada
adik-adikku?
Apakah aku menghormati mereka yang berwenang: para imam,
biarawati, polisi, orang lanjut usia, pembantu, dll?

Apakah aku memukul teman-temanku atau menyakiti tubuh
mereka?
Apakah aku mengatakan yang jahat, atau memperolok anak-
anak lain untuk menyakiti hati mereka?
Apakah aku mengatakan hal-hal yang jahat tentang orang lain?
Pernahkah aku tidak bertegur sapa dengan seseorang? Apakah
aku menganjurkan teman-temanku untuk melakukan yang
jahat?
Apakah aku berusaha untuk mengasihi semua orang?

Apakah aku memperlakukan tubuhku dan tubuh orang lain
dengan sopan dan hormat?
Apakah aku menonton acara televisi, film atau gambar-gambar
yang tidak sopan?
Apakah aku rendah hati dalam perkataanku dan apakah aku
berpakaian dengan sopan?

IV. Hormatilah ibu-bapamu.

V. Jangan membunuh.

VI. Jangan berzinah.
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Pernahkan aku mengambil barang-barang yang bukan milikku
dari toko atau dari orang lain?
Pernahkah aku merusakkan atau menyalahgunakan barang-
barang milik orang lain dengan sengaja?
Apakah aku mengembalikan barang-barang yang aku pinjam?
Dan dalam keadaan baik?

Apakah aku jujur dalam pekerjaan sekolahku?
Apakah aku berbohong agar aku tampak hebat?
Apakah aku berbohong agar aku tidak dihukum?
Apakah aku berbohong untuk memperlihatkan kelemahan orang
lain atau agar mereka tertimpa masalah?

Apakah aku memberi kesempatan kepada orangtuaku untuk
melewatkan waktu bersama, ataukah aku menjadi iri hati dan
ingin agar mereka mencurahkan perhatiannya hanya untukku
saja?
Apakah aku marah jika teman-temanku bermain dengan yang
lain?
Apakah aku tidak mau bermain dengan anak-anak tertentu atau
aku bersikap jahat kepada mereka karena mereka berbeda?

Apakah aku iri dan dengki akan barang-barang atau kemampuan
yang dimiliki orang lain?
Apakah aku berterimakasih kepada Tuhan dan kepada
orangtuaku atas apa yang telah mereka berikan kepadaku?
Apakah aku berbagi apa yang aku miliki dengan keluargaku,
teman-temanku dan orang-orang yang membutuhkan?

VII. Jangan mencuri.

VIII. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu.

IX. Jangan mengingini isteri sesamamu.

X. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil.

oleh: Romo Edward Filardi, Gaithersburg, Maryland
(http://www.indocell.net/yesaya/id186.htm)
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Hati yang
Mewartakan

Kebaikan

P E R T E M U A N  3



Remaja menyadari bahwa melalui Sakramen Baptis dipanggil
untuk aktif mewartakan kebaikan Allah
Remaja diteguhkan untuk setia mewartakan kebaikan Allah
meski menghadapi banyak tantangan 

Tujuan
1.

2.

Lagu Pembuka
Allah itu Baik

Allah itu baik, sungguh baik bagiku
Ditunjukkan-Nya kasih setia-Nya
Dia menyediakan yang kuperlukan 
Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan
Menyatakan kebaikan-Nya padaku
Reff:
Kasih setia-Nya tak pernah berubah
Dulu sekarang dan selamanya
Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya
Yesusku luar biasa

Doa Pembuka
Doa Masa Adven (Puji Syukur no 86)

    Ya Allah, Bapa yang Mahakudus kami bersyukur ke hadirat-Mu
karena lewat masa penantian ini Engkau menjanjikan Juruselamat
yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangan-Nya dinubuatkan oleh
para nabi, dan dinantikan oleh Perawan Maria dengan cinta mesra.
Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan
Dikau. Ia menolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. 
     Ia membawa damai 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 menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan.        
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Pendamping meminta peserta untuk memilih satu foto/gambar
yang paling disukai yang ada di hp peserta, atau peserta dapat
bebas memfoto objek apapun yang ada di sekitarnya. Waktu
untuk mencari/memfoto adalah 1 menit. 

       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 bersama Dia dan seluruh umat
kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, kini dan
sepanjang masa. Amin. 

Pengantar
      Bertemu lagi teman-teman yang dikasihi Tuhan dalam minggu
Adven yang ketiga. Sudah diisi semua ya Lembar Pemeriksaan Batin
minggu lalu? Semoga dapat membantu teman-teman untuk semakin
siap menyambut Tuhan dengan menerima Sakramen Tobat. 
      Minggu ini kita memasuki Minggu Adven ke-3 yang dikenal juga
sebagai Minggu Sukacita. Oleh karena itu, lilin ketiga yang kita
nyalakan berwarna merah muda. Hari ini kita mau bersama-sama
belajar memiliki hati yang siap mewartakan kebaikan dan sukacita
Tuhan. Mari kita ikuti bersama-sama!

Bacaan Kitab Suci
Flp 4:4-7

4Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan:
Bersukacitalah! 5Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat! 6Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa
pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada
Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7Damai
sejahtera Allah, yang melampui segala akal, akan memelihara hati
dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Aktivitas
Permainan               : Capture it!
Cara bermain          :
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Setelah itu, peserta diberi waktu 3 menit untuk membuat caption/
kalimat/ kata dengan tema: Kebaikan Tuhan Padaku, dengan
menggunakan gambar/ foto yang dipilih 
Peserta bergantian menceritakan foto dan caption kata yang
dibuat
Pendamping mengingatkan untuk menyimpan foto dan caption
tersebut

Makna          
     Segala hal yang ada di sekitar kita sesungguhnya adalah bukti
kebaikan Tuhan. Tugas kita adalah menceritakan, mewartakan
kebaikan Tuhan pada sebanyak mungkin orang agar nama Tuhan
semakin dimuliakan. 

Renungan
     Teman-teman remaja terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari
games sederhana tadi? Bahwa ternyata, mewartakan kebaikan
Tuhan itu sungguh sangat mudah ya, karena kita bisa melihat begitu
banyak kebaikan Tuhan di sekitar kita. Atau, tadi teman-teman
mengalami kesulitan ya, entah ketika mencari foto atau membuat
kata-katanya? 
       Wah, kalau begitu, teman-teman perlu kenal dan belajar dari
Beato Pier Giorgio Frasati nih. Ia adalah orang kudus berusia muda
yang berasal dari Turin, Italia. Beato Pier terkenal akan kebaikan
hatinya yang begitu tulus dan spontan. Beberapa kali ia memberikan
pakaian, sepatu bahkan uang pada orang-orang yang membutuhkan
yang ia temui di jalan. Selain itu, ia juga menggabungkan diri dalam
komunitas St. Vincentius a Paulo yang melayani orang sakit, miskin,
yatim piato dan korban perang. Sepanjang hidupnya, ia berikan untuk
mewartakan kebaikan Tuhan dalam kata dan karya nyata. 
    Teman-teman, berkat Sakramen Baptis, tiap umat kristiani dalam
persekutuan kasih mendapat mandat untuk mewujudkan Tritugas
Kristus yaitu sebagai imam, nabi dan raja dalam hidup sehari-hari.
Salah satu perwujudan tugas nabi adalah mewartakan kasih kebaikan
Allah. 
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    Sebagai murid-murid Kristus, setiap warga Gereja telah menerima
kabar keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang.
Dengan demikian, mereka tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi menjadi pewarta dan saksi Injil untuk semua orang (bdk. Butir
A4 – Seri Buku Mupas 2019). 
   Teman-teman remaja Katolik juga mengemban Tritugas Kristus,
khususnya dalam minggu adven III ini diingatkan akan tugas
kenabian yakni mewartakan kasih Allah. Yang dimaksud dengan
mewartakan kasih Allah adalah menyampaikan kepada sebanyak
mungkin orang mengenai Allah yang mengasihi kita, Allah yang
membuktikan kasih-Nya tersebut dengan mengutus Yesus untuk
menyelamatkan manusia, Allah yang selalu membuka kesempatan
bagi kita untuk bertobat, membaharui diri sebagai pribadi agar
semakin memiliki hidup yang berkenan di hati-Nya. 
    Teman-teman remaja dapat mewartakan kebaikan Allah ini
kepada keluarga, teman sekolah, sesama Rekat, lingkungan sekitar
rumah, dst; dengan menggunakan berbagai media. Dimulai dari hal
kecil sehari-hari, seperti mewartakan kebaikan dengan
menyampaikan hal-hal yang baik, sopan dan benar, entah kepada
orang tua, saudara, teman, guru, atau lewat platform media sosial,
membangun kebiasaan untuk tidak mengeluhkan segala sesuatu;
meskipun jauh lebih mudah untuk protes atau mengeluhkan segala
sesuatu. Kita juga diajak untuk berpikir solusi apa yang bisa
dilakukan pada situasi yang terjadi; menyampaikan kabar baik dapat
berarti berani untuk memberi pujian/apresiasi entah untuk saudara
ataupun teman, juga tidak ikut-ikutan membicarakan kejelekan orang
lain. Dan banyak hal lain yang bisa teman-teman lakukan. So, mari
isi masa Adven ini dengan bergiat mewartakan kasih kebaikan
Tuhan!

Aksi
Aku mem-posting foto dan caption yang tadi aku buat di akun
Instagram pribadiku, lalu tag akun Instagram rekat paroki masing-
masing, serta beri tagar #advenrekat.  
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Doa Penutup
   Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam
pendalaman iman hari ini. Engkau mengajar kami untuk siap
mewartakan kasih kebaikan-Mu pada semua orang. Bimbinglah
kami untuk mewartakan kasih-Mu lewat kata dan perbuatan, baik
secara langsung, maupun lewat sosial media. Semoga semakin
banyak remaja yang mengenal-Mu lewat pewartaan yang kami
lakukan. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 
 
Lagu Penutup

Tuhan Yesus Baik
Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan
Slalu baru rahmat-Mu bagiku
Hari berganti hari tetap ku lihat kasih-Mu
Tak pernah berakhir di hidupku
Reff:
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik
Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik
Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik
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Hati yang
Dikuduskan

P E R T E M U A N  4



Remaja menyadari bahwa Sakramen Baptis dirinya telah
dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya
Remaja diteguhkan untuk menyambut kelahiran Tuhan dalam
kekudusan hidup 

Tujuan
1.

2.

Lagu Pembuka
Allah Roh Kudus

Allah Roh Kudus penuhi kami 
Ku rindu Kau selalu dalam hidupku
Allah Roh Kudus ubah hatiku 
Jadikan ku jamahlah kurindu hadirat-Mu
Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan
Dan ku sanjung Kau mulia, mulia, bagi-Mu Tuhan

Doa Pembuka
Doa Kekudusan (Puji Syukur no 153)

     Allah yang Mahakudus, terima kasih, Engkau telah mengutus
Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami, dengan demikian
menguduskan diri kami menjadi kediaman-Mu sendiri. Kami bukan
lagi milik kami sendiri, tetap telah menjadi milik-Mu. 
     Bantulah kami menjaga kekudusan bait-Mu ini, sehingga Roh-Mu
selalu diam di dalam hati kami, dan menjamin kehadiran-Mu
bersama kami. Jangan biarkan kami menodai bait kudus-Mu ini
karena berbuat dosa dengan tubuh kami. Jangan sampai kami Kau
binasakan karena kami sendiri telah mencemarkan dan
membinasakan bait kudus-Mu yakni diri kami sendiri. Ya Allah,
semoga tubuh kami selalu kudus, dan menjadi sarana untuk
berjumpa dengan Dikau, dan untuk selalu menyadari penyertaan-
Mu. Bantulah kami agar senantiasa memuliakan Dikau dengan
tubuh kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin
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Pendamping membentuk remaja menjadi beberapa kelompok
diskusi beranggotakan 3-4 orang
Pendamping memberi pertanyaan diskusi:

Pengantar
      Teman-teman remaja, tak terasa sekarang kita sudah sampai di
minggu Adven ke-4 yang ditandai dengan nyalanya semua lilin di
Lingkaran Adven. Apakah teman-teman semakin mantap dan siap
menyambut Tuhan dengan hati yang mengasihi, suci dan
mewartakan kebaikan? Untuk melengkapi perjalanan kita di minggu
Adven ke-4 ini, kita mau belajar tentang hati yang dikuduskan
selamanya. Bagaimana persisnya? Mari kita ikuti pertemuan ini ya ...

Bacaan Kitab Suci
Ibr 10:5-10

5Karena itu ketika Ia masuk ke dunia, Ia berkata: “Korban dan
persembahan tidak Engkau kehendaki – tetapi Engkau telah
menyediakan tubuh bagiku -. 6Kepada korban bakaran dan korban
penghapus dosa Engkau tidak berkenan. 7Lalu Aku berkata:
Sungguh, Aku datang; dalam gulungan kitab ada tertulis tentang Aku
untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku.” 8Di atas Ia berkata:
“Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus
dosa tidak Engkau kehendaki dan Engkau tidak berkenan
kepadanya” – meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat -.
9Dan kemudian kata-Nya: “Sungguh, Aku datang untuk melakukan
kehendak-Mu.” Yang pertama Ia hapuskan, supaya menegakkan
yang kedua. 10Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah
dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh
Yesus Kristus. 

Aktivitas
Diskusi Kelompok:

      a. Sebutkan 1 kata kunci yang terlintas di pikiranmu ketika  
          mendengar kata “Kudus”!
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Peserta dipersilahkan membagikan hasil diskusinya

    b. Sebutkan 1 orang yang kamu kenal yang menurutmu menjalani 
         hidup kudus! Jelaskan alasanmu!

Renungan
      Teman-teman remaja, kalau kita mendengar orang bertanya
hidup kudus itu seperti siapa sih? Biasanya kita langsung menyebut
hidup kudus itu seperti yang dijalani para Romo, atau Bruder, atau
Suster. Karena mereka adalah orang-orang secara khusus
mempersembahkan dirinya untuk Tuhan, dengan mengikatkan diri
pada janji atau kaul tertentu. 
     Tapi, tahukah teman-teman bahwa hidup kudus itu bukan hanya
panggilan milik para Romo, Bruder dan Suster. Sesungguhnya,
hidup kudus itu panggilan semua orang kristiani. Karena melalui
sakramen baptis, para murid Kristus ini telah diselamatkan dan
dikuduskan bagi Allah, secara istimewa mereka disendirikan sebagai
umat-Nya, serta mengandung konsekuensi perutusan diri setiap
murid Kristus agar menguduskan kehidupannya di dunia ini supaya
berkenan pada Allah (bdk. Butir A3 – Buku Seri Mupas 2019). 
    Artinya, menjalani panggilan hidup kudus itu tidak terbatas pada
panggilan tertentu. Apapun keadaan teman-teman sekarang,
usiamu, cita-citamu, seluruh keseharianmu adalah kesempatan,
sarana untuk menjalani hidup kudus. Bagaimana caranya menjalani
hidup kudus? Tidak perlu bingung memikirkan yang muluk-muluk,
karena bisa dilakukan lewat cara sederhana dalam tingkah laku
hidup sehari-harimu. Mulai dari bangun pagi, diawali dengan berdoa
terlebih dulu, bersyukur atas hari yang baru, sebelum buru-buru
langsung cek hp. Setelah itu persembahkan kegiatanmu sepanjang
hari kepada Tuhan. 
    Dan jalani setiap kegiatan dengan kesadaran bahwa ada Tuhan
Yesus yang menemanimu. Karena kita selalu sadar bahwa ada
Tuhan yang menemani setiap saat maka otomatis kita sungguh
menjaga apa yang kita lihat, kita dengar, kita baca, kita katakan dan
kita lakukan. 
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   Misalnya ketika waktunya sekolah, maka lakukan dengan serius
demi masa depanmu. Ketika lagi cari hiburan dengan melihat IG,
FB, Youtube, dll juga ingatlah untuk menjaga apa yang dilihat,
carilah hal-hal yang baik dan benar, yang bisa membantumu jadi
remaja yang lebih baik lagi. 
   Ketika lagi di rumah juga, kurangilah magermu, bergegaslah
membantu orang tua atau adik kakak yang butuh bantuan.
Kemudian ingat juga untuk mengikuti Misa, berdoa rosario,
membaca kitab suci. Dan banyak hal lainnya yang bisa teman-teman
lakukan sehari-hari sebagai cara menjalani hidup yang kudus.     
       Lantas, sampai kapan menjalani hidup kudus? Tentu sepanjang
kita hidup karena hidup kita sendiri adalah anugrah dari Tuhan.
Seperti teladan Santo Carlo Acutis yang sudah sangat kita kenal
kisahnya. Ia adalah seorang remaja yang menjalani hidup kudus
lewat apa yang ia lakukan sehari-hari sebagai remaja. Santo Carlo
Acutis terutama juga amat mencintai Ekaristi, lalu ia berupaya
mewartakan karya Tuhan lewat media di internet. 
    Maka, teman-teman, di masa Adven ini, kita kembali diingatkan
bahwa hidup kudus adalah panggilan semua orang kristiani,
termasuk juga bagi teman-teman remaja semua. Selamat
menyiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus!

Aksi
Aku membuat 1 komitmen sikap hidup kudus dan melakukannya.

Doa Penutup
     Allah Bapa yang Mahakudus, kami bersyukur atas Sakramen
Baptis yang membuat kami masuk dalam persekutuan kasih dan
dikuduskan. Bimbinglah kami agar menjalani hari-hari kami sebagai
remaja dengan kekudusan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk mengajar
dan menyertai hidup kudus dalam setiap kata dan perbuatan kami.
Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.  
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Lagu Penutup
O Datanglah Imanuel (Puji Syukur no 442)

O datanglah Imanuel tebus umat-Mu Israel 
Yang dalam berkeluh kesah 
Menantikan Penolongnya
Bersukalah hai Israel 
Menyambut Sang Imanuel
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Sumber Pustaka dan Gambar
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