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SEKAPUR
SIRIH
Teman-teman muda yang 
terkasih

Sejarah Gereja mencatat 
bahwa bulan Mei ditetapkan 
sebagai bulan untuk 
menghormati Bunda Maria. 
Spiritualitas bulan Mei 
sebagai Bulan Maria salah 
satunya didasarkan pada 
tradisi negara-negara barat 
yang mengalami bulan Mei 
musim semi, masa tumbuhan 
kembali hidup. Gereja 
merefleksikan siklus alam 
ini di dalam peristiwa iman 
yang dialami oleh Bunda 
Maria, yaitu di mana ia 
mengandung dan melahirkan 
Yesus Kristus, melahirkan 
hidup yang baru. Bunda Maria 
mempersembahkan diri 
untuk menjadi bagian dari 
rencana Allah yang mengutus 
Putera-Nya ke dunia sebagai 
jalan, kebenaran, hidup (bdk. 
14:6).
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Teman-teman muda yang terkasih

Bunda Maria menghadirkan pula contoh hidup seorang muda 
mau hidup dan memperjuangkan imannya. Ia melaksanakan misi 
hidupnya yang tidak mudah dengan tetap setia, patuh pada rencana 
Allah, dan mengisi setiap hari dengan antusiasme. Maka, adalah 
suatu hal yang tepat bahwa Paus Fransiskus menempatkan Bunda 
Maria sebagai influencer bagi hidup orang muda di sepanjang masa 
(bdk. Christus Vivit, 44). Hidup Bunda Maria adalah suatu pancaran 
bagi setiap orang muda yang ingin bertumbuh dalam iman, yaitu 
iman yang semakin mengenal dan mencintai Kristus sebagai Guru 
dan Tuhan. 

Teman-teman muda yang terkasih

Modul pertemuan bulan Maria ini dibuat agar kita semakin mengenal 
Bunda Maria serta dapat semakin mengimani Yesus Kristus. Di 
samping itu, kita hendak bersama-sama mengenal hidup iman 
Bunda Maria melalui inspirasi dari dokumen Christus Vivit, surat 
cinta Paus Fransiskus untuk kita semua. Di dalam modul ini juga 
terdapat beberapa ilustrasi kreatif dari @mikaul.id (teman-teman 
OMK Paroki St. Maria Jombang) yang memberi sentuhan estetika 
pada modul ini. Mari berproses bersama, berjalan bersama Bunda 
Maria, dan bertumbuh sebagai orang muda yang memiliki cinta yang 
mendalam akan Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita semua.

Sidoarjo, 19 April 2021

Rm. Agustinus Ferdian Dwi Prastiyo

Romo Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya 
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PERTEMUAN I

AKU INI HAMBA TUHAN

DOA PEMBUKA (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau 
salah satu peserta)

Bapa yang Mahakasih, kami menghaturkan syukur atas rahmat 
iman yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur 
atas rahmat masa muda yang boleh kami hidupi dengan kegembiraan 
dan perjuangan. Kami mohon rahmat-Mu agar hati kami terbuka 
untuk mengenal-Mu melalui teladan hidup iman Bunda Maria. Ia 
adalah pribadi yang menyerahkan diri dalam rencana keselamatan 
dengan penuh antusias dan kepatuhan akan kehendak Allah Bapa. 
Semoga sikap hidup Bunda Maria menginspirasi kami dalam 
melangkah di peziarahan masa muda kami. Demi Kristus Tuhan dan 
Pengantara kami. Amin. 

BACAAN INJIL LUKAS 1:26-38 “Pemberitaan tentang Kelahiran 
Yesus”

1:26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel 
pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, 

1:27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang 
bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria.

1:28 Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: “Salam, 
hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.”

1:29 Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam 
hatinya, apakah arti salam itu.

1:30 Kata malaikat itu kepadanya: “Jangan takut, hai Maria, sebab 
engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 
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1:31 Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan 
seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.

1:32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang 
Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 
takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

1:33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai 
selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

1:34 Kata Maria kepada malaikat itu: “Bagaimana hal itu mungkin 
terjadi, karena aku belum bersuami?”

1:35 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.

1:36 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.

1:37 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.”

1:38 Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah 
padaku menurut perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan 
dia. 

PENDALAMAN TEKS

1. Menurutmu mengapa Maria merasa terkejut dan takut saat 
mendengar salam dari malaikat Gabriel? 

2. Menurutmu apa yang membuat Maria berani bertanya 
“Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum 
bersuami?”  

3. Menurutmu apa yang dipikirkan oleh Maria ketika ia 
mengatakan “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; 
jadilah padaku menurut perkataanmu itu”?
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RENUNGAN (dibaca dengan jelas dan tidak tergesa-gesa)

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Bunda Maria tentu bukanlah tokoh yang asing bagi orang Katolik. 
Banyak orang yang merasa begitu dekat dengan Bunda Maria dan 
berdevosi kepadanya. Satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa 
Bunda Maria menjawab panggilan Tuhan di usia yang masing 
sangat muda. Tradisi suci mencatat bahwa Bunda Maria berusia 
sekitar 14 tahun ketika ia dengan mantap menerima dan menjawab 
pemberitahuan malaikat Gabriel. Oleh karena itu, bagi kita yang 
sedang menjalani peziarahan masa muda, Bunda Maria adalah 
seorang influencer iman, influencer bagi orang muda Katolik. Bunda 
Maria adalah sosok orang muda yang membawa kita pada berbagai 
values dalam menghidupi masa muda dalam menjawab panggilan 
dari Tuhan.  

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Pada pertemuan yang pertama ini kita menyelami bersama tentang 
kisah panggilan awal Maria. Maria yang masih begitu muda 
menyediakan dirinya untuk digunakan Allah sebagai alat-Nya dengan 
mengucapkan, “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah 
padaku menurut perkataanmu itu” (bdk. Luk 1:38). Di dalam Injil 
dituliskan bahwa Maria juga merasakan takut dan itu sangat wajar 
bagi seorang muda seperti dia. Akan tetapi, di tengah situasi takut 
dan serba belum pasti itu, dengan kebebasan hatinya, Maria bersedia 
menjadi bagian rencana Allah. Kesediaan dari Maria adalah awal dari 
seluruh kisah sejarah keselamatan di dalam diri Maria – bukan hanya 
untuk dirinya, tetapi untuk seluruh dunia.      

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Christus Vivit, surat cinta Paus Fransiskus untuk orang muda, mencatat 
bahwa Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel dengan penuh 
antusiasme dan kepatuhan (CV 43). Maria yang masih begitu muda 
tentu berhadapan dengan rasa takut dan kabut ketidakpastian. Akan 
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tetapi, ia menerima pemberitahuan dari malaikat dan tidak takut 
untuk bertanya (bdk Luk 1:34). Jawaban Maria menggambarkan 
dengan jelas semangat kemudaannya dengan begitu antusias dan 
patuh akan rencana yang telah dipercayakan Allah kepada dirinya. 
Maria tidak pasif menjawab panggilan dari Allah, ia menyediakan diri 
dalam keyakinan bahwa ada sesuatu yang indah dan berharga yang 
sedang disiapkan oleh Allah melalui dirinya.       

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Kesediaan Maria dalam menjawab panggilan-Nya dengan antusiasme 
dan kepatuhan merupakan ciri khas dari jiwa seorang muda. Nah, 
sekarang apa panggilan hidup kita? Apa pun yang kita kerjakan 
saat ini, baik di dunia kerja, studi, pelayanan di Gereja, pelayanan di 
kelompok doa, dll., semua ada cara Allah memanggil kita. Di mana 
pun kita berada, kita dipanggil untuk menemukan dan menghadirkan 
kebaikan Allah. Ya, itu adalah panggilan dan misi yang kita emban, 
menemukan dan menghadirkan kebaikan dan kasih Allah! Panggilan 
itu tidak berada di tempat yang jauh, ia sudah ada dirimu, di dalam 
dirimu yang adalah orang muda Katolik!

Seperti Maria, setiap panggilan akan menjadi berkat apabila 
dihidupi dengan antusiasme dan kepatuhan. Antusiasme artinya 
kita menghidupi dengan total apa yang sedang kita kerjakan, tidak 
mager dan tidak ogah-ogahan; dan patuh, artinya kita berusaha 
sekuat tenaga untuk menemukan apa yang baik menurut Allah, bukan 
menurut kita. Sekali lagi, itulah misi hidup kita sebagai orang muda 
Katolik. Maria telah memberikan gambaran nyata tentang betapa 
sebuah kesediaan, yang diiringi dengan antusiasme dan kepatuhan, 
adalah bait-bait yang paling tepat dan indah untuk mengisi syair-
syair perjalanan iman kita di masa muda ini.     
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PERTANYAAN PRIBADI

Kita telah menyimak bersama tentang bagaimana Maria, seorang 
gadis muda, telah memberikan contoh kesediaan dalam menjawab 
panggilan-Nya, bahkan dengan begitu antusias dan patuh kepada-
Nya. Marilah sekarang kita kembali kepada diri kita sebagai murid-
murid Yesus dan bertanya:

1. Apakah aku selama ini sudah menjawab ‘ya’ akan setiap 
rencana Tuhan di dalam hidupku? Apakah hatiku justru 
kurang peka sehingga belum bisa melihat rencana Tuhan di 
dalam hidupku?

2. Apakah aku sudah menjalani hari-hariku sebagai orang muda 
Katolik dengan penuh antusias? Apakah aku justru selama ini 
tenggelam dalam pesimisme atau rasa tidak kecewa sehingga 
aku tidak sadar bahwa aku jalan ditempat?

3. Apakah aku sudah mengusahakan hidup dalam kepatuhan 
akan hukum-hukum-Nya? Apakah aku justru lebih sering 
hidup menurut apa yang menurutku baik, daripada yang baik 
menurut Allah?

DOA BULAN MARIA (didoakan bersama oleh pemandu dan peserta)

Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur 
atas teladan sikap hidupmu. Engkau adalah teladan unggul bagi 
Gereja yang muda. Engkau mengikuti jalan Allah dengan totalitas, 
antusiasme, dan kepatuhan. Engkau mempunyai hati yang siap 
sedia melalui perkataan yang begitu tegas, “Aku ini hamba Tuhan”. 
Di masa hidupmu yang masih begitu muda, dalam kebebasan dan 
keyakinan, engkau menerima rahmat untuk menjadi Bunda Tuhan. 
Engkau menunjukkan kepada kami bahwa keberanian untuk 
memperjuangkan iman haruslah menjadi warna yang berkobar di 
hati orang muda.

Bunda Maria, doakanlah kami agar kami tumbuh sebagai orang muda 
yang mau terlibat dan mau turun tangan di hadapan kesusahan orang 
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lain, seperti dalam peristiwa pernikahan di Kana. Ketika ekspektasi 
kami tak terwujud dan impian masa depan kami pudar, datanglah 
dan ajarilah kami untuk selalu yakin dan terus melangkah. Doakanlah 
kami pula ya Bunda, agar kami dapat menjadi orang muda yang dapat 
menyalakan malam-malam gelap orang muda lainnya dengan cinta, 
pengharapan, dan ketegaran hati, seperti yang engkau tunjukkan di 
bawah kaki salib.

Ya Bunda Maria, Bunda kami, pada akhirnya kami mohon doamu agar 
kami menjadi orang muda yang mau setia akan iman. Rengkuhlah 
kami dalam hangat peluk cintamu, agar setiap hari kami semakin 
dapat semakin erat denganmu dan bertumbuh dalam iman akan 
Putera-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan Guru kami, sekarang dan selama-
lamannya. Amin 

BAPA KAMI (didoakan bersama)

DOA PENUTUP (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau 
salah satu peserta)

 Yesus Kristus Tuhanku dan Guruku, aku bersyukur atas 
teladan Bunda-Mu kepada kami yang sedang menjalani peziarahan 
sebagai orang muda Katolik. Bunda Maria telah memberi inspirasi 
iman bagi kami, bahwa panggilan iman adalah rahmat luar biasa 
yang harus ditanggapi dengan antusiasme dan kepatuhan. Ya Bunda 
Maria, kami mohon doamu agar kami punya semangat iman yang 
lekang oleh waktu, agar kami selalu dapat bersukacita dan penuh 
passion dalam menghidupi masa muda kami sebagai orang muda 
Katolik. Semoga dengan teladanmu ini, Gereja dapat memancarkan 
kemudaannya dan membawa pembaharuan cinta kasih di tengah 
dunia. Semua doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Yesus 
Kristus Tuhan kami. Amin. 
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PERTEMUAN II

WALK BY FAITH 

DOA PEMBUKA (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau 
salah satu peserta)

 Allah Tritunggal Mahakudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, 
kami bersyukur dan berterimakasih atas kasih dan rahmat yang 
telah kami peroleh hingga saat ini. Pada hari ini, kami menyerahkan 
setiap diri kami untuk berproses bersama dalam pendalaman iman 
Bulan Maria. Ajar kami Bapa, untuk mau mendengarkan Firman-Mu 
melalui pemandu yang Kau berikan kepada kami. Semoga seusai 
pendalaman iman nanti, kami bisa melakukan apa yang Bunda Maria 
sudah tunjukkan kepada kami. Teladan yang luar biasa, teladan iman 
kami Orang Muda Katolik. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara Kami. 
Amin. 

BACAAN INJIL LUKAS 2:41-52 “Yesus pada umur dua belas tahun 
dalam Bait Allah”

2:41 Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari 
raya Paskah. 

2:42 Ketika Yesus telah berumur dua belas tahun pergilah mereka ke 
Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. 

2:43 Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, 
tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tua-Nya. 

2:44 Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang 
seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, 
lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. 

2:45 Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke 
Yerusalem sambil terus mencari Dia. 
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2:46 Sesudah tiga hari mereka menemukan Dia dalam Bait Allah; Ia 
sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan 
mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 

2:47 Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan 
kecerdasan-Nya dan segala jawab yang diberikan-Nya. 

2:48 Dan ketika orang tua-Nya melihat Dia, tercenganglah mereka, 
lalu kata ibu-Nya kepada-Nya: «Nak, mengapakah Engkau berbuat 
demikian terhadap kami? Bapa-Mu dan aku dengan cemas mencari 
Engkau.» 

2:49 Jawab-Nya kepada mereka: «Mengapa kamu mencari Aku? 
Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-
Ku?» 

2:50 Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan-Nya kepada 
mereka. 

2:51 Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret; dan Ia tetap 
hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu-Nya menyimpan semua 
perkara itu di dalam hatinya. 

2:52 Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-
Nya dan besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.

PENDALAMAN TEKS

1. Menurutmu, mengapa Bunda Maria mengatakan “Nak, 
mengapakah Engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapa-
Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau.” ?

2. Menurutmu, mengapa Yesus menjawab “Mengapa kamu 
mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada 
di dalam rumah Bapa-Ku?” ?

3. Menurutmu, mengapa Bunda Maria menyimpan semua 
perkara itu di dalam hatinya? 



Pendalaman Iman Bulan Maria untuk OMK Keuskupan Surabaya 202110

RENUNGAN (dibaca dengan jelas dan tidak tergesa-gesa)

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Di pertemuan 1, kita membahas tentang Bunda Maria yang sangat 
rendah hati dan penuh iman. Maria mengatakan “sesungguhya aku 
ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu”. Maria 
adalah seorang muda yang membuka hatinya besar-besar untuk 
percaya pada rencana Allah dengan penuh antusias dan kepatuhan. 
Secara manusiawi, Maria tentu juga mengalami ketakutan dan 
khawatir akan ketidakpastian masa depannya. Akan tetapi, karena 
imannya begitu besar, Maria menyerahkan diri dan masa depannya 
pada penyelenggaraan Allah.

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Coba deh bayangankan diri kita menjadi seorang ibu! Lalu ada 
anak kita yang bilang “Mengapa mencari aku? Tidakkah kamu 
tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah BapaKu?” Mungkin 
secara manusiawi, akan langsung emosi ya? Namun inilah kerennya 
Maria! Imannya sungguh tidak masuk akal. Jika kita bilang ada level 
1-10, level iman Maria ini sudah menembus lebih dari 10. Maria 
memahami bagaimana menghidupi “ya” dihadapan ketidakjelasan. 
Maria ditantang untuk menyimpan segala perkara di dalam hatinya, 
dia bergumul dan merenungkan peristiwa itu sendiri dan bertumpu 
hanya kepada imannya!. Terkadang kita tidak perlu tahu alasan 
mengapa Tuhan membuat kita begini dan begitu. Kita hanya perlu 
menyimpan perkara dalam hati kita dan tetap menjawab “ya” dalam 
ketidakjelasan, seperti Maria.  

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Selanjutnya, kita akan mengintip inspirasi dari Christus Vivit. Sekilas 
informasi, Christus Vivit adalah surat cinta Paus Fransiskus untuk 
Orang Muda. Dan di pertemuan Orang Muda Katolik ini kurang 
pas rasanya jika kita tidak mengulas Christus Vivit ya. Berikut satu 
nomor yang menarik! Tentu saja, Maria memiliki sebuah misi yang 
sulit, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut bukanlah alasan untuk 
mengatakan “tidak”(CV 44). Kalau kita baca juga di Lukas 2:51b “Dan 
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ibu-Nya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya.” Jika kita 
simpulkan dari Christus Vivit dan ayat kitab suci, Bunda Maria ini 
bukan tanpa kesulitan lho! Tetapi, hal yang begitu luar biasa adalah 
dia tetap percaya kepada rencana Tuhan di tengah kesulitan-kesulitan 
panggilannya. Kehendak hati Bunda Maria untuk mengatakan ‘ya’ 
pada rencana Tuhan lebih kuat dari keraguan dan kesulitan. 

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Coba bayangkan jika suatu ketika kamu mendapatkan kiriman paket 
yang dihantarkan ke rumahmu. Kotaknya besar dan dibungkus 
dengan selotip yang sangat banyak. Apakah kamu akan langsung 
membukanya? Pasti kamu bertanya-tanya, curiga, dan mungkin 
tidak akan menerima paket tersebut karena tidak jelas. Maria yang 
diberikan “kado” yang begitu besar, dia menjawab “YA” meskipun 
yang kado tersebut sungguh abu-abu, sungguh tidak jelas! Apakah 
kita mau seperti Maria ketika di depanmu ada suatu ketidakjelasan? 
Misalnya, tidak tahu bagaimana kuliahku nanti kok kayaknya suram 
ya.. Keluargaku kok berantem terus ya, apa sih rencana Tuhan untuk 
keluargaku? Yuk berjalan dalam iman bersama Maria! Meskipun 
gelap dan tidak bisa melihat apapun di depan sana, jangan berhenti 
dan menyerah! Lanjutkan langkahmu dan percaya akan rencananya 
yang selalu indah dan disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang tekun 
dan setia.

PERTANYAAN PRIBADI 

Kita sudah mempelajari teladan Bunda Maria yang memiliki iman 
yang sangat besar. Selanjutnya, yuk kita bertanya pada diri kita 
masing-masing!

1. Apakah aku berani mengatakan “ya” di dalam ketidakjelasan 
hidup? Apakah justru aku seringkali tidak yakin, dan akhirnya 
bimbang sendiri dan tidak memilih keduanya? 

2. Bagaimana cara yang kutempuh selama ini sebagai Orang 
Muda Katolik untuk memahami apa rencana Allah dalam 
hidupku? 
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3. Adakah satu kejadian yang membuatku ragu akan masa 
depanku? Apakah sekarang aku mau percaya dan menyerahkan 
masa depan dan segala sesuatu pada Tuhan?

DOA BULAN MARIA (didoakan bersama oleh pemandu dan peserta)

Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, kami 
bersyukur atas teladan sikap hidupmu. Engkau adalah teladan 
unggul bagi Gereja yang muda. Engkau mengikuti jalan Allah dengan 
totalitas, antusiasme, dan kepatuhan. Engkau mempunyai hati yang 
siap sedia melalui perkataan yang begitu tegas, “Aku ini hamba 
Tuhan”. Di masa hidupmu yang masih begitu muda, dalam kebebasan 
dan keyakinan, engkau menerima rahmat untuk menjadi Bunda 
Tuhan. Engkau menunjukkan kepada kami bahwa keberanian untuk 
memperjuangkan iman haruslah menjadi warna yang berkobar di 
hati orang muda.

Bunda Maria, doakanlah kami agar kami tumbuh sebagai 
orang muda yang mau terlibat dan mau turun tangan di hadapan 
kesusahan orang lain, seperti dalam peristiwa pernikahan di Kana. 
Ketika ekspektasi kami tak terwujud dan impian masa depan kami 
pudar, datanglah dan ajarilah kami untuk selalu yakin dan terus 
melangkah. Doakanlah kami pula ya Bunda, agar kami dapat menjadi 
orang muda yang dapat menyalakan malam-malam gelap orang 
muda lainnya dengan cinta, pengharapan, dan ketegaran hati, seperti 
yang engkau tunjukkan di bawah kaki salib.

Ya Bunda Maria, Bunda kami, pada akhirnya kami mohon 
doamu agar kami menjadi orang muda yang mau setia akan iman. 
Rengkuhlah kami dalam hangat peluk cintamu, agar setiap hari kami 
semakin dapat semakin erat denganmu dan bertumbuh dalam iman 
akan Putera-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan Guru kami, sekarang dan 
selama-lamannya. Amin 
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BAPA KAMI (didoakan bersama)

DOA PENUTUP (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau 
salah satu peserta)

 Allah Tritunggal yang Mahakudus, Bapa, Putra dan Roh 
Kudus, terima kasih atas reminder yang Kau berikan kepada kami 
melalui pendalaman iman pada hari ini. Ajar kami Bapa, untuk bisa 
menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mengubah setiap 
kekhwatiran kami menjadi keyakinan kami atas rencanaMu yang 
selalu indah untuk kami. Bimbinglah hati kami untuk mampu berani 
dan yakin seperti Bunda Maria dihadapan rencana-Mu yang kadang 
sulit kami pahami. Pegang dan rengkuh kami ya Bapa jika kami mulai 
goyah atas iman kami. Semua ini kami serahkan kedalam tangan-Mu, 
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
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PERTEMUAN III

MARIA YANG TERLIBAT DAN PEDULI

DOA PEMBUKAAN (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu 
atau salah satu peserta)

 Bapa Mahakasih, kami bersyukur atas berkat yang telah 
Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kasih 
karunia-Mu yang boleh kami terima dari Bunda Maria. Kini kami 
berkumpul bersama untuk melakukan pendalaman iman agar kami 
dapat menghidupi nilai-nilai yang Engkau sampaikan melalui Bunda 
Maria. Ia adalah seorang muda yang berjiwa besar, penuh suka cita 
dan peduli pada situasi di sekitarnya. Semoga melalui pendalaman 
iman ini, kami semakin menyadari panggilan kami sebagai masa kini 
Gereja melalui teladan iman Bunda Maria. Demi Kristus Tuhan dan 
Pengantara kami. Amin.

BACAAN INJIL YOHANES 2: 1-11 “Perkawinan di Kana”

2:1 Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu 
Yesus ada di situ;

2:2 Yesus dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan itu.

2:3 Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada-
Nya: “Mereka kehabisan anggur.”

2:4 Kata Yesus kepadanya: “Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? 
Saat-Ku belum tiba.” 2:5 Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-
pelayan: “Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu!”

2:6 Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan 
menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya dua tiga buyung.

2:7 Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu: “Isilah tempayan-
tempayan itu penuh dengan air.” Dan merekapun mengisinya sampai 
penuh.
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2:8 Lalu kata Yesus kepada mereka: “Sekarang cedoklah dan bawalah 
kepada pemimpin pesta.” Lalu merekapun membawanya.

2:9 Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi 
anggur itu--dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-
pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya--ia memanggil 
mempelai laki-laki,

2:10 dan berkata kepadanya: “Setiap orang menghidangkan anggur 
yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang 
kurang baik; akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik 
sampai sekarang.” 

2:11 Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang 
pertama dari tanda-tanda-Nya d  dan dengan itu Ia telah menyatakan 
kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya percaya kepada-Nya.

PENDALAMAN TEKS

1. Dari bacaan Injil tersebut ayat mana yang menurutmu 
menarik? Mengapa?

2. Menurutmu, apa maksud Yesus mengatakan “Mau apakah 
engkau dari pada-Ku, ibu? 

3. Bagaimana perasaanmu saat berada dalam situasi sulit 
seperti dalam peristiwa di Kana? Apakah yang akan kamu 
lakukan supaya persoalanmu terselesaikan?

RENUNGAN (dibaca dengan jelas dan tidak tergesa-gesa)

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Pada pertemuan kedua, kita telah membahas tentang kisah Yesus 
pada umur dua belas tahun dalam Bait Allah (bdk. Luk. 2:41-52). 
Dikisahkan dalam bacaan tersebut bahwa Maria menghadapi suatu 
pengalaman yang tidak ia mengerti sebagai seorang Ibu Tuhan. 
Meskipun demikian, kita dipanggil untuk meneladani sikap Maria 
yang tidak berhenti menemukan makna iman di tengah ketidakjelasan 
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dan kerumitan panggilannya. Kita diingatkan pula tentang apa yang 
sudah kita rencanakan dan harapkan tidak selalu sama dengan apa 
yang direncanakan Tuhan untuk kita. Di dalam situasi seperti itu, kita 
dipanggil untuk mengambil sikap iman seperti Maria “Sesungguhnya 
aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu 
itu” (bdk. Luk. 1:38). 

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Pada pertemuan yang ketiga ini, kita mendalami bersama peristiwa 
pernikahan di Kana. Maria peduli dan terlibat secara langsung 
ketika keluarga yang menyelenggarakan pesta perkawinan tersebut 
kehabisan anggur. Maria menceritakan kepada Yesus apa yang 
sedang terjadi dan kemudian mengatakan kepada pelayan-pelayan: 
“Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu!” (bdk. Yoh 2:5). Oleh 
karena tindakan Maria tersebut keajaiban kemudian terjadi. Tokoh 
utama dalam kisah ini tentu saja adalah Yesus akan tetapi tindakan 
Maria yang peka dan peduli adalah sarana terciptanya keajaiban. 
Hal ini menunjukkan bahwa sikap hati yang peduli pada kesulitan 
sesama adalah jalan terciptanya penyelenggaraan ilahi.  

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Christus Vivit mencatat bahwa Maria adalah gadis berjiwa besar yang 
bersuka cita dan ia peduli akan kesusahan yang ada di sekitarnya 
(bdk. CV 46). Apa yang dilakukan Maria di pernikahan di Kana 
menunjukkan buah iman yang nyata, yaitu keterlibatan. Ia adalah 
orang yang tidak tenang, yang siap untuk berangkat dan memberikan 
diri ketika melihat situasi yang tidak beres. Bahkan, Ia tidak 
memikirkan rencananya sendiri, namun memulai ‘tanpa menunda’ 
untuk membantu sesamanya seperti saat ia membantu Elizabeth 
(Luk. 1:39). Maria menunjukkan bahwa setiap orang muda tidak 
dipanggil untuk apatis dan masa bodoh terhadap segala sesuatu 
yang tidak beres di hadapannya.  
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Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan,

Kesediaan Maria dalam menjawab panggilan-Nya dengan keterlibatan 
dan kepedulian merupakan ciri khas panggilan orang muda Katolik. 
Apakah kita juga merasa dipanggil seperti Maria dengan cara terlibat 
dan peduli terhadap masalah yang ada disekitar kita? Apakah aku 
peduli dengan kondisi OMK-ku? Apakah aku sudah menjadi bagian 
dari solusi dan terlibat atau justru aku memilih mundur dan tinggal 
diam? Keterlibatan tentu bukan hanya soal kehadiran, tetapi tentang 
kemauan untuk menjadi bagian dalam sebuah solusi. Apa pun 
keterlibatan kita terhadap Gereja maupun masyarakat sekitar adalah 
salah satu cara Allah memanggil kita sebagai orang muda katolik 
untuk perlahan-lahan keluar dari zona nyaman kita. Keterlibatan 
adalah buah iman yang dapat kita berikan kepada sesama sekaligus 
jalan untuk menemukan apa yang sedang direncanakan Tuhan di 
dalam diri kita.

PERTANYAAN PRIBADI

Kita telah menyimak bersama tentang bagaimana Maria, seorang 
gadis muda berjiwa besar yang bersuka cita, yang telah menunjukkan 
iman yang nyata, yaitu keterlibatan dan kepedulian-Nya. Marilah 
sekarang kita kembali kepada diri kita sebagai murid-murid Yesus 
dan bertanya:

1. Apakah aku selama ini sudah mau terlibat dan peduli kepada 
sesama yang berkesusahan? Apakah aku punya hati yang 
tanpa pamrih ketika aku dibutuhkan?

2. Ketika aku merasakan kekecewaan akan sesuatu, maukah aku 
tetap maju apabila peranku dibutuhkan? Atau dengan alasan 
kekecewaan tersebut aku memilih untuk diam dan tidak 
terlibat? 

3. Apakah aku sudah meneladani Bunda Maria yang meyakini 
bahwa setiap keterlibatanku adalah cara mempersembahkan 
diri kepada Allah? 
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DOA BULAN MARIA (didoakan bersama oleh pemandu dan peserta)

Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur 
atas teladan sikap hidupmu. Engkau adalah teladan unggul bagi 
Gereja yang muda. Engkau mengikuti jalan Allah dengan totalitas, 
antusiasme, dan kepatuhan. Engkau mempunyai hati yang siap 
sedia melalui perkataan yang begitu tegas, “Aku ini hamba Tuhan”. 
Di masa hidupmu yang masih begitu muda, dalam kebebasan dan 
keyakinan, engkau menerima rahmat untuk menjadi Bunda Tuhan. 
Engkau menunjukkan kepada kami bahwa keberanian untuk 
memperjuangkan iman haruslah menjadi warna yang berkobar di 
hati orang muda.

Bunda Maria, doakanlah kami agar kami tumbuh sebagai orang muda 
yang mau terlibat dan mau turun tangan di hadapan kesusahan orang 
lain, seperti dalam peristiwa pernikahan di Kana. Ketika ekspektasi 
kami tak terwujud dan impian masa depan kami pudar, datanglah 
dan ajarilah kami untuk selalu yakin dan terus melangkah. Doakanlah 
kami pula ya Bunda, agar kami dapat menjadi orang muda yang dapat 
menyalakan malam-malam gelap orang muda lainnya dengan cinta, 
pengharapan, dan ketegaran hati, seperti yang engkau tunjukkan di 
bawah kaki salib.

Ya Bunda Maria, Bunda kami, pada akhirnya kami mohon doamu agar 
kami menjadi orang muda yang mau setia akan iman. Rengkuhlah 
kami dalam hangat peluk cintamu, agar setiap hari kami semakin 
dapat semakin erat denganmu dan bertumbuh dalam iman akan 
Putera-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan Guru kami, sekarang dan selama-
lamannya. Amin

BAPA KAMI (didoakan bersama)
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DOA PENUTUP (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau 
salah satu peserta)

 Bapa, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria yang telah 
Engkau sampaikan kepada kami melalui pendalaman iman ini. 
Semoga keterlibatan dan kepedulian Bunda Maria dapat menggerakan 
hati kami semua untuk selalu berperan aktif di hadapan kesusahan 
sesama. Berilah kami hati yang peka terhadap sesama kami yang 
membutuhkan pertolongan kami. Ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu 
agar kami dapat mengisi masa muda kami dengan keterlibatan yang 
tanpa pamrih. Semoga kami dapat menjadi orang muda Katolik yang 
selalu membuka diri untuk mau mencintai-Mu dan Bunda Maria. 
Semua doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Yesus Kristus 
Tuhan kami. Amin. 
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PERTEMUAN IV

MARIA YANG HADIR DI KAKI SALIB

DOA PEMBUKA (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau 
salah satu peserta)

Bapa yang Mahamurah, kami mengucap syukur atas suka-duka 
yang kami peroleh pada hari ini. Berbagai peristiwa yang telah kami 
alami telah membawa banyak pengalaman iman dalam hidup kami 
masing-masing. Kami bersyukur sebab Engkau memberikan teladan 
iman, yaitu Bunda Maria, yang beriman dengan berani dan setia. 
Bantulah agar kami dapat menjadi orang muda yang mau hadir di 
hadapan penderitaan, seperti Bunda Maria yang berdiri tegap di 
hadapan salib penderitaan Putera-Nya. Semoga teladan Bunda Maria 
juga menginspirasi kami kaum muda dalam menjalani pergulatan 
hidup. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

BACAAN INJIL YOHANES 19: 23-27 “Yesus Disalibkan”

19:23 Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka 
mengambil pakaian-Nya lalu membaginya menjadi empat bagian 
untuk tiap-tiap prajurit satu bagian--dan jubah-Nya juga mereka 
ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan 
saja.

19:24 Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain: 
“Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah 
kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya.” 
Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam 
Kitab Suci: “Mereka membagi-bagi pakaian-Ku di antara mereka 
dan mereka membuang undi atas jubah-Ku. “ Hal itu telah dilakukan 
prajurit-prajurit itu.

19:25 Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya dan saudara ibu-Nya, 
Maria, isteri Klopas dan Maria Magdalena. 
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19:26 Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya di 
sampingnya, berkatalah Ia kepada ibu-Nya: “Ibu, inilah, anakmu!”

19:27 Kemudian kata-Nya kepada murid-murid-Nya: “Inilah ibumu!” 
Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya.

PENDALAMAN TEKS

1. Menurutmu apa yang hendak Yesus sampaikan kepada Maria 
dengan berkata “Ibu, inilah, anakmu!”?

2. Lalu menurutmu apa yang hendak Yesus sampaikan kepada 
murid-murid-Nya dengan berkata “Inilah ibumu!”?

3. Bagaimana peran Anda jika menjadi murid Yesus menerima 
Maria di dalam rumah Anda?

RENUNGAN (dibaca dengan jelas dan tidak tergesa-gesa)

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Maria adalah seorang Ibu sekaligus seorang muda yang menjadi 
teladan nyata untuk mengisi hidup kita sebagai orang muda Katolik. 
Pada pertemua ketiga, kita telah merenungkan bersama bagaimana 
Maria peduli dan terlibat dalam kesusahan yang sedang terjadi di 
pernikahan di Kana. Ia adalah seorang pribadi yang memilih untuk 
bertindak dan tidak tinggal diam akan situasi tidak beres yang ada di 
sekitarnya. Apa yang dilakukan oleh Maria adalah sebuah tindakan 
iman yang nyata. Kepedulian Maria membuka jalan terciptanya 
keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Tindakan kepedulian Maria 
inilah yang perlu untuk kita teladani sebagai orang muda Katolik.

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Peristiwa Yesus yang memanggul salib, menderita dan wafat di salib, 
adalah sebuah peristiwa yang begitu mengerikan dan menyedihkan. 
Di dalam film The Passion of Christ, kengerian yang paripurna 
tergambar dengan gamblang. Akan tetapi, di tengah penderitaan tak 
terbayangkan tersebut, Bunda Maria setia bersimpuh di kaki salib 
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Sang Putera. Bunda Maria hadir di sisi Sang Putera yang menderita. 
Kesedihan tentu tak terelakkan dari jiwanya, tetapi ia tegar, ia tidak 
lari dari penderitaan. Di bawah kaki salib, Yesus mempercayakan 
para murid ke dalam hati keibuan bunda-Nya dengan berkata, 
“Ibu, inilah, anakmu”. Sesuatu yang besar telah dipercayakan Yesus 
kepada bunda-Nya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena hati 
keibuannya yang mau hadir bagi siapapun, bahkan bagi mereka yang 
menderita seperti Yesus sendiri.  

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Kita semua tentu pernah dilanda penderitaan, entah karena 
kehilangan orang yang dikasihi, dikecewakan, atau juga karena 
karena harapan kita tidak tercapai. Dunia seakan mau berakhir 
ketika kita mengalami masa-masa itu. Di dalam situasi itu, kehadiran 
seseorang teman yang mau mendengarkan dan mendoakan adalah 
suatu oase yang begitu menenangkan. Bunda Maria adalah pribadi 
yang mengambil pilihan sikap itu! Ia hadir, tegar, dan tidak pergi di 
hadapan penderitaan Putera-Nya. Ketika hari sering mendengarkan 
istilah ghosting – pergi begitu saja – Bunda Maria menunjukkan 
satu sisi hidup yang lain, yaitu kehadiran yang setia di hadapan 
penderitaan orang lain. Christus Vivit menuliskan bahwa Bunda Maria 
tahu bagaimana mendampingi penderitaan Putranya, mendukung 
dengan tatapannya dan melindungi-Nya dengan hatinya (CV 47). 

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Sikap Bunda Maria menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang 
solider: ia ada bagi yang menderita, ia tidak pergi! Kita tentu senang 
apabila kita punya teman yang solider, yang bersama kita di kala 
suka maupun duka. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah 
menjadi pribadi yang solider bagi teman-teman kita yang sedang 
mengalami kesusahan? Apakah aku mau berjalan bersama dan tidak 
meninggalkan temanku yang sedang dirundung derita? Keberanian 
hati Bunda Maria di hadapan penderitaan juga menjadi panggilan 
agar kita mempunyai hati seperti Bunda Maria, hati yang solider! 
Kemudaan kita akan tampaknya nyata ketika kita memiliki hati yang 
solider. Dan sebaliknya, hati kita akan menjadi tua ketika kita terbiasa 
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tidak setia, melalaikan tugas, apalagi meninggal seorang teman saat 
ia sedang menderita.  

Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan

Ketegaran hati dan kesetiaan Bunda Maria membuatnya dipercaya 
oleh Yesus untuk tinggal di tengah para rasul (bdk. Kis 1:14). Dengan 
kehadirannya, lahirlah sebuah Gereja yang muda, di mana para rasul 
mewartakan Kabar Gembira sehingga tercipta dunia yang baru 
(bdk. CV 47). Bunda Maria kini menjaga  anak-anaknya. Kita adalah 
anak-anaknya, kita adalah rasul zaman now, kita yang  sering  lelah  
berjalan  dalam  hidup, berkekurangan,  namun  dengan  keinginan  
bahwa cahaya harapan tidak akan pernah padam. Bunda Maria juga 
melihat peziarah-peziarah muda yang mencarinya ketenangan batin 
dan kesunyian hati mereka  di  sepanjang  perjalanan penuh dengan 
kebisingan dan keramaian. Akan tetapi percayalah, dengan kita 
berdevosi terhadap Bunda Maria, selalu ada ruang yang dipenuhi 
harapan. Dan Bunda Maria menerangi kembali kemudaan kita. (Bdk 
CV:48)

PERTANYAAN PRIBADI

Kita telah menyimak bersama tentang bagaimana Bunda Maria telah 
memberikan contoh kesetiaan dalam menjaga murid-murid-Nya, 
bahkan hingga Gereja Perdana terbentuk. Marilah sekarang kita 
kembali kepada diri kita sebagai murid-murid Yesus dan bertanya:

1. Apakah aku selama ini sudah menyadari bahwa Bunda 
Maria selalu menemani dan melindungi aku baik dalam suka 
maupun duka? Apakah justru aku tidak menyadari kehadiran 
seorang Bunda Maria dalam setiap rencana Tuhan di dalam 
hidupku?

2. Apakah aku sudah menjalani keseharianku sebagai OMK 
dengan penuh semangat solider dan misioner? Apakah aku 
justru selama ini merasa dijahui oleh komunitas sehingga 
hanya perasaan kecewa yang aku rasakan? 
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DOA BULAN MARIA (didoakan bersama oleh pemandu dan peserta)

Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur 
atas teladan sikap hidupmu. Engkau adalah teladan unggul bagi 
Gereja yang muda. Engkau mengikuti jalan Allah dengan totalitas, 
antusiasme, dan kepatuhan. Engkau mempunyai hati yang siap 
sedia melalui perkataan yang begitu tegas, “Aku ini hamba Tuhan”. 
Di masa hidupmu yang masih begitu muda, dalam kebebasan dan 
keyakinan, engkau menerima rahmat untuk menjadi Bunda Tuhan. 
Engkau menunjukkan kepada kami bahwa keberanian untuk 
memperjuangkan iman haruslah menjadi warna yang berkobar di 
hati orang muda.

Bunda Maria, doakanlah kami agar kami tumbuh sebagai orang muda 
yang mau terlibat dan mau turun tangan di hadapan kesusahan orang 
lain, seperti dalam peristiwa pernikahan di Kana. Ketika ekspektasi 
kami tak terwujud dan impian masa depan kami pudar, datanglah 
dan ajarilah kami untuk selalu yakin dan terus melangkah. Doakanlah 
kami pula ya Bunda, agar kami dapat menjadi orang muda yang dapat 
menyalakan malam-malam gelap orang muda lainnya dengan cinta, 
pengharapan, dan ketegaran hati, seperti yang engkau tunjukkan di 
bawah kaki salib.

Ya Bunda Maria, Bunda kami, pada akhirnya kami mohon doamu agar 
kami menjadi orang muda yang mau setia akan iman. Rengkuhlah 
kami dalam hangat peluk cintamu, agar setiap hari kami semakin 
dapat semakin erat denganmu dan bertumbuh dalam iman akan 
Putera-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan Guru kami, sekarang dan selama-
lamannya. Amin 

BAPA KAMI (didoakan bersama)
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DOA PENUTUP (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau 
salah satu peserta)

 Tuhan Yesus, aku bersyukur atas teladan Bunda-Mu yang 
memberi teladan kepada kaum-kaum muda, rasul-rasul Kristus era 
sekarang, yang sekarang menghidupi Gereja kini. Bunda Maria telah 
memberi inspirasi iman bagi kami, bahwa setiap langkah yang kami 
jalani adalah tidak lepas dari tatapan dan lindungan dari Putramu, 
Yesus. Ya Bunda Maria, kami mohon doamu agar kami punya 
semangat solider dan misioner terlebih kepada kaum muda agar 
kami kuat dan mantap melakukan karya-karya indah-Mu. Semoga 
dengan teladanmu ini, Gereja dapat memancarkan kemudaannya 
dan membawa semangat kasih kasih di tengah dunia. Semua doa ini 
kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 
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 PERTEMUAN V
WALK THE TALK

DOA PEMBUKA (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau 
salah satu peserta)

Allah Bapa Yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih 
sayang-Mu yang melimpah bagi kami. Pada kesempatan 
berahmat ini, dengan begitu menganggungkan, meskipun 
di masa pandemi, Engkau memampukan kami berkumpul 
bersama untuk mendalami tema “Maria Diangkat ke 
Surga.” Mohon roh kudus-Mu untuk membimbing kami 
dalam mendalami dan mengimani misteri iman Maria 
Diangkat Ke Surga agar kami semakin setia, semakin 
total menjadi murid-Mu yang mengimani Engkau Guru 
dan Tuhan di dalam Kristus Putera-Mu. Semua ini kami 
mohon demi Kristus Guru dan Tuhan kami, amin.

BACAAN (Dogma Maria Diangkat ke Surga)
Dogma “Maria Diangkat Ke Surga diresmikan pada tahun 1950 
oleh Paus Pius XII. Paus Pius XII, dalam Munificentissimus (MD 3) 
menyatakan, “... dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari 
Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan oleh otoritas kami 
sendiri, kami mengumumkan, menyatakan dan mendefinisikannnya 
sebagai sebuah dogma yang diwahyukan Allah: bahwa Bunda Tuhan 
yang tak bernoda, perawan Maria yang tetap perawan, setelah 
menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh 
dan jiwanya ke dalam kemuliaan Surgawi.” Ada beberapa hal yang 
meneguhkan dogma tersebut.
Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa

Bunda Maria mendapatkan rahmat istimewa. Ia dipilih Allah untuk 
mengandung, melahirkan dan membesarkan Yesus. Bunda Maria 
dipilih menjadi partner Allah untuk menebus manusia. Bunda 
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Maria pun diserahkan kepada kita sebagai ibu oleh Yesus, dan kita 
dipercayakan dalam asuhan Bunda Maria. “Ibu… inilah Anakmu; 
… Inilah Ibumu (Yoh. 19:25-27). Yesus tidak berdosa, maka Allah 
menyiapkan Bunda Maria bebas dari dosa asal sehingga Bunda 
Maria layak mengandung Putera Allah. Maria bebas dari dosa asal, 
artinya hidupnya selalu bersama Allah. Ia selalu taat pada kehendak 
Allah. Bunda Maria memang mengalami tantangan dan percobaan, 
kebingungan dan penderitaan seperti kita, tetapi ia tetap bertahan 
setia pada Allah. Kesucian Bunda terpelihara sampai tuntas berkat 
relasinya yang tak terpisahkan dengan Yesus. Itulah sebabnya Gereja 
sangat yakin bahwa Bunda Maria Diangkat Ke Surga dengan jiwa dan 
raga.
Bunda Maria adalah rumah bagi Tabut Perjanjian Baru

Dalam Perjanjian Lama, Sabda Allah disebut Tabut Perjanjian. Nah, 
dalam Perjanjian Baru Yesus-lah Sabda Allah itu (Yohanes 1:1-
14). Bunda Maria disebut Tabut Perjanjian karena ia mengandung 
Sang Sabda. Ia selalu bersatu dengan Yesus Sang Sabda. Dengan 
mengandung Kristus, Bunda Maria dengan sendirinya bersatu 
dengan Yesus Kristus secara penuh. Bunda Maria memiliki relasi 
tak terpisahkan dengan Yesus. Kepercayaan Gereja bahwa Maria 
diangkat ke surga juga melukiskan kenyataan Bunda Maria sebagai 
rumah bagi Tabut Perjanjian Baru.
Bunda Maria ikut menderita bersama Yesus puteranya

Sebagai Ibu, Bunda Maria sungguh merasakan apa yang dialami 
puteranya. Ia menyaksikan sengsara anaknya dengan mata 
kelapanya sendiri. Keikutsertaan Bunda Maria secara penuh bersama 
puteranya dalam penderitaan layaklah kata-kata Santo Paulus ini 
bagi Bunda Maria: “...jika kita menderita bersama-sama dengan 
Dia ... kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia” (Roma 
8: 17). Salib bukanlah kehendak Allah, melainkan salah satu resiko 
dan konsekuensi kalau kita ingin setia kepada kebenaran, hidup 
mengasih secara total sampai tuntas.
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Maria mengalahkan iblis dan kuasanya dalam puteranya

Dalam Perjajian Lama, Allah berjanji untuk menghancurkan 
kejahatan (Kejadian 3: 15). Pada Perjanjian Baru, Allah menepati 
janji-Nya. Dalam diri Yesus, Allah mengalahkan kejahatan. Bunda 
Maria pun ikut mengalahkan kejahatan berkat relasinya yang tak 
putus dengan puteranya. Bunda Maria menyertai Yesus secara 
total menghadapi salib dalam memenangkan kasih atas kejahatan. 
Maria diangkat ke Surga karena telah menang bersama sang Putera 
terhadap maut. Maria ikut menang atas kuasa iblis, sehingga berjaya 
kuasa kehidupan. 

Bunda Maria adalah Hawa Baru

Dalam kisah Kitab Kejadian, Hawa tidak taat pada Allah dengan 
memakan buah yang dilarang Tuhan. Hasil ketidaktaatan Hawa lama 
adalah dosa atau kematian bagi semua umat manusia. Kematian 
manusia yang terdalam adalah putusnya persahabatannya dengan 
Allah. Pada Perjanjian Baru, Bunda Maria digambarkan sebagai 
Hawa Baru. Bunda Maria taat kepada Allah. Ketaatan Bunda Maria 
kepada Allah mendatangkan dan memulihkan kehidupan bagi, 
mendatangkan keselamatan. Hasil akhirnya ketaan Bunda Maria 
adalah kemenangan total di dalam tubuh dan jiwa atas dosa dan 
maut (MD 13). 
Bunda Maria diangkat ke Surga oleh Allah, oleh puteranya sendiri 
karena kedekatan dan relasi yang mendalam dengan puteranya 
sampai akhir. Relasi yang mendalam dan istimewa ini mewujudkan 
kemenangan total Bunda Maria atas maut. Dogma ini memberikan 
harapan besar bagi kita yang percaya dan bertahan setia pada 
kehendak Allah. Harapannya, bila kita setia pada iman, kita tidak 
akan dikecewakan. Kita akan dibangkitkan seperti Bunda Maria. Kita 
semakin optimis dalam beriman, berharapan dan mengasihi secara 
total dan tuntas.
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PENDALAMAN TEKS
•	 Berdasarkan uraian dogma di atas, apa saja alasan Gereja 

menetapkan dogma Maria Diangkat Ke Surga?
•	 Dari sekian banyak alasan mengapa Bunda Maria Diangakat 

Ke Surga, penjelasan mana yang paling menyentuh bagi anda?
•	 Menurut sahabat muda terkasih, apa yang membuat kita tidak 

setia beriman Kristus seperti Bunda Maria? 
RENUNGAN (dibaca dengan jelas dan tidak tergesa-gesa)
Sahabat muda yang dikasihi Tuhan,

Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar menjadi murid 
Yesus sebagai Guru dan Tuhan dengan merenungkan sikap Bunda 
Maria yang tidak lari dari penderitaan dalam mengikuti Yesus. Ia 
menghadapi dengan berani apa yang dinubuatkan Simeon, “dan 
suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri...” (Lukas 2: 35). 
Bunda Maria tidak ghosting ketika puteranya menghadapi salib. Ia 
teguh dalam iman. Ia percaya bahwa di balik salib tetap ada rencana 
Allah yang indah. Nah, pada pertemuan kali ini kita mau belajar lebih 
dalam lagi dari keteladanan Bunda Maria yaitu mengikuti Yesus 
sampai tuntas, sampai garis finish, bertahan beriman meskipun 
dalam situasi serba sulit.
Teman-teman muda yang terkasih, 

Semangat mencapai garis finish adalah salah satu karakter jiwa 
muda. Orang Muda penuh dengan ambisi, idealisme dan mimpi. 
Paus Fransiskus, dalam suratnya kepada kaum muda mengatakan, 
“Masa muda ditandai dengan mimpi-mimpi yang mulai terbentuk, 
relasi-relasi yang semakin konsisten dan seimbang, upaya-upaya 
dan eksperimen-eksperimen, pilihan-pilihan yang secara bertahap 
membangun proyek kehidupan.” Setiap dari kita berupaya 
mewujudkan mimpi-mimpi kita, mencapai garis finish. Sahabat muda 
dipanggil untuk mengikuti Kristus dengan mimpi dan idealisme yang 
luhur sampai garis finish.
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Sahabat-sahabat muda, 

Bunda Maria adalah teladan kita dalam menjadi murid Yesus yang 
setia sampai akhir. Ia adalah perempuan yang kuat yang berkata 
“ya” terhadap seluruh kehendak dan cita-cita Tuhan. Jawaban “ya” 
Bunda Maria terhadap seluruh rencana Allah dijalankan dengan 
penuh kesetiaan sampai tuntas. Jadi, Bunda Maria tidak hanya berani 
menjawab “ya” melainkan juga melaksanakan kata “ya” tersebut 
dengan seluruh jiwa raga. Itulah arti walk in the talk (menjalankan 
perkataan). Bunda Maria satu dengan Sabda, maka ia pun masuk 
gambaran nyata khotbah di bukit: “... berbahagialah orang yang suci 
hatinya karena mereka akan melihat Allah” (Mat 5: 1-12). Semua 
alasan keyakinan Gereja bahwa Maria diangkat ke Surga intinya 
ingin mengungkapkan satu hal yaitu relasinya yang mendalam dan 
tak terpisahkan dengan Yesus. Bunda Maria tidak setengah hati dan 
setengah perjalanan menjadi murid Yesus. Ketaatan Bunda Maria 
bukanlah untuk mengejar surga, tetapi ia melakukan semua itu karena 
ia percaya bahwa keterpilihannya sebagai Ibu Tuhan tersembunyi 
misi maha agung dan maha mulia. Ia sendiri sudah dipenuhi dengan 
sukacita sejak dipilih Allah: Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku 
bersukaria karena Allah, Juruslamatku ... (Lukas 1: 46-55). 
Teman-teman terkasih, 

Coba kita ingat-ingat apakah kita punya suatu impian, idealisme 
atau komitment? Hidupkanlah segala impian baik itu kembali, dan 
persatukan dengan kehendak Yesus. Memperjuangkan kebaikan, 
kasih dalam kehendak Allah adalah perjuangan iman. Kesetiaan 
iman harus sampai pada garis finish. Dogma Maria diangkat ke surga 
adalah gambaran nyata ganjaran bagi mereka yang setia kepada Allah 
sampai tuntas. Untuk mencapai garis finish belajarlah kepada Bunda 
Maria yang diangkat dan dimahkotai di Surga. Mohonlah rahmat 
ketekunan, kesetiaan melalui perantaraan Bunda Maria untuk dapat 
walk in the talk dari nilai-nilai Injili. Ingat, hanya mereka yang punya 
relasi yang akrab dengan Tuhan dapat bertahan dalam iman sampai 
akhir, selamat.
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PERTANYAAN PRIBADI:
1. Sebagai kaum muda tentu sudah pernah mendengar dogma “Maria 

Diangkat ke Surga”. Maria diangkat ke Surga karena Bunda Maria 
setia dan taat mengikuti puteranya sampai akhir. Bagaimana 
dengan anda?

2. Sebagai kaum muda pastinya memiliki mimpi, idealisme, bahkan 
mimpi hidup suci. Apakah dalam mencapai idealisme dan mimpi-
mimpi tersebut sudah diupayakan sesuai dengan kehendak Allah? 

3. Perjuang untuk bertahan dalam iman sampai akhir bukanlah 
pertama-tama kejar pahala, Surga, atau mukzijat melainkan karena 
kita telah dipilih Allah menjadi rekan Allah untuk menyalurkan 
kasih kepada sesama melalui doa, pelayanan, pengorbanan sampai 
garis finish.  Nah, apa motif anda berdoa, melayani, berkorban 
bagi sesama? 

DOA BULAN MARIA
BAPA KAMI
DOA PENUTUP
Bapa terima kasih atas pendampingan-Mu sepanjang pendalaman 
iman di bulan Maria kali ini. Mampukanlah kami untuk dapat 
mengikuti Engkau sebagaimana yang diteladankan oleh Bunda Maria 
yang setia secara penuh dalam karya keselamatan Allah bagi kami 
manusia sehingga nyata bahwa kami sesungguhnya telah dimahkotai 
dan menjadi nyata setelah kami melewati peziarahan di dunia ini. 
Sebagai kaum muda, sebagaimana Bunda Maria, mampukanlah kami 
untuk setia, berani mempertanggungjawabkan keterpilihan kami 
sebagai pengikut Kristus sebagai Guru dan Tuhan. Semua ini kami 
mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 



Pendalaman Iman Bulan Maria untuk OMK Keuskupan Surabaya 2021 35

Tujuan: 
Orang muda Katolik merefleksikan kembali awal mula perjalanan iman mereka bersama 
Yesus

Sumber Kitab Suci: 
Markus 1:16-20 “Yesus memanggil murid-murid yang pertama”

Langkah Pelaksanaan
1. Pembuka

Lagu/Games pembuka

Doa pembuka
Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rahmat perjumpaan bersama teman-

teman muda di kesempatan kali ini. Kami mohon bimbinglah kami agar dapat 
berdinamika dan belajar bersama-sama mengenai panggilan-Mu di pertemuan 
ini. Ajarlah kami juga untuk menanggapi panggilan-Mu dengan hati yang terbuka 
seperti rasul Simon Petrus. Demi Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami. Amin.

2. Ilustrasi Cerita
 Peter adalah OMK dari pinggiran Surabaya, yaitu Madura. Peter keturunan 
timur tengah. Ibunya dari Jawa Timur, bapaknya dari Jawa Tengah. Meskipun 
tidak berasal dari keluarga Katolik dan belum dibaptis tapi Peter sudah mencicipi 
pendidikan Katolik sejak di SDK. Dia sudah hafal doa-doa dasar Katolik sebelum 
dibaptis karena setiap Minggu diajak ke gereja oleh ibu.

 Semasa SMP, Peter mempunyai teman yang banyak karena ia pandai bergaul. 
Ada enam orang yang menjadi sahabatnya di gereja. Hanya Peter yang belum 
dibaptis di antara enam orang temannya itu. 

 “Ikut misdinar dulu aja, baru nanti katekumen,” kata Gama, teman Peter, 
suatu hari. Waktu itu tujuh anak SMP itu sedang berkumpul rujakan di rumah 
Tedy yang ibunya jualan rujak. Jadi istilah yang tepat sebenarnya bukan rujakan, 
tapi beli rujak.

 “Boleh tha sama romonya?” Peter bertanya balik sambil mencomot irisan 
bengkoang.  

 “Aku tanyakan ke romo dulu ya, semoga bisa” sahut Frans sambil gelendotan 
manja di bahu Gama. Frans sudah ikut misdinar sejak setahun yang lalu. 
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