
BAHAN PENDALAMAN IMAN ADVEN 2018

Keuskupan Purwokerto

“ MENJADI GEREJA YANG RELEVAN DAN SIGNIFIKAN: 

Apa yang harus kami perbuat?”



“ MENJADI GEREJA YANG RELEVAN DAN SIGNIFIKAN: 

Apa yang harus kami perbuat?”

Suatu ajakan bagi kita untuk
mengkonkretkan ajakan/seruan KWI pada

sidang KWI November 2017 dan arah
pastoral Keuskupan di tahun 2018: 

“Menjadi Gereja yang Relevan dan Signifikan:

Tugas Gereja Menyucikan Dunia”



FOKUS PASTORAL KP 2018

 Nota Pastoral KWI, “Panggilan Gereja dalam

Hidup Berbangsa: menjadi Gereja yang 

Relevan dan Signifikan”, untuk menggerakkan

umat mengkonkretkan iman dalam hidup bersama

semua komponen bangsa yang Pancasilais, ber-

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

kebangsaan.

 Tujuan Panduan Adven: sarana bantu merefleksikan

dinamika pastoral kebangsaan dalam bingkai

kesiapan batin menyongsong NATAL.
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MENJADI GEREJA YANG RELEVAN DAN SIGNIFIKAN: 

Apa yang harus kami perbuat?

Sub Tema I: 

Aku Menepati janji-Ku

Tujuan:

Umat beriman 
menyadari Tuhan

yang setia dan datang
untuk menyelamatkan
dan memperhatikan 

umat-Nya.

Inspirasi:
EG 209-216, EG 11,

Yes 33:14-16

Sub Tema II: 

Aku Mau Bertobat

Tujuan:

Umat beriman 
menyadari segala dosa 
yang telah dibuatnya 

dan bergegas 
memperbaiki

hubungannya dengan 
Allah dan sesama 
dalam Sakramen

Rekonsiliasi.

Inspirasi:
Luk 3:1-6

Sub Tema III: 

Aku Harus Berbuat

Tujuan:

Umat mengembangkan 

pertobatan lahir

dengan membiasakan

melaksanakan 7 aksi

rohani dan 7 aksi

jasmani.

Inspirasi:

Luk 3:10-18



Sub Tema I: 

Aku Menepati janji-Ku

Tujuan: 

Umat beriman menyadari Tuhan yang setia dan 
datang untuk menyelamatkan dan memperhatikan 
umat-Nya.

Inspirasi Pokok Pewartaan:

 EG 209-216

 EG 11 

 Yer 33:14-16



Pokok Pewartaan
Sub Tema I: Aku Menepati janji-Ku

• Kata ‘adven’ berasal dari kata Latin 
‘adventus’ yang berarti kedatangan.  Adven 
adalah masa persiapan menantikan kedatangan 
Kristus. 

• Adven merupakan perayaan akan tiga hal: 

• pengenangan akan kedatangan Kristus yang 
pertama di dunia  - dulu, 

• perayaan akan kehadiran-Nya di tengah Gereja -
sekarang, 

• dan penantian akan kedatangan-Nya kembali di 
akhir zaman - yang akan datang. 



SPIRITUALITAS INKARNATORIS

 Pertemuan Adven mengajak kita untuk 
menghayati Allah yang setia pada janji-Nya, 
dengan mengutus Putera-Nya lahir di dunia 
sebagai manusia. Inilah peristiwa  Inkarnasi 
Kristus.

 Kita diajak untuk memiliki spiritualitas 
inkarnatoris (melibatkan diri dalam kehidupan 
nyata di dunia), bukan fuga mundi (melarikan 
diri dari dunia).

 Kita dipanggil untuk melibatkan diri dalam 
kehidupan nyata di dunia dengan 
memperhatikan  mereka yang lemah dan 
tersisih.  EG 11, 209-2016.



INSPIRASI EG 209-216

• “Kita umat Kristiani dipanggil 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).

• Catatan: 

Evangelii Gaudium (Suka cita Injil) adalah anjuran 

apostolik Paus Fransiskus pada tahun 2013 tentang misi 

penginjilan utama Gereja pada masa modern.



INSPIRASI EG 11

“Pengalaman pendampingan terhadap mereka 
yang lemah, yang tersisih, seperti orangtua 
tunggal, penderita HIV/AIDS, pengungsi, korban 
penyalahgunaan narkoba, anak jalanan, orang 
miskin dan 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.”



INSPIRASI YER 33:14-16

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! 



Pokok-pokok Peneguhan 

 Adven adalah masa persiapan untuk menyambut 
kedatangan Kristus, yang harus diisi dengan 
pertobatan, yaitu membersihkan rumah hati kita 
dari segala dosa yang menghalangi kita 
menyambut Sang Juru Selamat;  agar Kristus dapat 
lahir kembali di hati kita. 

 Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, maka 
kita akan mengalami Kristus yang hadir di dalam 
hati kita, sehingga kita juga akan mempunyai tujuan 
yang sama dengan Inkarnasi Kristus, yaitu untuk 
mengasihi dengan memberikan diri kepada sesama 
kita.



Pokok-pokok Peneguhan 

 Inkarnasi Kristus adalah peristiwa kehadiran Allah 
yang menjelma menjadi manusia, Allah berkenan 
hadir di dunia. Ia hendak terlibat dalam kehidupan 
umat manusia dengan segala situasinya (Allah yang 
inkarnatoris). Ia mau hadir di dunia untuk 
menyelamatkan dan mengasihi manusia melalui 
pemberian diri-Nya.

 Inkarnasi Kristus, kehadiran Kristus di dunia 
merupakan pemenuhan janji Allah akan datangnya 
Tunas Keadilan sebagaimana tersurat dalam Kitab 
Suci (Yer 33:14-16 dll.).

 Kita dipanggil untuk mengasihi dengan memberikan 
diri kepada sesama,terutama sesama yang lemah dan 
tersingkir.



Pokok-pokok Peneguhan 

 Banyak orang yang menderita, lemah dan tersingkir 
yang kita jumpai di sekitar kita. Seperti yang disebut 
dalam ajaran Gereja : orangtua tunggal, penderita 
HIV/AIDS, pengungsi, korban penyalahgunaan 
narkoba, anak jalanan, orang miskin dan yang 
terabaikan.

 Kita dipanggil untuk hadir di tengah masyarakat, 
mengasihi dengan memberikan diri bagi sesama, 
agar bersama mereka yang menderita, lemah dan 
tersingkir bangkit untuk hidup yang lebih baik dan 
bermartabat.

 Dengan mengasihi dan memberikan diri kepada 
sesama kita yang menderita, lemah dan tersingkir, 
kita berusaha menghidupi spiritualitas 
inkarnatoris, spiritualitas Inkarnasi Kristus.



Pokok-pokok Peneguhan 

 Kasih dan pem-beri-diri-an kita kepada 

sesama yang menderita, lemah dan tersingkir 

inilah yang akan menempatkan kita “di 

sebelah kanan-Nya, ... diberkati oleh Bapa” dan 

kita menerima “Kerajaan yang disediakan 

bagimu sejak dunia dijadikan”, .... karena 

“sesungguhnya segala sesuatu yang kamu 

lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku 

yang paling hina ini, kamu telah melakukannya 

untuk Aku”.   (lih. Mat 25:31-40)



Sub Tema II: 

Aku Mau Bertobat

Tujuan: 

Umat beriman menyadari segala dosa yang telah 

dibuatnya dan bergegasmemperbaiki

hubungannya dengan Allah dan sesama dalam

Sakramen Rekonsiliasi.

Inspirasi Pokok:

 Luk 3:1-6



Luk 3:1-6
1. Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar Tiberius, 

ketika Pontius Pilatus i menjadi wali negeri Yudea, dan 
Herodes j 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.

http://alkitab.sabda.org/bible.php?book=Luk&chapter=3
http://alkitab.sabda.org/bible.php?book=Luk&chapter=3


Yohanes Pembaptis
Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang istimewa. 
Pakaiannya bulu unta, makanannya belalang dan madu 
hutan. 

Ia anak tunggal Zakaria dan Elizabet. Ia masih termasuk 
sepupu Tuhan Yesus. 

Umurnya pendek. Khotbahnya juga pendek; tetapi tajam, 
lugas, jelas. Ditujukan dengan berani kepada siapa saja, 
tanpa pandang bulu dan tanpa sungkan. 

Pekerjaannya berkhotbah dan membaptis orang yang 
bertobat. Membuat gelisah siapa pun yang 
mendengarnya. Khotbahnya bak geledek-membuat 
telinga merah, hati panas, muka merah padam karena 
"ditelanjangi" habis-habisan. 

Raja Herodes juga menjadi sasaran khotbah-khotbah 
kenabiannya (Lukas 3:19).



Bertobatlah

 Jalan hidup orang berdosa diumpamakan Yohanes 
seperti "lembah ... gunung ... bukit ... berliku-liku ... 
berlekuk-lekuk". 

 Akan tetapi, Yohanes juga mengatakan bahwa Tuhan 
sanggup "meratakan dan meluruskan" (ayat 5). 

 Akan tetapi, dibutuhkan kerjasama dua pihak di sini-
antara manusia dan Tuhan. 

 Dan, inilah pesan Yohanes: Jika bertobat dan 
dibaptis, maka yang berdosa masih beroleh 
kesempatan melihat keselamatan dari Tuhan (ayat 6). 

 Pertobatan merupakan syarat utama untuk dapat 
melihat keselamatan dan mendapat pengampunan 
Allah.



Sakramen Rekonsiliasi

 Cara agar kita mendapat pengampunan Allah 

adalah dengan bertobat, yang menurut 

perintah Gereja kita ungkapkan dengan 

menerima Sakramen Tobat (Rekonsiliasi).

 Agar dapat bertobat dengan sungguh-

sungguh kita perlu menyiapkan batin atau 

Pemeriksaan batin. Bagaimana hubungan saya

dengan Tuhan dan sesama. Sikap kita dalam

masyarakat. Sikap kita dalam hal doa, cinta

kasih dan keadilan.



Tujuan: 

Pengembangan pertobatan lahir dengan

membiasakan melaksanakan 7 aksi rohani dan 7 

aksi jasmani.

Inspirasi Pokok:

 Luk 3:10-18

Sub Tema III: 

Aku Harus Berbuat



Luk 3:10-18
 Orang banyak bertanya kepadanya: "Jika demikian, apakah yang harus kami 

perbuat?“

 Jawabnya: "Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya 
dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia 
berbuat juga demikian.“

 Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya 
kepadanya: "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" 

 Jawabnya: "Jangan menagih lebih banyak dari pada yang telah ditentukan bagimu.
“

 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." 

 Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya 
bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias,

 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-Nyapun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus
dan dengan api.

 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." 

 Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. 



Peneguhan

 Injil pertemuan ini merupakan satu kesatuan dengan 
injil pertemuan lalu. Pertemuan lalu Yohanes 
Pembaptis menyerukan dalam kotbahnya, 
“Bertobatlah dan berilah dirimu di baptis”. Maka 
mereka bertanya kepada Yohanes Pembabtis, “Kalau 
begitu apakah yang perlu kami buat? Tegasnya, 
“Apakah inti dan muatan pertobatan itu? 

 Bertobat itu tidak berhenti pada yang lahiriah saja, 
tapi harus berkembang ke tindakan yang nyata. ....

 Tidak hanya berhenti sampai menerima sakramen 
tobat, orang harus sampai berbuat, mewujudkan 
tobatnya melalui perbuatan atau aksi kasih 
nyata/konkret.



14 karya belas kasih

Berbicara mengenai perbuatan 
amal kasih atau aksi kasih, perlu 
diketahui bahwa ada pembagian 
secara tradisional didalam Gereja 
Katolik. 

Pembagian perbuatan atau aksi 
kasih ini terdiri dari 14 karya 
belas kasih dan terbagi menjadi 
dua yaitu karya belas kasih 
jasmani dan rohani (KGK 2447).







Peneguhan

 Pembagian yang ada diatas sama sekali tidak 
membatasi bahwa perbuatan kasih hanya 
berjumlah 14 contoh saja, namun pembagian 
diatas hendak menunjukkan bahwa perbuatan 
belas kasih tertentu dapat digolongkan sebagai 
karya belas kasih jasmani atau rohani.

 Kasih bukanlah ungkapan sentimentil yang lemah; 
kasih memerlukan keberanian dan kekuatan yang 
berdasarkan kebenaran, untuk mengorbankan 
kepentingan diri sendiri demi orang lain.

 Mari kita saling mengasihi dengan semangat kasih 
Natal yang sejati.



PROSES PERTEMUAN

• Nyanyian

• Tanda salib dan 
Salam

• Pengantar

• Doa Pembuka

PEM-
BUKA

• Pembacaan 
Ajaran/ 
Pengalaman

• Pendalaman 
Ajaran/ 
Pengalaman

• Simpul-simpul 
Ajaran/ 
Pengalaman

INSPIRA-
SI AJAR-
AN GE-
REJA / 
PENGA-
LAMAN 
HIDUP

• Membaca Sabda Tuhan 
/ Kitab Suci

• Mendalami dan 
menemukan ispirasi 
iman

• Peneguhan

INSPIRASI 
DARI 

SABDA 
TUHAN/ 

KITAB SUCI

• (Pribadi/Kelompok)
RENCANA 

AKSI NYATA 

• Doa Umat

• Doa Rosario Maranata

• Doa Penutup

• Mohon Berkat Tuhan

• Nyanyian Penutup

PENUTUP



S E L E S A I

TERIMA

KASIH

BERKAH DALEMBERKAH DALEM


