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MENJADI GEREJA YANG RELEVAN DAN SIGNIFIKAN:  

Apa Yang Harus Kami Perbuat? 
 

APA YANG HARUS KAMI PERBUAT: adalah suatu ajakan bagi kita untuk 

menyimpulkan gerak dan dinamika pergulatan Gereja Katolik Keuskupan 

Purwokerto, yang selama setahun ini berjerih payah dalam kerjasama dengan 

mereka yang berkehendak baik mengkonkretakan ajakan dan seruan KWI di 

sidangnya bulan November 2017. Hasil sidang itu disosialisasikan oleh 

Keuskupan Purwokerto kepada para imam dalam rapat pastores di bulan 

Desember bulan keduabelas di tahun 2017. Di akhir sosialisasi itu, harapan arah 

pastoral Keuskupan di tahun 2018 ditandaskan. Pastoral Kebangsaan menjadi 

pilihan focus pastoral. Harapannya, Gereja Keuskupan mengobarkan sesanti 

“Menjadi Gereja yang Relevan dan Signifikan: Tugas Gereja Menyucikan 

Dunia”. Pada bulan Juni, Keuskupan membagikan buku Nota Pastoral KWI 

yang berjudul “Panggilan Gereja dalam Hidup Berbangsa: menjadi Gereja 

yang Relevan dan Signifikan”. Saya menangkap buku ini dapat melengkapan 

para pemangku pelayan pastoral untuk menggerakkan umat mengkonkretkan 

iman dalam hidup bersama semua komponen bangsa yang Pancasilais, ber-

Binnekha, ber-NKRI dan ber-UUD Dasar 45. 

Selama tahun 2018 ini, memang tidak ada panitia atau tim khusus dari 

Keuskupan yang mengawal dan mengobarkan roh pastoral tersebut. Hal itu 

dipercayakan kepada paroki, komisi dan komunitas umat beriman untuk 

menterjemahkan dan mengusahakan upaya-upaya konkretnya. Maka, di akhir 

tahun ini, mari kita bertanya, “Apa yang harus kami perbuat?” supaya kehidupan 

beriman dan bermasyarakat ini makin mewujudkan jatidiri Gereja yang 

dipanggil dan diutus menjadi gereja yang relevan dan signifikan? Selain itu, 
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bahan pendalaman ini bertujuan membantu umat beriman untuk siap 

menyongsong Natal, kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat.  

Biasanya, umat bertanya: apa tema Natal 2018. Sampai buku ini masuk ke 

percetakan, pertanyaan itu belum bisa dijawab. Biasanya tema Natal keluar di 

akhir November, sesudah para uskup selesai mengadakan sidang tahunan. 

“Mejadi Gereja Yang Relevan Dan Signifikan: Apa Yang Harus Kami Perbuat” 

adalah tema pengolahan Pendalaman Iman masa Adven 2018, masa Penantian 

Kelahiran Tuhan Yesus, masa menantikan kelahiran Gereja, kelahiran 

persekutuan umat beriman yang mewujudkan diri menjadi relevan dan 

signifikan bagi masyarakat. Jadi bukan tema Natal. Namun, jika Anda ingin 

menjadikannya sebagai tema natal, dipersilakan. Tema PI Adven Dewasa kami 

uraikan dalam tiga sub tema refleksi yakni: Aku akan menepati Janji-Ku, Aku 

Mau Bertobat, dan Aku Harus Berbuat. 

Bahan ini disiapkan oleh Komisi kateketik Keuskupan Purwokerto: FX Ginanto, 

HY Sumardi, YC Kriswanto Priatmaja, Skolastika Fibriani Diansari dan S. 

Parjono. Ini adalah salah satu bahan sarana saja. Bahan ini dipadukan dengan 

doa rosario maranatha. Kami juga menyiapkan bahan Tunggul Isai dan Slip 

buku (7 Aksi Rohani dan 7 Aksi Jasmani). Slip buku ini, bisa Anda turuh di 

buku bacaan, buku doa harian, buku Alkitab, ditaruh di tas Anda atau dimana 

saja yang memudahkan Anda setiap kami membacanya, dan terutama mematri 

untaian aksi kasih di batin sanubari Anda masing-masing. Harapannya, slip ini 

bisa membuat kita selalu diingatkan untuk memperkaya keimanan kita dengan 

aksi belas kasih, perbuatan baik. Jika paroki atau paguyuban beriman 

mempunyai sarana yang lebih baik, silakan digunakan. Selamat bertekun setia 

mempersiapkan hati dan budi menyambut Juruselamat kita, Yesus Kristus, 

Tuhan kita. 

 

RD Sulpicius Parjono 

Ketua Komkat  
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Pertemuan I 
AKU MENEPATI JANJI-KU 

 

TUJUAN: Umat beriman menyadari Tuhan yang setia dan datang untuk 

menyelamatkan dan memperhatikan umat-Nya. 

 

PEMBUKA 

1. Lagu Pembuka: Hai, Bangkit bagi Yesus (PS 700). 

P Mari kita awali pertemuan ini dengan menyalakan lilin korona adven 

1 dan diiringi dengan lagu: Hai, Bangkit bagi Yesus. 

Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salib-Nya. 

Anjungkan panji Raja, dan jangan menyerah. 

Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, 

Sehingga tiap lawan berlutut menyembah. 

Hai bangkit bagi Yesus, dan mohon daya-Nya 

Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. 

Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus;  

Berjaga dan berdoa bersiaplah terus. 
 

2. Tanda Salib dan Salam 

P Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.  

U Amin. 

P Semoga Tuhan beserta kita.  

U  Sekarang dan selama-lamanya. 
 

3. Pengantar 

Masa Adven adalah masa pengenangan akan penantian Juru 

Selamat. Masa ini bukan hanya masa memutar kembali masa 

penyelamatan masa lalu. Masa ini adalah masa penantian yang real 



4 | Menjadi Gereja yang relevan dan signifikan: Apa yang harus kami perbuat?  

 

dan konkret di masa kini dan di sini dalam pergumulan konkret 

manusia zaman ini.  

Saudara-i yang terkasih. Hari ini kita berkumpul untuk 

mempersiapkan batin kita menyambut kedatangan Tuhan baik pada 

akhir zaman, maupun kedatanganNya di hari raya natal. Pada 

kesempatan ini kita diajak untuk menghayati akan Allah yang setia 

pada janji-Nya dengan mengutus Putra-Nya lahir di dunia sebagai 

manusia. Kita diajak untuk memiliki spiritualitas inkarnatoris bukan 

spiritualitas fuga mundi (melarikan diri dari dunia). 

Inti ‘spiritualitas inkarnatoris’ adalah Allah yang memilih untuk ikut 

terlibat dalam masyarakat dengan rasa nasionalisme untuk 

menciptakan kehidupan yang utuh demi kesejahteraan bersama. Allah 

yang mencintai ciptaan-Nya, adalah Allah yang inkarnatoris, yakni 

Allah yang mau terjun dalam segala situasi kehidupan dunia. Maka 

beriman kepada Allah yang inkarnatoris artinya melibatkan diri 

dalam kehidupan nyata dengan segala persoalan yang dialami dalam 

hidup berbangsa. 

Kami ucapkan terimakasih kepada ..... yang telah mempersiapkan 

segala sesuatu. Semoga Tuhan memberkati seluruh anggota keluarga 

dan segala usahanya. 

4. Doa Pembuka 

Marilah berdoa bersama-sama: 

Ya Allah, Bapa yang Mahakudus, puji syukur kehadirat-Mu, 

kesempatan ini, kami Kauperkenankan dapat memasuki masa Adven. 

Mampukan kami, agar dapat memanfaatkan masa penantian yang suci 

ini dengan mengikuti pertemuan pendalaman iman dan kegiatan olah 

batin yang lain. Bukalah hati dan pikiran kami, agar dapat 

mengungkapkan dan memahami pengalaman iman akan Allah yang 

setia akan janji-Nya. Allah yang inkarnatoris, Allah yang berkenan 

melibatkan diri dalam carut marut persoalan yang dialami hidup 
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berbangsa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup 

bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. 

Amin. 
 

INSPIRASI DARI AJARAN GEREJA 

1. Pembacaan Ajaran Gereja 

Kita umat Kristiani dipangil untuk memperhatikan mereka yang 

lemah di bumi, untuk melindungi dunia yang rapuh di mana kita 

hidup, dan semua orang di dalamnya (Bdk. EG. 209-216).  

Pengalaman pendampingan terhadap mereka yang lemah, 

yang  tersisih,  seperti orangtua tunggal, penderita HIV/AIDS, 

pengungsi, korban penyalahgunaan narkoba, anak jalanan, 

orang  miskin dan yang terabaikan membuka kesadaran kita, bahwa 

dalam perubahan-perubahan yang begitu menggoncangkan itu masih 

ada orang yang menghargai perbedaan dan kesetaraan antar sesama 

manusia. Mereka itu digerakkan oleh keyakinan bahwa setiap pribadi 

adalah jauh lebih berharga daripada seluruh dunia. Sikap yang perlu 

ditumbuhkan dalam kemanusiaan kita adalah menghormati, 

menghargai dan membuka ruang perjumpaan. (EG. 11) 

2. Pendalaman Kisah 

1. Sebutkan beberapa contoh’ orang lemah’ di sekitar Anda? 

2. Kita, umat kristiani, dipanggil untuk keluar dari diri sendiri dan 

memperhatikan mereka yang lemah. Apa yang mendasarinya? 

3. Janji setia apa yang ingin Anda wujudkan sebagai wujud untuk 

menghayati panggilan kristiani kita? 
 

INSPIRASI DARI SABDA TUHAN 
 

1. Pembacaan dari Kitab Suci   Yer 33:14-16 
 

P Mari kita menimba inspirasi dari Sabda Tuhan. Supaya lebih paham, kita 

akan mendengarkan dan membacanya dua kali. Nanti, saya memberi 
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kesempatan kita masing-masing membacanya dalam hati. Sekarang saya 

mohon Sdr./Sdr….. untuk membacakannya secara keras, mantab dan jalas. 

Silakan: 
 

14  "Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman 

TUHAN, bahwa Aku akan menepati janji yang telah Kukatakan 

kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. 

15 Pada waktu itu dan pada masa itu Aku akan menumbuhkan Tunas 

keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran 

di negeri. 

16 Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup 

dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil: 

TUHAN keadilan kita! 

Demikianlah Sabda Tuhan 

 

2. Simpul Inspirasi Sabda Tuhan 

P Mari kita membaca simpul-simpul berikut secara pelan-pelan. Kita 

resapkan dalam hati. Kita syukuri atas Janji Keselamatan Tuhan yang 

terpenuhi dalam diri Yesus Kristus: 

o Melalui nabi Yeremia, Allah berjanji datangnya Tunas Keadilan 

bagi Daud. Dari pihak Tuhan janji itu pasti terjadi, pasti dipenuhi. 

Allah tidak pernah ingkar janji. 

o Melalui keturunan keluarga Daud, janji Tuhan itu terpenuhi (Mat 

1:1-16). Kepenuhan Janji Tuhan itu berlangsung selama berabad-

abad sebagaimana tersurat dalam Kitab Suci. Secara singkat kita 

bisa membaca kutipannya dalam kartu Tunggul Isai. 

o Yusuf, suami Maria, berasal dari keluarga dan keturunan Daud 

(Luk 2:4). Maria melahirkan Yesus, seorang anak laki-laki, Anak 

Sulung (Luk 2:6). Kelahiran Yesus Kristus, Anak Daud 

membangkitkan harapan keselamatan bagi umat manusia. 

Kelahiran-Nya merupakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa 
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(Luk 2:10). Kedatangan-Nya dalam bayi yang mungil memanggil 

kita untuk menyambut-Nya dengan hati penuh syukur dan 

sukacita. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang 

inkarnatoris, Allah yang berkenan melibatkan diri dalam carut 

marut persoalan yang dialami hidup berbangsa. 

 

3. Peneguhan 

P Mari kita baca peneguhan secara bergantian antara pemandu dan peserta. 

Mulai dari pemandu: 

1. Natal adalah peristiwa kehadiran Allah yang menjelma menjadi 

manusia. Ia berkenan hadir ke dunia. Ia hendak terlibat dalam 

setiap hiruk pikuk kehidupan umat manusia.  

2. Banyak orang lemah yang kita jumpai di sekitar kita. Seperti 

dalam Ajaran Gereja di atas. Misalnya: yang  tersisih,  seperti 

orangtua tunggal, penderita HIV/AIDS, pengungsi, korban 

penyalahgunaan narkoba, anak jalanan, orang  miskin dan yang 

terabaikan. Dan seperti yang sedang dilanda di berbagai daerah 

di Indonesia dengan adanya bencana alam. Gempa di Lombok. 

Gempa dan tsunami di sekitar kota Palu, Sigi dan Donggala 

Sulawesi Tengah. 

3. Kita dipanggil untuk hadir di tengah masyarakat, agar bersama 

mereka yang menderita dan lemah, bangkit untuk hidup yang 

lebih baik dan bermartabat.  Menghibur yang berduka, memberi 

tumpangan yang kekurangan, menciptakan suasana yang 

menyejukan.  

4. Allah yang hadir dalam peristiwa Natal adalah Allah yang setia. 

Allah yang inkarnatoris, yakni mau terjun dalam segala situasi 

kehidupan dunia. Maka beriman kepada Allah yang inkarnatoris 

artinya melibatkan diri dalam kehidupan nyata dengan segala 

persoalan yang dialami dalam hidup berbangsa. 
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RENCANA AKSI NYATA 

P Allah selalu menepati janjiNya. Apa yang dijanjikan selalu terjadi. 

Banyak pihak dari kita manusia juga berjanji. Negara menawarkan 

janji sebagaimana ada dalam pembukaan UUD 1945? Para politisi 

berjanji. Gereja menawarkan janji Tuhan. Kita, Anda dan saya, juga 

sering membuat janji. Berapa prosen kita menepati janji kita? Apakah 

kita mempunyai komitmen yang baik terhadap janji kita?  

 

Sekarang rumuskan janji pribadi Anda yang akan sunguh-sungguh 

Anda laksanakan setelah pertemuan ini? Kita hening sejenak untuk 

merumuskan janji. 

 

PENUTUP 

1. Doa Umat 

P  Allah, Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kepada-Mu karena 

bimbingan dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat saling berbagi 

pengalaman dan meneguhkan iman. Kini, perkenankan kami 

menyampaikan doa syukur, pujian, serta permohonan ke hadirat-Mu. 

P Ya Bapa, Engkau selalu setia melaksanakan janji-Mu. 

Mampukan kami untuk mewujudkan setiap janji kami dalam 

kehidupan sehari-hari kami. Marilah kita mohon:…. 

U Kabulkanlah doa kami.  

P Sekarang ungkapkan kepada Tuhan, satu janji Anda:….  

P Demikian ya Bapa doa-doa kami. Kami mohon rahmatMu, 

semoga kami diberi kekuatan dan kesetiaan untuk menepati janji 

kami. Kini, perkenankanlah kami berseru kepada-Mu bersama 

dengan Bunda Maria yang suci dengan doa Rosario Marantha.  

2. Doa Rosario Maranatha (lihat lampiran hlm 28) 
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3. Doa Penutup 

Marilah kita berdoa: 

Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami haturkan rasa syukur 

kepada-Mu, karena kami telah dapat saling berbagi pengalaman iman. 

Semoga dengan keyakinan akan kesetiaan-Mu, kami dapat 

mewujudkan janji-jani kami kepada-Mu dan kepada sesama kami 

dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara 

kami. Amin. 

4. Mohon Berkat Tuhan 

P Mari kita mempersiapkan diri memohon berkat Tuhan. 

P Semoga Tuhan beserta kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya.  

P Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, Dalam 

nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus.  

U Amin.  

P Dengan demikian pertemuan Adven pertama sudah selesai. 

U Syukur kepada Allah. 
 

5.  Lagu Penutup: Hai, Angkatlah Kepalamu  (PS 445)  

1. 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 (2 X) 

2. Hai angkatlah kepalamu, gapura abadi, 

Sambutlah Raja mulia di dalam kotamu. 

Sang Raja itu siapakah? Siapa raja mulia? 

Dialah Tuhan semesta, Yang Maha mulia (2 X) 

Aleluya (5x). Amin, amin, amin 
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Pertemuan II 

AKU MAU BERTOBAT 

 

TUJUAN: Umat beriman menyadari segala dosa yang telah dibuatnya 

dan bergegas memperbaiki hubungannya dengan Allah dan sesama 

dalam Sakramen Rekonsiliasi. 
 

PEMBUKA 

1. Lagu Pembuka: “O Rahmat yang Mengagumkan” (PS 600) 

P Mari kita awali pertemuan ini dengan menyalakan lilin korona adven 

2 dan diiringi dengan lagu:  
 

O Rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku: ‘Ku t’lah 

sesat, didapatkan, ‘ku buta pun sembuh. 

Rahmat membuatku takwa, membuatku lega. Besar nian rahmat 

Tuhan di awal imanku. 
 

2. Tanda Salib dan Salam  

P Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus 

U Amin 

P Semoga Tuhan beserta kita 

U  Sekarang dan selama-lamanya  
 

3. Pengantar 

P Saudara-saudari yang terkasih.  

Masa Adven merupakan masa yang selalu dinantikan oleh umat 

Katolik untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat yakni 

Yesus Kristus. Dalam masa penantian ini kita menyiapkan batin kita 

supaya layak menyambut kedatangan-Nya. Kita diajak untuk 

bertobat, memperbaiki hidup sesuai kehendak Allah. Kita 
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membangun hidup menuju cara berfikir yang baru, cara bersikap yang 

baru, dan cara bertindak yang baru.  

Dalam tema Adven yang kedua ini kita diajak untuk menyadari segala 

dosa yang kita lakukan dan dari kesadaran itu kita juga dipanggil 

untuk move on dari dosa-dosa itu. Dengan kata lain, kita diajak untuk 

bertobat. Memperbaiki hidup kita agar layak menyambut kedatangan-

Nya. Sebagai umat beriman kita juga diajak untuk melaksanakan 

perintah Gereja dengan menerima Sakramen Tobat, sebagai wujud 

nyata atas pertobatan batin kita. 
 

4. Doa Pembuka 

P Marilah berdoa, 

 Allah Bapa Sumber Kehidupan, kembali kami berkumpul bersama 

untuk mensyukuri segala nikmat dan berkat yang boleh kami rasakan 

hingga hari ini. Terlebih kami juga bersyukur untuk hidup kami 

sebagai warga masyarakat Indonesia yang sangat kaya dengan budaya 

dan nilai-nilai yang dipersatukan dalam Pancasila. Kami juga mohon 

pendampingan dari-Mu Bapa dalam pertemuan pendalaman iman 

Adven yang kedua ini, kiranya Engkau selalu hadir di tengah-tengah 

dan membimbing kami. Semoga pendalaman iman ini, semakin 

menguatkan iman dan menyadarkan kami atas cinta-Mu yang begitu 

besar yang telah mengutus Putera-Mu untuk membebaskan kami dari 

dosa. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu menyadari kesalahan 

dan dosa-dosa kami dan mau bangkit untuk bertobat, agar hidup kami 

semakin layak di hadapan-Mu. Demi Kristrus, Tuhan dan Pengantara 

kami. Amin. 
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INSPIRASI DARI PENGALAMAN HIDUP 

1. Sepercik Berita/Kisah 

Kentang 

Ada salah satu TK (Taman Kanak-kanak) di Australia, pada suatu hari 

guru TK tersebut mengadakan “permainan” menyuruh setiap 

muridnya membawa kantong plastik transparan 1 buah dan kentang.  

Masing-masing kentang tersebut diberi nama berdasarkan nama 

orang yang dibenci, sehingga jumlah kentangnya tidak di tentukan 

berapa, tergantung jumlah orang-orang yang dibenci. Pada hari yang 

disepakati masing-masing murid membawa kentang dalam kantong 

plastik. Ada yang berjumlah 2, ada yang 3 bahkan ada yang 5.  

Seperti perintah guru mereka tiap-tiap kentang di beri nama sesuai 

nama orang yang dibenci. Murid-murid harus membawa kantong 

plastik berisi kentang tersebut kemana saja mereka pergi bahkan ke 

toilet sekalipun selama 1 mingggu.  

Hari berganti hari kentang-kentang pun mulai membusuk, murid-

murid mulai mengeluh, apalagi yang membawa 5 buah kentang, 

selain berat baunya juga tidak sedap.  

Setelah 1 minggu murid-murid TK tersebut merasa lega karena 

penderitaan mereka akan segera berakhir.  

Guru bertanya: “Bagaimana rasanya membawa kentang selama 1 

minggu?”  

Keluarlah keluhan dari murid-murid TK tersebut. Pada umumnya 

mereka tidak merasa nyaman harus membawa kentang-kentang 

busuk tersebut kemanapun mereka pergi. Guru pun menjelaskan apa 

arti dari “permainan” yang mereka lakukan.  
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Guru berkata: “Seperti itulah kebencian yang selalu kita bawa-bawa 

apabila kita tidak bisa memaafkan orang lain.” Sungguh sangat tidak 

menyenangkan membawa kentang busuk kemanapun kita pergi. Itu 

hanya 1 minggu. Bagaimana jika kita membawa kebencian itu 

seumur hidup? Alangkah tidak nyamannya” 

 

2. Pendalaman 

Untuk membantu peserta memahami isi kisah yang telah dibaca tersebut di atas, 

dan menyadari pengalaman hidup masing-masing dalam kebersamaan, di bawah 

ini diberikan pertanyaan panduan untuk digunakan oleh kelompok bersama dengan 

pemandunya.  

Pertanyaan Panduan: 

• Apa yang dirasakan anak-anak TK dalam kisah tadi?  

• Pesan apa yang Anda dapatkan dari kisah tersebut? 

• Bagaimana pengalaman Anda terkait dengan kisah tadi? 

 

3. Simpul 

• Membenci sesama merupakan salah satu sikap perbuatan dosa. 

Memendam kebencian sama halnya menyimpan bahkan 

menambah dosa serta memperburuk kesehatan kita.  

• Apabila kita memaafkan orang lain, kita menjauhkan diri kita 

dari kuasa dosa tersebut, dan juga sebagai wujud pertobatan kita. 

Bertobat sama halnya memperbaiki hubungan kita dengan 

sesama dan Allah. 

• Jadi apakah kita akan tetap memendam dan menambah dosa atau 

kita akan bertobat agar layak dihadapan Allah? 

 

INSPIRASI DARI KITAB SUCI 

1. Pembacaan dari Kitab Suci   Luk 3:1-6 

P Sekarang, mari kita menimba inspirasi dari Sabda Tuhan. Kita baca 

bergantian antara pemandu dan peserta. Kita mulai dari pemandu: 
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Yohanes Pembaptis  

1 Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika 

Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah 

Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan 

Lisanias raja wilayah Abilene, 

2 pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi Imam Besar, datanglah 

firman Allah kepada Yohanes, anak Zakharia, di padang gurun. 

3 Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan 

menyerukan: “Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah 

akan mengampuni dosamu, 

4 seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara 

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

luruskanlah jalan bagi-Nya. 

5 Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan 

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

akan diratakan, 

6 dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan.”  

  

Demikianlah Injil Tuhan 

 

2. Peneguhan  

P Saya mohon bantuan dua orang untuk membacakan peneguhan ini, 

Sialakan membacakan secara pelan, jelas, dan lantang supaya kita 

bisa meresapkan dalam hati dan mendorong kita untuk bertobat: 

1. Yohanes pembaptis mengajak kita untuk menyiapkan diri agar layak 

menyambut kedatangan Tuhan. 

2. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan 

kita sebagai manusia adalah berbuat kesalahan atau dosa, namun 

manusia juga memiliki kesempatan untuk bertobat menyesali segala 
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kesalahan atau dosa yang telah diperbuat, dan berniat untuk tidak 

kembali kepada dosa tersebut. 

3. Pertobatan adalah syarat utama supaya kita mendapatkan 

pengampunan dari Tuhan. Ingat kisah yang telah kita dengar tadi, 

kalau kita menyimpan kebencian atau dosa dalam diri kita maka 

hidup kita menjadi tidak nyaman. Hubungan kita dengan sesama 

bahkan dengan Allah sendiri akan semakin jauh. Apabila kita 

memaafkan orang lain kita juga akan mendapatkan pengampunan 

dari Allah.  

4. Cara agar kita layak menyambut kedatangan Tuhan adalah dengan 

bertobat melalui penerimaan Sakramen Rekonsiliasi.  

 

RENCANA AKSI NYATA 

P Masa Adven adalah masa persiapan menyambut Natal, Kelahiran 

Tuhan kita. Kita mempersiapkan batin kita dengan menerima 

sakramen Rekonsiliasi, Sakramen Tobat. Dengan menerimanya, 

kita melaksakan perintah Gereja, sebagai salah satu usaha menjadi 

orang katolik sejati. Penerimaan Sakramen ini merupakan aksi nyata 

atas pertemuan ini. Persiapan dan cara menerima Sakramen 

Rekonsiliasi ada di buku Puji Syukur 103-104 atau Madah Bakti 

nomor 59.  

Sebagai bahan pemeriksaan batin, kita bisa menggunakan bahan 

dari Madah Bakti nomor 59. Kita periksa batin kita dengan 

merenungkan sikap kita terhadap: Tuhan dan Sesama, Sikap dalam 

masyarakat, Sikap dalam hal: doa, cinta kasih,  keadilan, 

pengendalian diri.  

Carilah jadwal pengakuan dosa di paroki kita. Mari kita gunakan 

kesempatan yang penuh rahmat ini sebaik-baiknya. Selamat 

mempersiapkan diri. 
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PENUTUP 

1. Doa Umat 

P  Allah, Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kepada-Mu karena 

bimbingan dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat saling berbagi 

pengalaman dan meneguhkan iman. Kini, perkenankan kami 

menyampaikan doa-doa kami ke hadirat-Mu: 

1. Allah Bapa yang mahakuasa, dunia dengan segala isinya telah 

Kau percayakan kepada kami supaya kami garap dan kami 

kerjakan demi kesejahteraan sesama sebangsa dan setanah air 

kami. Namun kami kadang bertindak salah dan lalai dengan tidak 

menjalankan tugas tersebut. Kadang kurang menjaga kerukunan 

di antara masyarakat khususnya bangsa kami ini. Kami mohon 

pengampunan dariMu. Kuatkan niat kami dan memperbesar 

semangat kami untuk ambil bagian dalam gerak memajukan 

masyarakat kami. Jiwailah diri kami agar dalam membangun 

negara, kami tidak hanya mengejar kemajuan material, tetapi juga 

mengembangkan kepercayaan kepada-Mu. Kami mohon ... 

2. Sekarang ungkapkanlah kepada Tuhan, doa-doa Anda:….  

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

P Demikian ya Bapa doa-doa kami. Kami mohon rahmatMu, semoga 

kami Kauberi rahmat pertobatan yang sungguh kami perlukan. Kini 

perkenankalah kami berseru kepada-Mu bersama dengan Bunda 

Maria yang suci dengan doa Rosario Marantha. 
 

2. Doa Rosario Maranatha  (lihat lampiran hlm 28) 
 

3. Doa Penutup 

Allah Bapa Yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena 

Engkau memberikan kasih-Mu secara berlimpah kepada kami, 

bangsa Indonesia. Kami juga bersyukur karena Engkau telah 

membimbing kami dalam pertemuan kami hari ini. Semoga apa yang 

sudah kami dalami bersama hari ini bisa menguatkan diri kami dan 
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menyadarkan diri kami akan segala kesalahan atau dosa yang kami 

perbuat. Kami juga memohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. 

Kami juga mohon pertolonganMu supaya kami berani bangkit untuk 

bertobat dan memperbaiki hubungan kami dengan engkau dan sesama 

kami. Dengan uluran tangan-Mu, kami berharap dapat membangun 

persaudaraan di tengah keprihatinan, agar kami tak terkurung dalam 

kesempitan cinta diri melainkan terbuka untuk memandang, 

menolong, mengasihi orang lain sebagai wujud pertobatan kami. 

Demi Kristus Tuhan kami. Amin. 

 

4. Berkat dan Tanda Salib 

P Tuhan beserta kita 

U Sekarang dan selama-lamanya 

P Semoga Allah yang menguatkan niat baik, melindungi dan 

memberkati kita semua: Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh 

Kudus. 

U Amin 

P Dengan demikian pendalaman iman adven kedua sudah selesai 

U Syukur kepada Allah  

 

5. Lagu Penutup 

“Kasihanilah UmatMu Tuhan” (PS 601) 

1 Kasihanilah umat-Mu, Tuhan, karna maharahim Engkau. Dan 

hapuskan dosa, salah kami karna darah Putra-Mu. 

2. Kami bagai anak-anak hilang, yang telah pergi dari-Mu. Pada-

Mu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. 

Ulangan: 

Hati kami buat lah bersih, dan sanubari pun berseri, agar 

bersorak sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu.  
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Pertemuan III 

AKU HARUS BERBUAT 

 

TUJUAN: Peserta diajak mengembangkan pertobatan lahir dengan 

membiasakan diri dalam hidup harian untuk melakukan tujuh aksi 

rohani dan tujuh aksi jasmani. 
 

PEMBUKA 

1. Lagu Pembuka: Siapa Yang Berpegang   PS 650  

P Mari kita awali pertemuan ini dengan penyalaan lilin korona adven 

ke-3 dan diiringi dengan lagu pembuka:  

Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhi-Nya. 

Hidupnya mulia dalam cah’ya baka, bersekutu dengan Tuhannya. 

→Ulangan  

Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap, oleh sinar senyum wajah-

Nya. Rasa takut dan syak, kan menghilang cepat dari yang percaya 

kepada-Nya. →Ulangan 
 

Ulangan: Percayalah dan pegang sabda-Nya hidupmu dalam 

Yesus sungguh bahagia 
  

2. Tanda Salib dan Salam 

P Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.  

U Amin. 

P Tuhan beserta kita.  

U  Sekarang dan selama-lamanya. 

3. Pengantar 

P Saudara-saudari ytk.  

Kita berada dalam Minggu Adven pekan ke-3, yang kita kenal sebagai 

Minggu Gaudete, yakni Minggu Sukacita. Kita diajak untuk 



19 | Menjadi Gereja yang relevan dan signifikan: Apa yang harus kami perbuat?  

 

mengembangkan sikap batin bersukacita dalam Tuhan seperti Bunda 

Maria. 

Pada pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami sub-tema “Aku 

Harus Berbuat”. Tema ini mengalir dari ungkapan kegembiraan para 

murid Yohanes, yang menyambut pewartaannya supaya layak 

menyambut kedatangan Mesias, yang mereka nanti-nantikan: Jika 

demikian, apa yang harus kami perbuat? Dengan menggumuli sub-

tema ini, kita diajak mengembangkan pertobatan dengan 

membiasakan diri melakukan tujuh aksi rohani dan tujuh aksi 

jasmani. 

Kami ucapkan terimakasih kepada keluarga/ Sdr….. yang telah 

menyiapkan tempat dan segalanya untuk pertemuan ini. Semoga 

Tuhan selalu memberkati. 
 

4. Doa Pembuka 

Marilah berdoa, 

Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu boleh mengimani 

Yesus Putra-Mu, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Ia 

hadir dan menebus dosa-dosa kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-

Mu menerangi hati dan budi kami supaya kami berani berbagi 

pemahaman dan pengalaman mewujudkan rahmat pertobatan dalam 

wujud Aksi rohani dan Aksi Jasmani. Demi Kristus Tuhan dan 

pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh 

Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. 

MENYADARI PENGALAMAN HIDUP 

1. Menonton Video di alamat: https://youtu.be/zZ0wfHF2diU  

ATAU 

Membaca Kisah berikut:  

https://youtu.be/zZ0wfHF2diU
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Ketika Hati Bicara 

Seorang sopir angkot memberikan semua penghasilannya hari itu 

untuk seorang nenek. 
 

Pak Supri adalah seorang sopir angkot pocokan (pengganti jika sopir 

utamanya sedang berhalangan). Kalau sedang tidak nyopir ia bekerja 

sebagai buruh tani. Ia seorang pekerja srabutan. Sebagai sopir 

pocokan, ia memperoleh penghasilan antara 15.000 sd 20.000 sehari. 

Ia mempunyai seorang isteri dan dikaruniai tiga orang anak. Konon 

salah satu anaknya terkena sakit tumor, dan sudah berulangkali 

dibawa ke Rumah Sakit. Sampai akhirnya ia berhenti memberikan 

obat karena kesulitan biaya. Pak Supri bingung, sedih, dan tidak tahu 

lagi apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan biaya pengobatan 

bagi anaknya. Ia bengong dan duduk di pinggir jalan. 

Ketika itu datanglah seorang nenek tua, penjual ikan asin. Ketika 

dalam perjalanan menjual ikan asin, ia tersenggol mobil hingga jatuh. 

Ikan asinnya terlindas hingga rusak. Nenek itu bangun. Ia mengambili 

ikan asin itu dan memasukkannya ke tas plastik kembali. Dengan 

wajah pesimis, Nenek pun berkeliling menjajakan ikan asin lagi. 

Setelah lama berkeliling dan menawarkan berulang kali kepada 

orang-orang yang dijumpainya, tak satu pun ada orang yang mau 

menawar, apalagi sampai membeli. Padahal jika berhasil menjualnya, 

uang itu akan segera dibelikan beras untuk makan di hari itu.  

Badan lelah, bercampur lapar dan haus. Patahlah semangat nenek. 

Sampai akhirnya nenek itu berjumpa dengan seorang bapak yang 

sedang duduk di pinggir jalan, pegang kepala, merasakan pusing dan 

bingung memikirkan nasib keluarganya. Namanya Supri. Si Nenek 

dengan ramah menyapanya: 

Nenek:  “Nungguin siapa mas, kok kayaknya bingung?” 

Supri;  ”Iya ini pusing, bingung”.  

Nenek;  “Kenapa?”  
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Supri:  “Iya ini sedang mikirin anak saya yang sakit”. 

Nenek:  Apa sudah di bawa ke rumah sakit? 

Supri:  Dulu sudah, tapi sekarang tidak lagi. Kami tidak punya uang 

lagi. 

Nenek: Saya turut prihatin dan sedih ya mas. Saya juga tidak bisa 

bantu apa-apa. Saya sendiri juga sedang bingung. Saya mau 

jual ikan asin, tadi malah kesrempet mobil. Saya jatuh. Ikan 

asinnya ketlindes mobil dan rusak. Lalu saya kumpulkan 

lagi. Mau saya jual untuk membeli beras. Hasilnya akan saya 

belikan beras untuk saya dan cucu saya. Saya butuh beras 

mas. Apa mas bisa bantu? 

Supri: Mau dijual berapa? 

Nenek: Saya jual limapuluh ribu rupiah. Yang penting bisa untuk 

makan satu bulan mas. Mase mau beli nggak? Mas mau 

bantuin nggak? 

Supri: Ya, Nek, saya mau bantuin. 

Nenek: Sungguh? Mase ihklas? 

Supri: Iya, saya iklas.  

Nenek: Kalau begitu, ini ikan asinnya. 

Supri: Trimakasih. Sekarang saya akan pulang memberikan ikan 

asin ini ke ibune anak-anak. 

Nenek: Iya. Tapi saya dibelikan beras ya mas..., saya ikut ya mas. 

Supri: Iya... mari….. 

 (Sesampai di warung, Supri membelikan 10kg beras). 

Supri: Nek, ini berasnya. 

Nenek: Terimakasih ya Mas, tapi saya kog haus, bisa minta minum 

Mas? 

Supri: Bisa, sebentar saya belikan… Nek, ini minumnya. 

Nenek: Ya, terimakasih. Tapi ini iklas, betul ya Mas? 

Supri: Iklas. Iklas. Iklas. 

 



22 | Menjadi Gereja yang relevan dan signifikan: Apa yang harus kami perbuat?  

 

Itulah sekelumik kisah bagaimana Pak Supri yang telah berhasil diuji 

kesabaran dan keiklasan hatinya. Ketika hati sudah berbicara maka 

masalah dirinya pun terabaikan, yang ada hanyalah kepedulian akan 

nasib orang lain yang dirasakan lebih membutuhkan uluran 

tangannya. 

(Denny David Collection diambil dari dennydavid@gmail.com). 

2. Pendalaman Pengalaman Hidup 

Pertanyaan Panduan: 

• Kalau dihubungkan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, 

sikap dan perbuatan Pak Supri itu sesuai dengan sila yang ke 

berapa dan mengapa? 

• Pernahkah Anda mempunyai pengalaman membantu orang yang 

sedang dalam kesulitan, dan pada saat yang sama, Anda sendiri 

juga sedang berada dalam kesulitan? Ceritakanlah! 

Saudara-saudari terkasih, sekarang marilah kita menimba Terang 

Sabda Tuhan atas pengalaman kita. 

 

INSPIRASI DARI SABDA TUHAN 

1. Membaca Kitab Suci                                   Lukas 3:10-18 

Pemandu atau salah seorang yang telah disiapkan, membacakan teks Kitab Suci berikut 

dengan suara lantang dan jelas, sedangkan peserta mengikuti membaca dalam hati. Setelah 

pembacaan selesai, peserta diberi kesempatan untuk membaca sendiri dalam hati. 

Apa Yang Harus Kami Perbuat? 

10  Orang banyak bertanya kepadanya: "Jika demikian, apakah yang 

harus kami perbuat?" 

11  Jawabnya: "Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah 

ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa 

mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian."  
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12  Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan 

mereka bertanya kepadanya: "Guru, apakah yang harus kami 

perbuat?"  

13  Jawabnya: "Jangan menagih lebih banyak dari pada yang telah 

ditentukan bagimu."  

14  Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya: "Dan kami, apakah 

yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka: 

"Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu 

dengan gajimu.": 

15  Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan 

semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau 

ia adalah Mesias,  

16  Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu: "Aku 

membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa dari 

padaku akan datang dan membuka tali kasut-Nya pun aku tidak 

layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan 

api.  

17 Alat penampi sudah di tangan-Nya untuk membersihkan tempat 

pengirikan-Nya dan untuk mengumpulkan gandum-Nya ke dalam 

lumbung-Nya, tetapi debu jerami itu akan dibakar-Nya dalam api 

yang tidak terpadamkan."  

18  Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada 

orang banyak. 

 Demikianlah Injil Tuhan 

 

2. Mendalami Sabda Tuhan dan Menemukan Inspirasi Iman 

Pertanyaan Panduan: 

1. Apa jawaban Yohanes atas pertanyaan “Apa yang harus kami 

perbuat”? 
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2. Dalam ajaran Gereja Katolik, kita mengenal adanya tujuh (7) 

kebiasaan Aksi Kasih Jasmani dan 7 Aksi Kasih Rohani: 

a. Tujuh amal kasih jasmani itu meliputi (lihat hlm 34): 1) 

memberi makanan kepada yang lapar, 2) memberi minuman 

kepada yang haus, 3) memberi perlindungan kepada orang 

asing, 4) memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, 5) 

melawat orang sakit, 6) mengunjungi orang di penjara dan 7) 

menguburkan orang mati. 

b. Tujuh amal kasih rohani itu meliputi (lihat hlm 34): 1) 

menasihati orang yang ragu, 2) mengajar orang yang belum 

tahu, 3) menegur pendosa, 4) menghibur orang yang 

menderita, 5) mengampuni orang yang menyakiti, 6) 

menerima dengan sabar orang yang menyusahkan; 7) berdoa 

untuk orang yang hidup dan mati. 

Pertanyaannya: 

1. Dari jawaban-jawaban itu (bdk. Jawaban nomor 1), manakah 

yang termasuk Aksi Kasih Jasmani dan manakah yang termasuk 

Aksi Kasih Rohani?  

2. Sharingkan salah satu pengalaman Anda terkait dengan Aksi 

Kasih Jasmani atau Aksi Kasih Rohani tsb! 
 

 

3. Peneguhan  
Setelah kegiatan untuk mendalami kisah pengalaman hidup dirasa cukup, maka dalam 

bagian ini, pemandu dengan kata-kata sendiri menyampaikan simpul-simpul hasil sharing 

bersama dan memberikan peneguhan. Kemudian, peserta juga diberi kesempatan untuk 

menambah atau melengkapinya. 

Garis besar simpul-simpul dan peneguhan yang dapat dikembangkan, 

misalnya sebagai berikut: 

1. Kita berada dalam Minggu Adven pekan ke-3, yang kita kenal 

sebagai Minggu Gaudete, yakni Minggu Sukacita. Kita diajak 

untuk mengembangkan sikap batin bersukacita dalam Tuhan. Kita 
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bersukacita karena kedatangan Tuhan sudah makin dekat. 

Sukacita sejati hanya ditemukan dan berasal dari Tuhan dan hanya 

karena Tuhan. Bunda Maria bersukacita karena Allah 

Juruselamatnya (bdk Luk 1:47).  

2. Kita hanya sungguh bisa mengalami sukacita kalau kita menerima 

rahmat kerahiman Tuhan, kalau kita mengalami perdamaian 

dengan Tuhan. Dalam minggu ke-dua Adven kita mengalami 

kerahiman itu dalam pertobatan. Pertobatan merupakan sumber 

sukacita dan kegembiraan. Kisah Natal menjadi bukti akan belas 

kasih Allah dan kesediaan-Nya untuk mengampuni umat-Nya. 

Kisah sukacita Natal memanggil kita untuk berbagi sukacita bagi 

sesama. 

3. Dalam Injil yang telah kita renungkan, dinyatakan bahwa orang 

banyak yang tertarik dengan pewartaan Yohanes bertanya: 

"Apakah yang harus kami perbuat?" (Luk 3:10-11). Jawaban 

Yohanes mencakup perbuatan (aksi) jasmani dan perbuatan (aksi) 

rohani. Aksi jasmani itu, misalnya, berbagi baju atau makanan 

bagi yang membutuhkan (Luk 3:11). Aksi rohani itu, misalnya, 

tidak menagih lebih banyak dari yang ditentukan (bdk. Luk 3:13). 

Dengan menjalankan tujuh amal kasih jasmani dan rohani ini, 

sebenarnya kita telah mengamalkan sila kedua Pancasila tentang 

“Perikemanusiaan yang adil dan beradab”. 

RENCANA AKSI NYATA 

Dalam kebersamaan, peserta diajak untuk membuat rencana aksi nyata 

yang bisa membantu umat untuk mengembangkan tujuh Aksi Jasmani 

dan tujuh Aksi Rohani. Salah sorang mencatat hasil diskusinya. 

1. Inventarisasi Permasalahan: Sebutkan peristiwa, masalah, atau 

problem yang sedang Anda hadapi atau yang ada di masyarakat sekitar 
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Anda! Dari berbagai masalah yang ditemukan, pilihlah satu atau dua 

masalah yang ingin Anda bantu selesaikan? 

2. Diskusikan dan Putuskan: Di mana masalah itu ada? Bagaimana 

kring/lingkungan/KBG akan menyelesaikan masalah itu atau minimal 

membantu meringankan masalah tersebut? Siapa saja yang perlu Anda 

ajak kerjasama? Kapan dilaksanakan? 

 

PENUTUP 

1. Doa Umat 

Allah, Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kepada-Mu karena 

bimbingan dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat saling berbagi 

pengalaman dan meneguhkan iman. Kini, perkenankan kami 

menyampaikan doa syukur, pujian, serta permohonan kami ke 

hadirat-Mu. 

1. Ya Bapa di surga, kami masih sering kurang peduli untuk 

meringankan beban orang lain. Kami mohon utuslah Roh-Mu. 

Kuatkanlah diri kami supaya berani ikut menolong sesama yang 

membutuhkan. Kami mohon:.... 

2. Ya Bapa, kami masih kurang bisa mengampuni orang yang 

menyakiti kami, semoga dengan pertolongan rahmat-Mu kami 

Kauberanikan membuka hati bagi orang yang menyakiti kami. 

Kami mohon..… 

------- Umat berdoa secara spontan ------- 

Demikian ya Bapa, doa-doa syukur, pujian, dan harapan yang kami 

hunjukkan kepada-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar kami setia 

bertekun untuk mengembangkan pertobatan dengan membiasakan 

melakukan tujuh aksi rohani dan tujuh aksi jasmani. Bersama 
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Bunda Maria yang setia mendoakan kita, marilah kita doakan Rosario 

Maranatha.  

 

2. Doa Rosario Maranatha (lihat lampiran hlm 28) 

 

3. Doa Penutup 

Marilah berdoa, 

Allah Bapa di surga, berkat kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh bersatu 

hati untuk berani menumbuhkembangkan kebiasaan-kebiasaan 

kristiani. Semoga kami selalu tekun setia untuk mengembangkan 

Aksi Jasmani dan Rohani dalam hidup sehari-hari dengan berani 

untuk berbagi harta, perhatian, jasa, dan kesempatan yang ada pada 

kami bagi mereka yang membutuhkan. Demi Yesus, Kristus, Tuhan 

dan pengantara kami. Amin. 

4. Lagu Penutup  

CINTA KASIH ALLAH (PS. No. 659) 

Ulangan: 

Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat-Nya. Oleh Roh 

ilahi, sumber kekuatan, yang dikurniakan pada kita 

1. Walau kita kaya dan kuasa, walau cantik dindah 

mempesona. Walau pandai dan gagah perkasa, percumalah 

tanpa cinta kasih. 

2. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal 

Cinta kasih tak memegahkan diri, tak mencari keuntungan 

diri. 
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LAMPIRAN:  

Rosario MARANATHA 

Jadilah padaku Seturut Kehendak-Mu 
Catatan: 

1. Rosario yang digunakan sama dengan butir rosario biasa. 

2. Hari ini kita berhimpun untuk memohon kepada Tuhan agar kita 

dimampunkan menyelami kehendak Tuhan seperti Bunda Maria. 

Untuk memudahkan kita fokus menggapai keheningan doa, kita akan 

menggunakan untaian rosario. Tata cara menggunakan untaian 

rosario, sama dengan doa rosario yang sudah biasa kita kenal. Doa 

yang tetap adalah Aku percaya, Kemuliaan, dan Terpujilah. 

Sedangkan doa yang diganti adalah: 

 Doa Bapa Kami diganti dengan seruan: Maranatha, Datanglah 

Tuhan. Seruan ini diulang sebanyak 3 kali. 

 Doa tiga kali Salam Maria pertama diganti dengan madah Pujian 

Maria, yaitu Jiwaku Memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukacita 

karena Allah Juruselamatku.  

 Doa 10-an Salam Maria diganti dengan seruan Bunda Maria: 

“Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku 

menurut kehendak-Mu”. 

3. Selama waktu doa, kita juga akan mendengarkan Sabda Tuhan dan 

mendoakan atau mendaraskan berulang-ulang sikap batin Maria agar 

menjadi milik kita. Sikap inilah yang menjadi bekal harian kita dalam 

memuji, menghormati dan mengabdi Allah dan melayani sesama. 

4. Kita namai doa ini dengan “Rosario Maranatha”. Ini hanya nama saja, 

untuk memudahkan dalam menyebut. Kata, rosario menunjuk pada 

sarana yang kita pakai. Kata “Maranatha” berasal dari bahasa 

Aramaic (bahasanya Tuhan Yesus) yang berarti datanglah Tuhan. 
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TATACARA BERDOA ROSARIO 
 

Aku Percaya …    (Puji Syukur no. 1) 

Kemuliaan …     (Puji Syukur no. 13) 

Terpujilah…    (Puji Syukur no. 20) 

 

Pemimpin:   Umat: 

Maranatha,   Datanglah Tuhan 

Maranatha,   Datanglah Tuhan 

Maranatha,   Datanglah Tuhan  

 

Didoakan 3 kali: 

P Jiwaku Memuliakan Tuhan,   

U dan hatiku bersukacita karena Allah Juruselamatku 

 

Kemuliaan …     (Puji Syukur no. 13) 

Terpujilah…    (Puji Syukur no. 20) 

 

Peristiwa I:  

Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis (Luk 1:11.13-17) 

Tampaklah kepada Zakharia seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah 

kanan mezbah pembakaran ukupan. Malaikat itu berkata kepadanya, 

"Jangan takut, hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, 

isterimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah 

engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, 

bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia 

akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau 

minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim 

ibunya; ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, 

Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan 

kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya 

dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan 
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dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-

Nya.” 

 

Pemimpin:   Umat: 

Maranatha,   Datanglah Tuhan 

Maranatha,   Datanglah Tuhan 

Maranatha,   Datanglah Tuhan  

 

Didoakan 10 kali: 

P Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan,  

U jadilah padaku menurut kehendak-Mu. 

 

Kemuliaan …     (Puji Syukur no. 13) 

Terpujilah…    (Puji Syukur no. 20) 

 

Peristiwa 2:  

Pemberitahuan Tentang Kelahiran Yesus (Luk 1: 28-33) 

Ketika malaikat Gabriel masuk ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai 

engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut 

mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti 

salam itu.  

Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau 

beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan 

mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah 

engkau menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut 

Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan 

kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, dan Ia akan menjadi raja atas 

kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak 

akan berkesudahan."  

 

Pemimpin:   Umat: 

Maranatha   Datanglah Tuhan 

Maranatha   Datanglah Tuhan 
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Maranatha   Datanglah Tuhan  

 

Didoakan 10 kali: 

P Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan,  

U  jadilah padaku menurut kehendak-Mu 

 

Kemuliaan …     (Puji Syukur no. 13) 

Terpujilah…    (Puji Syukur no. 20) 

 

Peristiwa 3:  

Maria Menerima Kabar dari Malaikat Gabriel (Luk 1:34-38) 

Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, 

karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh 

Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan 

menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut 

kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, iapun 

sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah 

bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah 

tidak ada yang mustahil."  

Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku 

menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 

 

Pemimpin:   Umat: 

Maranatha   Datanglah Tuhan 

Maranatha   Datanglah Tuhan 

Maranatha   Datanglah Tuhan  

 

Didoakan 10 kali: 

P Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan,  

U  jadilah padaku menurut kehendak-Mu 

 

Kemuliaan …     (Puji Syukur no. 13) 

Terpujilah…    (Puji Syukur no. 20) 
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Peristiwa 4: 

Elisabet memuji Tuhan (Luk 1:41-45) 

Dengan penuh Roh Kudus, Elisabet berseru dengan suara nyaring: 

"Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah 

rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi 

aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, 

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

yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, 

akan terlaksana."  

 

Pemimpin:   Umat: 

Maranatha   Datanglah Tuhan 

Maranatha   Datanglah Tuhan 

Maranatha   Datanglah Tuhan  

 

Didoakan 10 kali: 

P Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan,  

U  jadilah padaku menurut kehendak-Mu 

 

Kemuliaan …     (Puji Syukur no. 13) 

Terpujilah…    (Puji Syukur no. 20) 

 

Peristiwa 5:  

Maria Memuji Tuhan (Luk 1:46-55) 

Maria berseru: "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira 

karena Allah, Juruselamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan 

hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan 

menyebut aku berbahagia, karena Yang Mahakuasa telah melakukan 

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

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

memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-
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beraikan orang-orang yang congkak hatinya; Ia menurunkan orang-orang 

yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang 

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

menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa; Ia menolong 

Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang 

dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan 

keturunannya untuk selama-lamanya."  

 

Pemimpin:   Umat: 

Maranatha   Datanglah Tuhan 

Maranatha   Datanglah Tuhan 

Maranatha   Datanglah Tuhan 

Didoakan 10 kali: 

P Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan,  

U  jadilah padaku menurut kehendak-Mu 

 

Kemuliaan kepada Bapa…    (Puji Syukur no. 13) 

Terpujilah…     (Puji Syukur no. 20) 
  



34 | Menjadi Gereja yang relevan dan signifikan: Apa yang harus kami perbuat?  

 

 

Lampiran 2: 
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