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SEKAPUR
SIRIH

Halo teman-teman muda. Salam sejahtera bagi kalian semua. 
Sebentar lagi kita akan memasuki masa Adven. Masa Adven adalah 
masa penantian menyambut datang-Nya Sang juru selamat ke dunia 
yaitu Tuhan Yesus. Masa Adven tidak sekedar menanti melainkan juga 
menghadirkan kembali pengharapan di zaman dahulu akan kedatangan 
Mesias (KGK 524). Maka masa Adven dapat memperbaharui kerinduan 
yang mendalam akan kedatangan Yesus Kristus.

Masa Adven adalah masa menantikan kelahiran Juruselamat 
yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita menanti 
kedatangan seorang Pribadi yang sangat agung tak terkira. Teman-
teman, kita semua pasti pernah kedatangan tamu di rumah kita. Jika demi 
menyambut datangnya tamu saja kita menyiapkan segala sesuatunya, 
dengan membersihkan rumah, menyiapkan makanan-makanan, apalagi 
jika Pribadi yang akan kita sambut adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka 
kita harus menyiapkan sesuatu yang lebih besar dan mendalam yaitu 
hati kita. St Agustinus mengatakan bahwa hati adalah sanggar suci 
Allah, tempat bertemunya manusia dengan Allah. Tuhan akan datang di 
hati kita. Untuk itu kita perlu menyiapkan hati kita, membersihkannya 
dengan bertobat. Dengan kata lain kita diajak untuk memiliki hati yang 
baru.

Teman-teman muda terkasih dalam rangka menyiapkan hati 
dan menjadikannya baru, Komisi Kepemudaan menawarkan modul 
pendalaman iman Adven OMK dengan judul “Hati baru bagi Tuhan”. 
Tujuannya adalah membantu teman-teman untuk memperbaharui hati 
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dengan langkah-langkah nyata. Modul dibagi dalam empat pertemuan. 
Pertemuan pertama berjudul “Live Community”. Pada pertemuan 
pertama ini, kita akan belajar bagaimana caranya agar komunitas kita 
menjadi hidup. Komunitas yang hidup yang saling mendukung dalam 
iman akan sungguh membantu kita dalam pertobatan. Pertemuan 
kedua adalah “Holiness”. Dalam pertemuan kedua ini, kita diingatkan 
kembali bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi kudus seperti Allah. 
Hati yang baru sebenarnya adalah hati yang menjadi kudus. Pertemuan 
ketiga adalah “Joy”. Sukacita adalah buah Roh Kudus. Sukacita adalah 
sifat Allah. Pertobatan akan membawa sukacita dalam hati dan 
membawanya bersatu dengan Allah. Dan terakhir adalah “Be with God”. 
Bersatu dengan Allah adalah kerinduan hati kita yang mendalam. Hati 
kita tidak akan tenang sampai kembali bersatu dengan Tuhan sendiri.

Akhir kata, semoga modul pendalaman iman Adven ini sungguh 
mampu membantu teman-teman muda dalam menyiapkan hati 
menyambut kelahiran Sang Juruselamat Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat 
Tuhan menyertai kita semua. 

Surabaya, 17 November 2021

Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya

RD. Silvester Elva Permadi
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“Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; 
jadilah padaku menurut perkataanmu itu.”

Luk 1: 38a



d Pendalaman Iman Bulan Adven OMK Keuskupan Surabaya 2021 1

PERTEMUAN I

LIVE COMMUNITY

LAGU PEMBUKAAN (Kuduskan Tempat Ini)

Kuduskan tempat ini
Untuk kami berdoa,
Kuduskan hati ini
Untuk kami menyembah.

Biar segala perkara
Kuserahkan pada-Mu Yesus,
Dan Roh Kudus bekerja
Membimbing kami semua.

PENGANTAR

Teman muda terkasih, kita berjumpa lagi. Bahagia rasanya 
memasuki masa adven bersama teman-teman. Kita mau mempersiapkan 
diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Persiapan yang kita lakukan 
sebagai suatu komunitas adalah membenahi diri bersama dalam 
komunitas kita. Tema adven pertemuan yang pertama adalah Live 
Community. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar bagaimana 
caranya agar komunitas kita menjadi hidup.  Kita akan belajar dari Kitab 
Suci. Kita pun akan melakukan ibadat penyalaan lilin adven pertama yang 
menjadi tanda kerinduan dan harapan yang tak terpadamkan dalam 
menantikan Tuhan Yesus. Semoga Roh Kudus membimbing kita kepada 
kerinduan mendalam dan kepada pertobatan yang sejati. Harapannya, 
sebagai satu komunitas muda, kita siap menyambut Kristus di Hari Natal 
nanti. 
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PENYALAAN LILIN ADVEN PERTAMA

P Marilah kita mengungkapkan kerinduan akan kasih Allah dengan 
mendaraskan Mazmur berikut ini secara bergantian. 

P Semua orang yang menantikan Tuhan, tidak akan dipermalukan, 

U Semua orang yang menantikan Tuhan, tidak akan dipermalukan. 

P Dari bawah tubir yang dalam aku berseru kepada-Mu ya Tuhan, 
Tuhan dengarkanlah suaraku, 

U Tunjukkanlah telinga-Mu, kepada suara permohonanku. 

P Kalau ingat akan dosa-dosa kami ya Tuhan, siapa akan bertahan?

U Tetapi pada-Mu ada pengampunan, supaya orang mengabdi-Mu 
pula dengan hormat. 

P Jiwaku bersandar atas sabda-Mu, jiwaku berharap kepada Tuhan,

U Mulai waktu pagi sampai waktu malam, umat Allah rindu kepada 
Tuhan 

P Sebab pada Tuhan terdapat belas kasihan, dan penebusan-Nya 
berlimpah-limpah, 

U Dan Tuhan akan menebus umat-Nya, dari segala kesalahannya. 

P Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan,

U Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. 

P Moga-moga di dalam kegelapan kehidupan kita di dunia ini, cinta 
dan pengharapan kita tetap bernyala dalam hati kita, 

U Seperti lampu yang bernyala di tempat yang gelap gulita. 

(Lilin pertama dinyalakan)
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P Semoga kita berjaga-jaga supaya kita siap siaga untuk menyambut 
kedatangan Tuhan Yesus dengan rahmat-Nya,

U  Semoga kehidupan kita seluruhnya, merupakan suatu persiapan 
bagi kedatangan Tuhan Yesus. 

P  Kalau Kristus, Raja dan Hakim, kita siap untuk menyambut 
kedatangan Tuhan Yesus dengan rahmat-Nya,

U Semoga kehidupan kita seluruhnya, merupakan suatu persiapan 
bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. 

P Kalau Kristus, Raja dan Hakim datang dengan mulia pada hari 
kiamat, maka kita juga akan dimuliakan bersama Dia. Sebab badan 
kita yang hina ini akan dihidupkan dan diubah oleh Tuhan Yesus 
menjadi serupa dengan Tubuh-Nya yang mulia, 

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

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

U Maka mereka yang melakukan yang baik akan tampil untuk 
kebangkitan dengan bahagia, tetapi yang telah melakukan yang 
jahat, akan tampil untuk kebangkitan bagi hukuman.

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

 Ya Tritunggal Mahakudus, pada hari ini kami akan melaksanakan 
pertemuan pendalaman Adven pertama. Kami mohon berkat-Mu dalam 
pertemuan kali ini. Kirannya Engkau menerangi hati dan budi kami dengan 
Roh Kudus-Mu. Kami berharap pendalaman iman ini menyadarkan kami 
akan pentingnya membangun komunitas penuh kasih. Akhirnya, Engkau 
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sendirilah yang memampukan kami membuat komunitas kami hidup 
sehingga membawa berkat bagi sesama di sekitar kami. Semua ini kami 
serahkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Guru dan Tuhan 
kami. Amin.

BACAAN KITAB SUCI 1 TES 3: 12-4:2
12 Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan 
berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap 
semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. 
13 Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di 
hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, 
dengan semua orang kudus-Nya. 
1 Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam 
Tuhan Yesus: Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus 
hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, 
tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. 
2 Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan 
kepadamu atas 

nama Tuhan Yesus.

P : Demikianlah Sabda Tuhan.

U : Syukur kepada Tuhan.

PENDALAMAN TEKS KITAB SUCI

1. Apa yang kamu dapatkan dalam bacaan Kitab Suci 1Tes. 3:12-4:2?
2. Menurut teman muda, apa harapan Santo Paulus kepada jemaat di 

Tesalonika?
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RENUNGAN (dibaca dengan jelas dan tidak tergesa-gesa)

Teman-teman terkasih, marilah kita awali renungan kita dengan sebuah 
cerita. 

“Komunitas Yang Merindukan”

Suatu ketika, di pagi hari, saat Joko sedang membantu Pak Kardi 
bekerja membersihkan ruang sakristi, ia bertemu Bimo dan Agnes. 
Sapa Joko kepada mereka, “Hai Bim, Nes, lagi ngapain kalian?” Bimo 
tersenyum dan menjawab: “Kami di sini ingin berdoa, Joko.” “Aku 
ganggu gak ni?”, tanya Joko. “Gak kok Joko, pas ini kan masih lama nanti 
mulai waktu doanya”, sahut Agnes. “Ada apa Jok?, tanya Agnes balik. 

Joko curhat akan apa yang sedang ia alami. “Bimo, akhir-akhir ini aku 
sangat rindu banget dengan teman-teman OMK. Aku rindu kegiatan-
kegiatan OMK yang dulu sangat aktif di gereja. Aku ingat di sana kita 
ketawa bareng, kadang sedih, saling support, hidup bangetlah pokok e. 
Aku ingin sekali OMK kembali aktif di gereja. Tapi, karena Pandemi ini 
OMK pasti susah mengadakan suatu kegiatan di gereja.” 

Bimo dan Agnes mendengarkan secara seksama cerita Joko.  Agnes 
pun menanggapi apa yang dirasakan oleh Joko. “Joko, aku memahami 
perasaanmu saat ini memang berat. Aku juga merasakan seperti yang 
kamu rasakan. Aku juga rindu bisa berkumpul bersama dengan teman-
teman, tapi kita harus sadar bahwa saat ini situasi masih berbahaya. 
Jika kita memaksakan diri untuk mengadakan suatu kegiatan bersama, 
maka ini nanti akan membahayakan hidup sendiri dan teman-teman. 
Bayangkan nanti kalau ada yang tertular bagaimana? Kamu mau 
tanggung jawab?”.

Mendengar jawaban Agnes, Joko semakin merasa sedih. Melihat 
wajah Joko yang murung, Bimo berusaha menghibur Joko dengan suatu 
candaan, “Hayo, kamu ingin berkumpul pasti ada sesuatu ya…! Kamu 
pasti ingin ketemu Enggi to?” Joko kaget mendengar kata-kata Bimo. 
Dengan wajah malu Joko menjawab, “Ah, enggak kok..” Agnes dan Bimo 
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hanya tersenyum melihat  Joko salah tingkah. Setelah suasana tenang, 
Bimo pun mengajak Joko untuk berdoa bersama. “Joko, saat ini kita 
sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Yuk ikutan kita berdoa 
bersama! Kita mohon pertolongan kepada Tuhan dalam situasi yang 
sulit ini”, katanya. “Kita juga bisa bersama-sama dengan teman-teman 
melalui saling mendoakan, ya kan Bim?” Kata Agnes. “Tul” sahut Bimo. 
Lalu Bimo, Agnes berdoa bersama Joko di gereja.

Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita pasti pernah 
mengalami situasi seperti Joko. Kita merasa rindu berkumpul dan 
berkegiatan bersama dengan teman-teman OMK di paroki kita. Namun, 
situasi yang belum bersahabat membuat kita  belum bisa berkumpul dan 
melakukan berbagai macam kegiatan yang seru, baik dan bermanfaat 
di komunitas OMK kita. Dari pengalaman Joko dan bacaan Kitab Suci 
yang sudah kita renungkan, kita mau belajar tentang apa yang membuat 
komunitas OMK kita pantas dirindukan teman-teman. 

Dalam bacaan Kitab Suci, Santo Paulus sangat rindu sekali 
dengan Jemaat di Tesalonika. Ia ingin sekali mengunjungi mereka 
untuk memberikan peneguhan, sebab saat itu memang mereka sedang 
mengalami situasi buruk. Mereka menjadi sasaran penganiayaan. Santo 
Paulus merasa khawatir dengan situasi Jemaat di Tesalonika. Kesulitan 
itu sangat mungkin mengakibatkan iman mereka terguncang. Meskipun 
Paulus tidak bisa bertemu langsung, namun ia senantiasa memohon 
kepada Allah supaya iman dan kasih umat di Tesalonika kuat. Santo 
Paulus juga memohon kepada Allah untuk memampukan Jemaat 
Tesalonika melakukan hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengalaman Santo Paulus ini, memberi pelajaran bagi kita. 
Pertama, selalu bersatu dengan Yesus. Dalam situasi yang sulit, kita 
senantiasa diajak untuk tetap menjadi satu dengan Kristus. Kita 
kesulitan berkumpul bersama di gereja, namun hendaknya relasi kita 
dengan teman-teman tidak renggang. Dasar kita tetap bersatu dengan 
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Kristus adalah Sakramen Baptis. Salah satu rahmat yang kita peroleh dari 
Sakramen Baptis adalah menjadikan kita satu komunitas dalam Kristus. 

Kedua, penuh kasih, kudus dan hidup seturut dengan kehendak 
Allah. Sebagai OMK yang telah dibaptis, pertama-tama komunitas kita 
sendiri harus hidup. Komunitas kita akan hidup kalau ada kasih. Apa 
maksudnya? Komunitas penuh dengan kasih ditandai dengan adanya 
kesetaraan. Kesetaraan itu kelihatan ketika kita tidak gila kuasa, gila 
dipuji, ketika kita melihat teman sebagai sahabat seperjalanan dalam 
iman.  Komunitas kasih juga ditandai dengan mengutamakan orang lain 
dalam kebaikan. Hal ini terlihat ketika kita tidak cari untung, tidak egois. 
Komunitas akan penuh kasih bila ada jiwa rela berkorban. Rela berkorban 
ini konkret ketika kita sabar menunggu teman dalam pertemuan, 
bertahan dalam komitmen hidup dalam komunitas meskipun komunitas 
kita tidak sempurna. Pengorbanan yang terbaik yang kita lakukan adalah 
memberi waktu, tenaga, pikiran hati kita bagi sesama. Komunitas akan 
penuh kasih bila kita mengharapkan pertumbuhan bagi teman. Artinya, 
bila memberikan kesempatan kepada teman untuk memimpin sehingga 
kita bersama-sama tumbuh dalam iman, harapan dan kasih. 

Model mengasihi di antara para anggota komunitas adalah 
cara hidup Yesus. OMK menjadi komunitas yang kudus, artinya kita 
memiliki relasi yang intim dengan Kristus melalui hidup doa. Dari setiap 
permasalahan yang terjadi, kita hendaknya selalu berdoa kepada Tuhan. 
Yang terakhir, OMK menjadi komunitas yang hidup seturut dengan 
kehendak Allah, artinya OMK mau melaksanakan ajaran Tuhan, yaitu 
cinta kasih. 

Teman-teman, kita diharapkan mengembangkan relasi kasih 
daripada membedakan, menghidupkan pengampunan daripada 
mengadili atau memojokkan atau menghukum, mendengarkan 
daripada didengarkan, menghargai daripada dihargai, mengutamakan 
pembentukan kualitas pribadi daripada profesionalitas. Ini semua 
membuat komunitas sungguh berkenan kepada Allah. Dengan demikian, 
kita pun berharap Tuhan berkenan hadir dalam komunitas orang muda 
sehingga komunitas kita sungguh hidup. 
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PERTANYAAN RENUNGAN

1. Apakah aku sudah menghidupi makna Sakramen Baptis sebagai 
pintu masuk dalam persekutuan dengan Kristus dalam komunitas 
OMK-ku? 

2. Apa tantangan yang kuhadapi dalam menghayati makna Sakramen 
Baptis sehingga komunitas OMK-ku dingin dan hambar?

3. Apakah OMK parokiku sudah menjadi komunitas yang penuh kasih, 
kudus, dan melaksanakan kehendak Allah?

DOA KOMUNITAS

P Ya Tuhan, Engkau Bapa kami yang penuh belas kasih yang mengerti 
apa yang sesungguh kami butuhkan. Kami orang muda-Mu ingin 
menyampaikan doa-doa kepada-Mu. Maka kami mohon:

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

P Bagi OMK. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun 
OMK menjadi komunitas yang penuh kasih. Kami mohon…

P Bagi orang muda yang kehilangan arah dan tujuan hidup. Semoga 
Tuhan senantiasa menunjukkan jalan yang benar kepada mereka 
sehingga dapat kembali kepada-Mu sebagai satu-satunya Jalan, 
Kebenaran dan Hidup. Kami mohon…

P Bagi kita yang sedang berkumpul di tempat ini. Ya Bapa, Engkau telah 
menjadikan kami anak-Mu melalui Sakramen Baptis. Bantulah kami 
menghayatinya dalam komunitas orang muda yang hidup. Kami 
mohon…

P Bagi kepentingan kita masing-masing (doa bisa disampaikan secara 
lisan/hati). Kami mohon…
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P Bapa Mahamulia demikianlah semua doa seruan kami ke hadirat-
Mu. Kiranya semua sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami 
mohon dengan pengantaraan Kristus Guru dan Tuhan kami. Amin.

BAPA KAMI

Marilah kita satukan doa dan harapan kita dengan doa yang 
diajarkan Kristus sendiri. 

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

 Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu selama 
pertemuan pendalaman Adven pertama ini. Semoga dengan pertemuan 
Adven ini, kami mampu menjadi komunitas yang penuh kasih. Kiranya 
Engkau mendampingi kami dalam mewujudkan kasih kepada sesama 
kami. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
Amin. 

LAGU PENUTUP (PS. 448: Putri Sion, Nyanyilah).

Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!
Mari sambut Rajamu. Raja Damai trimalah!
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!

Hosiana, Putra Daud, umatMu berkatilah!
Dirikanlah takhta-Mu mahatinggi, mulia.  
Hosiana, Putra Daud, umatMu berkatilah!
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PERTEMUAN II

HOLINESS

LAGU PEMBUKAAN (PS. 450: Maria, Kau Penuh Berkat)

Maria, kau penuh berkat, terpilih oleh Allahmu 
mendapat tugas yang berat: menjadi ibu Penebus.

Kau melebihi kaum-mu perihal tugas dan rahmat: 
engkau mengikuti putramu di jalan salib yang berat.

Sekarang kau teladanku di dalam ketaatanmu 
bersama Gereja putramu kepada Tuhan Allahmu.

Doakan umat putramu di dalam perjalanannya 
semoga imannya teguh menuju kerajaan-Nya.

PENGANTAR

Halo teman muda yang tercinta. Kangen gak selama beberapa 
hari tidak ketemu? Ya betul banget, pasti kita kangen ketemu bersama 
teman-teman. Teman-teman, kita masuk pertemuan adven kedua loh. 
Masih ingat gak pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ya minggu lalu 
kita belajar bagaimana membuat komunitas OMK kita itu hidup sehingga 
dirindukan. Kasih adalah nyawa utama komunitas bisa terlihat hidup. 
Pada pertemuan kedua ini kita ingin belajar lebih lagi dengan tema 
“Holiness.” Holiness artinya kekudusan atau kesucian. Kita akan diajak 
menjadikan komunitas kita sebagai wadah untuk belajar kehendak Allah 
dan latihan untuk memilih pilihan Yesus sendiri. Harapannya kita dapat 
mengarah pada hidup suci. Marilah kita menyalakan lilin adven sebagai 
tanda kerinduan dan harapan yang tak terpadamkan dalam menanti 
Tuhan Yesus. 
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PENYALAAN LILIN ADVEN KEDUA

P Kasihanilah aku sekedar belaskasih-Mu ya Allah sekedar banyaknya 
kasihan-Mu hapuskanlah kejahatanku.

U Cucilah aku sama sekali daripada kesalahanku dan bersihkanlah 
aku dari dosaku. 

P Sebab aku mengakui kejahatanku dan dosaku selalu terbayang di 
mukaku.

U Terhadap-Mu sendiri aku telah berdosa dan barang apa yang jahat 
di hadapan-Mu telah kulakukan.

P Percikilah aku dengan hisop maka aku akan menjadi bersih, cucilah 
aku maka aku akan menjadi lebih putih dari salju.

U Palingkanlah Wajah-Mu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah segala 
kejahatanku

P Berikanlah aku hati yang murni ya Allah dan baharuilah roh yang 
teguh dalam diriku.

U Janganlah aku Kau enyahkan dari hadapan Wajah-Mu dan 
janganlah Roh-Mu yang Kudus Kau ambil dari padaku.

P Berilah aku kembali sukacita selamat-Mu dan teguhkanlah aku 
dalam Roh    Kemurahan hati. 

U Korbanku ialah roh yang remuk redam ya Allah, Engkau tak 
menghinakan hati yang remuk redam dan hina dina. 

P Semoga di dalam kegelapan kehidupan kita di dunia ini, cinta dan 
pengharapan kita tetap bernyala-nyala dalam hati kita.

U Seperti lampu yang bercahaya dalam gelap gulita.

(Lilin Adven kedua dinyalakan)

P Moga-moga kita berjaga-jaga supaya kita siap untuk menyambut 
kedatangan Tuhan Yesus dengan rahmat-Nya.
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U Semoga kehidupan kita seluruhnya merupakan suatu persiapan 
bagi kedatangan Tuhan Yesus pada hari kiamat. 

P Ingatlah akan sabda Tuhan Yesus: “Berjaga-jagalah sebab kamu 
tidak mengetahui hari dan jam kedatangan-Ku“. 

U Sewaktu-waktu Tuhan Yesus dapat datang, marilah kita berjaga-
jaga. 

P Waktu persiapan kita amat pendek sebab kehidupan manusia 
laksana bunga nan fana, laksana awan yang berlalu dengan cepat.

U Marilah kita siap sedia dan waspada sebab kedatangan Tuhan 
tidak jauh lagi. 

P Tuhan akan segera datang sebab bagi Allah satu hari adalah sama 
dengan seribu tahun dan seribu tahun sama dengan satu hari,

U Marilah kita siap sedia dan waspada sebab kedatangan Tuhan 
tidak jauh lagi.

P Kalau Tuhan Yesus datang Dia akan tinggal bersama umat-Nya dan 
Allah beserta mereka: “Immanuel“ Ia akan menyapu segala air 
mata dari matanya, maka tiadalah lagi kematian atau perkabungan 
atau tangisan ataupun kesakitan. Tuhan akan memperbaharui 
segala sesuatu.

U Marilah kita siap sedia dan waspada sebab kedatangan Tuhan 
tidak jauh lagi.

DOA PEMBUKAAN

Ya Bapa, kami haturkan syukur kepada-Mu. Engkau masih 
menganugerahi kami rahmat iman. Berkat rahmat iman itu, hari ini kami 
dapat berkumpul sebagai murid-murid Yesus yang muda. Bukalah hati 
kami untuk mendengarkan Sabda-Mu. Semoga sabda-Mu menguduskan 
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kami. Bantulah kami untuk memahami kehendak-Mu serta dapat 
berlatih berpihak pada pilihan-pilihan Yesus Putera-Mu. Kami berharap 
dapat bertahan dalam hidup yang suci. Semua ini kami mohon dengan 
perantaraan Kristus, Guru dan Tuhan kami, Amin. 

BACAAN KITAB SUCI FILIPI 1: 4-6.8-11
4 Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa  
dengan sukacita.

5 Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu  dalam 
Berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. 

6 Akan hal ini aku yakin sepenuhnya , yaitu Ia, yang memulai pekerjaan 
yang baik di antara kamu, akan meneruskannya   sampai pada akhirnya 
pada hari Kristus Yesus. 

8 Sebab Allah adalah saksiku  betapa aku dengan kasih mesra Kristus 
Yesus merindukan kamu sekalian. 

9    Dan inilah doaku, semoga kasihmu  makin melimpah dalam pengetahuan   
yang benar dan dalam segala macam pengertian,  

10 Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan 
tak bercacat    menjelang hari Kristus,  

11 penuh dengan buah kebenaran  yang dikerjakan oleh Yesus Kristus 
untuk  memuliakan dan memuji Allah.

P : Demikianlah Sabda Tuhan.

U : Syukur kepada Tuhan.
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PENDALAMAN TEKS

1. Menurut teman muda, dari bacaan di atas apa prinsip pertama 
yang harus kita miliki agar pilihan hidup dan tindakan kita sehari-
hari sesuai dengan kehendak Allah? 

2. Menurut teman muda, apa tantangan terberat hidup suci yang 
sering teman muda alami dalam memilih kehendak Tuhan?

RENUNGAN (dibaca dengan jelas dan tidak tergesa-gesa) 

Teman-teman terkasih, marilah kita awali renungan kita dengan sebuah 
cerita. 

“Bintang Tuhan”

Bintang adalah OMK Paroki Matius. Ia pribadi sederhana, ramah, 
murah senyum, suka berteman dengan siapa pun. Bagi dia baptis itu 
telah memberi arah baru hidupnya. Bintang sangat percaya ketika kita 
menerima baptis kita sudah suci. Itulah yang paling ia ingat ketika 
mengikuti katekumen dewasa bersama Pak Sarman.  “Kekudusan itu 
adalah karunia yang awalnya diberikan pada waktu kita dibaptis. Jadi kita 
itu sudah ada potensi hidup suci sejak dibaptis, tinggal kita perjuangkan 
tuh kesucian kita dengan mencintai Allah dan sesama,” ujar Pak Sarman. 

Bintang baru dua tahun jadi Katolik. Meskipun masih seumur 
jagung jadi Katolik, ia berusaha terus dan setia menjaga agar rahmat 
kesucian dari Baptis tetap terjaga. Suatu ketika, di acara pertemuan 
DPP se-Kevikepan, Pastor Paroki meminta OMK mempersiapkan ruang 
pertemuan untuk kapasitas 50 orang. Bintang pun ikut ambil bagian. 
Hari ini Sabtu sore, besok malam pertemuan DDP akan dilaksanakan. 
Maka mulailah ia menyusun kursi pertemuan bersama teman-teman. 

Wawan sebagai seksi perlengkapan menunjukkan kursi-kursi yang 
mau dipakai. Kursi tertumpuk di gudang Paroki itu. Ya memang sejak 
masa pandemi paroki tidak pernah mengadakan pertemuan kapasitas 



d Pendalaman Iman Adven OMK Keuskupan Surabaya 202116

sebanyak itu lagi. Karena lama tidak dipakai, kursi-kursi yang dikeluarkan 
anak OMK banyak yang berdebu. Wawan mengatakan kepada teman-
teman, “kursinya disapu-sapu sedikit ya.” “Ashiaap” jawab teman-teman 
Bintang. Bintang lalu angkat bicara, “Wan lebih baik semua kursinya 
ini dilap aja satu-satu. Kita kan ada 10 orang, kursi ini kan 50 tambah 
4 kursi Romo. Ada beberapa meja juga. Pikirku bisalah kita kerjakan 
dengan cepat”, usul Bintang. “Ah..gak usahlah Bin, cukup kursi Romo 
dan narsum aja dilap bersih”, jawab Wawan. “Tul, ngapain repot-repot 
Bin”, jawab seorang teman lain. “Ya udah Bin kamu yang lap empat kursi 
Romo-romo di depan ya” kata Wawan. Mereka pun bekerja. 

Sambil mengelap kursi-kursi Romo, ia merasa terusik dengan 
lima puluh kursi di hadapannya. Sementara teman-teman lain setelah 
menyusun dan menyapu selasar, mereka pergi minum es teh dan snack di 
beranda pastoran. Karena merasa hatinya ada dorongan baik melakukan 
hal kecil sepenuh hati, akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengelap 
semua kursi peserta pertemuan DPP dengan bersih. “Tuhan, aku tidak 
tahu Kamu akan duduk di kursi mana, bukan hanya di kursi Romo Engkau 
duduk, bisa Kamu duduk di salah satu kursi dari semua kursi yang ada di 
sini atau bisa jadi Kamu duduk di semua kursi ini. Maka aku lap aja deh 
semua kursi ini dengan sama bersih, supaya Kamu nyaman, ya kan Bos”, 
cakapnya dengan Tuhan dalam hati. Akhirnya Bintang melap semua kursi 
itu sendirian dengan sangat bersih sampai selesai. 

Bintang pun bergabung dengan teman-teman yang hampir selesai 
menikmati snack. Romo diam-diam melihat kerja anak-anak di Aula 
paroki. Ia melihat kursi rapi dan bersih. Romo sangat senang. Romo pun 
memutuskan memberikan uang makan siang untuk anak-anak. Anak-
anak itu pun senang dan langsung ke warung bakso Pak Hadi. Di sana 
ada juga dua karyawannya. 

Mereka pun makan siang sambil cerita-cerita. Selesai makan, 
Bintang terlihat aneh bagi teman-teman. Sudah menjadi kebiasaan, tiap 
dia makan di warung, ia selalu biasa merapikan piring atau mangkok 
yang dipakai. Ia mengumpulkan mangkok-mangkok teman-teman 
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dengan punya dia dalam satu tumpukan yang rapi, sampah-sampah pun 
di sendirikannya. Ya, rasanya aneh di mata teman-teman. Anton pun 
ngomong ke Bintang, “ngapain Bin, kan ada karyawannya, apa gunanya 
mereka dibayar kalau kamu yang kerja.” Bintang hanya tersenyum. 
Bintang berpikir, dengan melakukan hal sederhana itu ia telah membantu 
pelayanan karyawan. Pelayan dapat membersihkan meja dan perkakas 
dengan sekali tarikan saja, sehingga pelayan-pelayan warung ini dapat 
melayani pelanggan lain dengan lebih cepat dan nyaman. Buatnya tidak 
usah muluk-muluk mengasihi Tuhan dan sesama, cukup gini aja, asal 
murni dan tulus dari hati wes menggembirakan Tuhan.

Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Malam esoknya, 
Bintang membaca pesan Pastor Paroki di group wa OMK tentang 
kabar bahwa acara DPP se-Vikep berjalan dengan baik, dan Romo 
menyampaikan bahwa yang mendekor dan menyiapkan tempat ini 
adalah OMK. Umat merasa nyaman dan gembira beracara. Teman-teman 
menanggapi ucapan terima kasih ke Romo dengan bumbu chatting yang 
panjang-panjang. Ya mungkin biar terlihat sebagai yang paling banyak 
berperan. Bintang sendiri hanya mengirim emoticon senyum, tanpa 
komentar tambahan. Ia merasa itulah yang biasa dikerjakan di rumah 
bersama dengan kedua kakaknya, sebab orang tua mereka sudah 
meninggal sejak Bintang masih bayi. 

Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan. Cerita di atas mengajarkan 
kepada kita bahwa jalan kesucian itu sangat sederhana, ada dan bisa kita 
lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku hidup suci pasti membawa 
berkat kepada sesama. Kita melihat Romo Paroki senang sehingga 
tergugah untuk memberikan uang makan siang. Bintang tahu bahwa 
itu berkat perbuatan kecilnya, tapi tidak perlu diumbar-umbar kepada 
teman-teman. Para peserta pertemuan DPP pun senang dan nyaman 
beracara. Ketika di warung bakso pak Hadi, Bintang kembali melakukan 
tindakan hidup suci yang sederhana, yaitu mengumpulkan mangkok 
habis makan, sehingga membantu pelayan membersihkan meja dengan 
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sekali tarikan. Pelayan itu pun senang karena terbantu diringankan 
pekerjaannya. Pelayan dapat melayani pelanggan lain dengan cepat dan 
nyaman. Pelanggan yang datang berikutnya nyaman dan senang makan 
di situ meja bersih, gak nunggu lama dan membosankan. Menarik 
bukan? Ada rantai kebaikan yang kita lakukan. Alangkah luar biasanya 
bila semua OMK di Keuskupan kita ini punya sejuta cara sederhana 
menghayati hidup suci. 

Suci artinya bersih dan bebas dari dosa. Orang yang percaya 
kepada Yesus akan disucikan, yakni dibebaskan dari kuasa dosa. 
Kesucian tersebut adalah buah dari pengorbanan dan kebangkitan Yesus 
atas maut. Melalui bacaan di atas menyatakan bahwa penyucian orang 
percaya bukan sekadar perubahan status dari orang berdosa menjadi 
orang suci. Lebih dari itu, dalam panggilan tersebut tersemat tanggung 
jawab. Kita dituntut untuk menjaga kesucian hidup di dunia ini agar 
diperkenan Tuhan masuk dalam Kerajaan-Nya waktu Ia datang kembali. 
Secara spesifik, kewajiban menjaga kesucian itu terlihat sejauh mana 
kedekatan kita dengan Tuhan. 

Kasih bukan cuma perasaan, melainkan juga tindakan yang 
sesuai dengan firman Tuhan. “Tuhan menjadikan kamu bertambah dan 
berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap 
semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu (1 Tesalonika 
3:12). Paulus mengatakan, “kasih yang lahir dari pengertian yang benar 
akan kehendak Allah membuat orang pelaku kasih itu dapat memilih 
antara kebaikan atau sebaliknya. 

Dalam memilih yang baik, tentu saja kita harus mengacu pada 
kebenaran Allah. Artinya, kita membutuhkan pertolongan dan anugerah 
Tuhan. Agar tidak salah memilih, kita perlu menjaga relasi yang erat 
dengan Tuhan. Keintiman dengan-Nya akan meningkatkan kepekaan 
kita dalam mengenali suara-Nya sehingga pilihan kita pun sesuai 
dengan kehendak-Nya. Kadang kita memang harus berani berbeda, 
seperti Bintang berani mengambil keputusan yang berbeda dari teman-
temannya asalkan itu keputusan nurani dari Allah. 
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Dunia ini menawarkan banyak pilihan sehingga setiap hari kita 
harus memilih. Pilihan yang ada pun begitu menggiurkan dan dapat 
mencoreng kesucian kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam 
membuat pilihan. Mari selaraskan pilihan kita pada Yesus yang adalah 
jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan pilihan yang benar dan kasih 
yang melimpah, kita akan menjalani hidup ini dalam kesucian. Jadilah 
kreator dan aktor/aktris kesucian dengan cara yang biasa dan sederhana. 

PERTANYAAN RENUNGAN 

1. Apakah aku sudah menjaga relasi sama Tuhan dengan meningkatkan 
kepekaan dalam mengenali pilihan kita yang sesuai dengan kehendak 
Tuhan? 

2. Sejauh mana aku memilih kehendak Tuhan daripada egoismeku? 

3. Bagaimana aku memulai melakukan perilaku hidup suci secara 
sederhana namun sesuai Sabda Allah?

DOA KOMUNITAS

P Allah Bapa Maha Kudus, Engkau memanggil kami untuk hidup setia 
kepada-Mu. Engkau bersabda, tidak ada yang tidak mungkin bagi-Ku. 
Dengan yakin kami pun percaya dalam Roh Kudus-Mu kami mampu 
bertahan dalam kesucian. Namun kami tahu bahwa kami adalah 
anak-anak-Mu yang lemah. Oleh karena itu kami menyampaikan 
doa permohonan kami ini dengan berseru: 

U Kuduskanlah kami ya Tuhan. 

P Bagi OMK di Keuskupan Surabaya. Ya Bapa semoga Engkau 
senantiasa membimbing dan mendampingi komunitas OMK di 
Keuskupan Surabaya ini dalam jalan kesucian. Kami mohon…
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P Bagi orang muda yang belum bisa bergabung di pendalaman 
iman ini. Ya Bapa semoga teman-teman kami yang belum bisa 
bergabung dalam pertemuan ini tetap dalam naungan kasihMu, 
dan menemukan kerinduan hidup dekatMu. Kami mohon…

P Bagi kepentingan kita masing-masing (Doa bisa disampaikan secara 
lisan/hati). Kami mohon…

P Demikianlah ya Bapa permohonan kami, kiranya Engkau 
mengabulkannya demi keselamatan kami dan kemuliaan nama-Mu, 
Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. 

BAPA KAMI

Mari kita satukan seluruh doa permohonan ini dengan doa yang 
diajarkan oleh Kristus sendiri. 

DOA PENUTUP

Allah, Bapa yang Mahamurah. Kami bersyukur kepada-Mu 
karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam 
pendalaman iman Adven ini. Kami telah belajar jalan-jalan kecil menuju 
kesempurnaan sejati dalam nama-Mu. Semoga kami dapat memilih 
kesucian. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi jalan kami, sebab 
tidak mudahlah dunia yang kami hadapi. Berilah kami hati yang peka 
akan suara-Mu. Semua ini kami mohon kepada-Mu dengan pengantaraan 
Kristus, Tuhan kami, Amin.
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LAGU PENUTUP (PS. 445: Hai, Angkatlah Kepalamu). 

Hai, angkatlah kepalamu, gapura nan megah, 
sambutlah Raja mulia di dalam kotamu. 
Siapa Raja mulia? Tuhanmu yang kekal. 
Dialah Tuhan yang megah, perkasa dan teguh. 
Dialah Tuhan yang megah perkasa dan teguh.

Hai, angkatlah kepalamu, gapura abadi, 
sambutlah Raja mulia di dalam kotamu. 
Sang Raja itu siapakah? Siapa Raja mulia? 
Dialah Tuhan semesta; Yang Mahamulia. 
Dialah Tuhan semesta: Yang Mahamulia. 

Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya, alleluya.
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PERTEMUAN III

JOY

LAGU PEMBUKAAN PS. 365 Yesus T’lah Bersabda

Yesus t’lah bersabda tinggalah padaKu
Aku pokok anggur kamu rantingnya.
Kini kau Ku utus wartakan sabdaKu
Warta sukacita dari Bapaku.
Kini kusadari sabda kasihMu
Cahaya hidupku Dikau Tuhanku.

Dikau t’lah bersabda siapa bersamaKu
Akan menghasilkan buah yang lebat.
Terpisah dariKu dikau pasti musnah
Bila bersamaKu dikau bahagia.
Kini kusadari sabda kasihmu
Cahaya hidupku Dikau Tuhanku.

PENGANTAR

 Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita 
sudah berada pada pertemuan adven ketiga. Adven ketiga ini disebut 
juga Minggu Gaudete, artinya Minggu Sukacita. Adakah di sini yang 
merasa tidak bersukacita? Tenang, Tuhan adalah sumber sukacita abadi. 
Kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, hati kita haruslah berbunga-
bunga. Pertemuan kali ini bertema Joy. Joy dapat berarti sukacita, 
kegembiraan, atau kebahagian yang melebihi kesenangan semata. Pada 
pertemuan adven kali ini sebagai orang muda Katolik kita diingatkan 
bahwa melalui Sakramen Baptis kita dipanggil untuk aktif mewartakan 
kebaikan dengan hidup dalam sukacita. Semoga dengan pendalaman 
tema ketiga ini kita dapat memahami cara mewartakan kebaikan Allah 
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dengan lebih baik kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita 
memulai pertemuan kita dengan ibadat penyalaan lilin adven III yang 
melambangkan hati yang rindu dan berbunga-bunga karena kedatangan 
Tuhan Yesus semakin dekat.  

PENYALAAN LILIN ADVEN KETIGA

P Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan merasa malu dan 
kecewa,

U Ya Allah kami rindu kepada-Mu, Tuhan kepada-Mulah jiwa kami 
berdahaga. 

P Aku haus akan Dikau, seperti tanah yang kering dan tandus haus 
akan air hujan, 

U Jiwa kami tetap menengadah kepada Allah, Dialah bantuan dan 
pertolongan kami. 

P Dalam Allah hati kami bersukacita, kami berharap atas Tuhan, 

U Ya Allah turunkanlah Rahmat-Mu ke atas diri kami sekedar 
pengharapan kami. 

P Jiwa kami sabar menunggu kedatangan-Mu Tuhan, Dialah 
pertolongan kami, 

U  Semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan merasa malu dan 
kecewa. 

P Semoga di dalam kegelapan kehidupan kita di dunia ini, cinta dan 
pengharapan kita tetap bernyala-nyala dalam hati kita, 

U Seperti lampu yang bercahaya dalam gelap gulita.

(Lilin Adven ketiga dinyalakan)
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P Semoga kita berjaga-jaga supaya kita siap untuk menyambut 
kedatangan Tuhan Yesus dengan rahmat-Nya.

P Semoga kehidupan kita seluruhnya merupakan suatu persiapan 
bagi kedatangan  Tuhan Yesus.

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

 Allah Bapa yang Mahakasih, kami mengucap syukur kepada-
Mu karena pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami mengikuti 
pertemuan Adven yang ketiga. Kami mohon rahmat-Mu agar hati kami 
terbuka untuk bersatu dengan Yesus. Kami juga mohon rahmat-Mu agar 
kami tetap setia mewartakan kebaikan-Mu dengan hidup penuh sukacita 
di tengah masyarakat. Bantulah kami untuk mendengarkan firman-
Mu dan meresapkannya dalam hati kami. Semua ini kami haturkan ke 
hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan 
berkuasa kini dan sepanjang masa, Amin.

BACAAN KITAB SUCI FILIPI 4: 4-7
4 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: 

Bersukacitalah! 
5 Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat! 
6 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi 

nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa 
dan permohonan dengan ucapan syukur. 

7 Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara 
hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 

P : Demikianlah Sabda Tuhan.

U : Syukur kepada Tuhan.
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PENDALAMAN TEKS

1. Menurut Sabda Tuhan di atas, mengapa kita tidak boleh khawatir 
tentang apapun juga?

2. Menurut teman muda, apa maksud “damai sejahtera dari Allah 
melampaui segala akal?

3. Menurut teman muda, apa yang terjadi jika hati dan pikiran kita 
dipelihara dalam Kristus Yesus?

RENUNGAN (dibaca dengan jelas dan tidak tergesa-gesa)

Teman-teman terkasih, marilah kita awali renungan kita dengan sebuah 
cerita. 

“Ina dan Sepercik Overthinkingnya”

 Hai namaku Ina. Aku adalah seorang mahasiswi yang merasa 
kurang percaya diri hingga akhirnya aku merasa takut untuk tampil di 
depan sedikit orang. Bahkan aku sempat merasa kurang puas terhadap 
apa yang aku punya saat itu. Sebut saja aku adalah orang yang sering 
overthinking akan dirinya sendiri. Aku sering mengikuti beberapa ekskul 
sekolah dan kegiatan OMK di parokiku tetapi aku sering  memandang 
diriku selalu tidak mampu jika dipercaya oleh dosen, orang-orang sekitar, 
dan teman-temanku untuk mewakili atau mengikuti kegiatan besar di 
kampus maupun di masyarakat. 

 Sebenarnya aku mempunyai bakat melukis dan bermain musik 
dengan otodidak, namun di saat aku mulai mencoba tampil bermain 
gitar di muka umum, beberapa teman yang kurang dekat denganku 
selalu mencibirku bahkan membicarakan tentangku. Ya, mungkin 
mereka merasa iri atau mungkin aku yang terlalu percaya diri dan belum 
pantas tampil bermain gitar di depan orang-orang. 

 Suatu hari sahabatku menghubungiku untuk meminta aku 
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membuat satu lukisan untuk pameran di perusahaannya. Namanya 
Santi, dia merupakan orang bertalenta di Perusahaan Kesenian dan 
mempunyai kerjasama dengan orang dalam negeri maupun luar negeri. 
Saat itu, Santi mulai menelponku dengan nada tergesa-gesa, “Na, gue 
boleh minta tolong ke lu gak?” dan aku pun menjawab, “iyah San, 
gimana? Mau mau minta tolong apa nih? Kok kayaknya kamu terburu-
buru gitu? Semoga aku bisa membantu yaa..” 

 Santi pun menjelaskan secara rinci dan memberikan peluang 
yang cukup besar untuk masa depanku namun aku terlalu banyak 
berpikir hingga suara Santi membuatku tersadar, “Na… Na… Jawab 
ihh. Gimana? Lumayan buat mengasah bakat lu, tenang aja masalah 
transport dan uang saku gue deh yang tanggung. Kebiasan nih pasti 
overthinking lagi kan lu.” Dan aku pun menjawab, “Oke, akan aku coba. 
Tapi aku takut nanti lukisanku jelek terus malah perusahaanmu jadi 
turun penghasilannya. Apalagi aku dari kota yang gak terlalu terkenal 
juga, mana mungkin dilihat orang-orang di sana.” Santi pun berkata 
sedikit emosi, “Lu pikir gue lahir dari mana Naa?! Kan kita sama-sama 
dari Jatim meskipun gue dari SD sampe sekarang tinggal di sini sih. Dah 
lah percaya sama gue, orang-orang bakal nonton lukisan elu dan baca 
deskripsi lukisan lu sampe titik. Gue jamin deh, sayang banget tau elu 
punya bakat tapi elu sendiri yang nutupin dengan overthinking lu yang 
jelas gak ada gunanya. Tuhan itu udah ngasih bakat-bakat ke orang-
orang termasuk elu dan gue. Jadi please banget hargai yang Tuhan kasih 
ke elu. Katanya Orang Muda Katolik, tapi kok percaya sama bakat sendiri 
aja susah. Ya dah, gue kelarin kerjaan dulu ya. Biar gue bisa rapat dengan 
pikiran enteng.” Aku pun hanya bisa menjawab, “Iya, Santi sahabatku 
yang cerewet akan aku coba ya. Makasih udah mempercayakan aku 
untuk meramaikan Pameran Seni di Perusahaanmu. Nanti kabar-kabar 
lagi yaa.” 

 Untung aku punya Santi yang sangat mengerti perasaan dan 
pikiranku. Kata-kata itu kemudian aku cerna baik-baik dan aku memulai 
semangat sukacita baru untuk kembali bangkit dari pikiran-pikiran 
buruk. Singkat cerita, hingga sekarang aku semakin yakin akan bakatku. 
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Aku pun masih menekuni apa yang aku suka hingga mengikuti beberapa 
perlombaan dari tingkat kota hingga tingkat nasional.

 Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan. Pada pertemuan yang 
ketiga ini, kita mendalami bersama bahwa Sakramen Baptis merupakan 
rahmat dari Allah untuk aktif mewartakan kebaikan Allah. Kisah “Ina dan 
Sepercik Overthinkingnya” mengajarkan satu hal mendasar. Kita harus 
dapat menerima diri kita dulu untuk dapat menjadi saksi kebaikan Tuhan 
dengan penuh sukacita. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Hal 
ini dikatakan bahwa “Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala 
akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.” 

 Sakramen Baptis juga salah satu pembaharuan diri kita terutama 
pada jiwa (batin) kita kepada Tuhan. Kita ingin hati dan jiwa kita lebih  
siap dan tenang daripada sebelumnya. Kita matang dalam menghadapi 
segala masalah di hidup kita, bahkan dapat bersukacita meskipun dalam 
keadaan terpuruk.

 Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita lihat 
kembali bacaan Filipi 4: 4. Santo Paulus berkata “Bersukacitalah 
senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!” Hal ini 
merupakan salah satu cara kita untuk tetap mewartakan kebaikan Allah 
yaitu bersukacita. Sukacita itu dimulai dari diri kita sendiri yaitu bersyukur 
apa adanya diri kita. Mungkin kita tidak masuk standar normal fashion 
atau standar kecantikan, ketampanan secara nasional atau internasional. 
Ada kah standar kesempurnaan fisik bagi Allah? Dengan menerima diri 
secara penuh kita pun akan mudah bersyukur dan tentu saja dapat 
juga bersukacita. Tetapi bukan berarti bersyukur hanya dengan ucapan, 
tetapi juga perlu tindakan-tindakan kecil yang selalu menguatkan kita 
dikala terpuruk. 

 Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, merasa kurang percaya 
diri, selalu khawatir akan diri sendiri, merasa tidak mampu akan 
diri sendiri, bahkan iri hati merupakan salah satu wujud dari kurang 
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bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak-Nya. Hal 
ini membuat orang muda sulit untuk bersukacita atas dirinya sendiri dan 
sulit menjadi pembawa terang dan menjadi garam di sekitarnya. Santo 
Paulus mengingatkan, bahwa damai sejahtera Allah, yang melampaui 
segala akal budi akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus 
Yesus. Paulus meneguhkan orang muda bahwa kedamaian Allah jauh 
melampaui kalkulasi akal manusia. Mudah bersyukur dan percaya pada 
kebaikan Allah akan memperbesar hati dan pikiran kita untuk selalu 
bersukacita dan berbagi sukacita kepada orang lain. Akhirnya, pada 
adven gaudete ini kita semakin penuh sukacita karena sebentar lagi 
Tuhan Yesus datang. 

PERTANYAAN RENUNGAN

1. Beberapa hari ini apakah aku merasa sukacita ataukah aku malah 
penuh kekhawatiran tentang masa depanku?

2. Apakah aku merasa kurang bersyukur beberapa hari ini?

3. Mengapa aku memikirkan hal-hal buruk? Padahal Tuhan sudah 
memiliki rencana yang sangat matang untuk diriku.

DOA KOMUNITAS

P Allah Bapa sumber sukacita abadi, kami percaya Engkau Mahamurah 
yang mau berbagi sukacita dengan kami orang muda. Kami menyadari 
seringkali mengalami kurang bersyukur atas diri kami apa adanya 
sehingga kami sulit mencicipi sukacita yang Kau harapkan bagi kami. 
Oleh karena itu, kami memanjatkan permohonan kami ini, dengan 
berseru.

U Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. 
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P Bagi aktivis muda di gereja maupun masyarakat. Ya Bapa, dampingilah 
teman-teman muda kami yang aktif mewartakan kasih-Mu dengan 
melayani Gereja dan masyarakat. Semoga mereka sungguh 
membesarkan nama-Mu dan menghadirkan Kerajaan-Mu dalam 
setiap karya bakti mereka. Marilah kita berseru...

P Bagi OMK yang kecil hati, tidak percaya diri dan sulit bersyukur 
dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bapa, Engkau telah 
memberikan talenta unik bagi kami semua. Bantulah kami untuk 
selalu tekun mengembangkannya. Semoga kemampuan yang kami 
miliki kami gunakan demi kemuliaan nama-Mu. Dan semoga kami 
tidak mager pada keterbatasan kami.  Marilah kita berseru….

P Bagi kita yang hadir di sini. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur 
atas kebaikan-kebaikan-Mu melalui bacaan hari ini. Kami juga 
bersyukur kepada-Mu karena kami boleh semakin mengenal-Mu 
lewat Sakramen Baptis yang selalu memperbaharui pikiran dan hati 
kami. Bantulah kami menjadi orang muda-Mu yang lebih optimis, 
percaya diri, bersyukur dan bersukacita. Marilah kita berseru...

P Marilah kita sampaikan doa permohonan kita masing-masing di 
dalam hati (hening sejenak). Marilah kita berseru...

P Bapa Mahamulia demikianlah semua doa yang kami sampaikan ke 
hadirat-Mu. Kiranya semua sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini 
kami mohon dengan pengantaraan Kristus, Guru dan Tuhan kami. 
Amin. 

BAPA KAMI

Marilah kita satukan doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan 
Kristus sendiri. 
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DOA PENUTUP (dapat didoakan bersama atau oleh pemandu atau 
salah satu peserta).

 Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu 
karena Engkau masih membimbing kami hingga akhir pertemuan Adven 
ketiga ini. Kami mohon ajarilah kami menghayati kebaikan-Mu melalui 
konsep diri sebagai anak-anak-Mu. Ingatkan kami jika kami merasa 
kurang percaya diri, kurang bersyukur kepada-Mu. Kami berharap kami 
dapat muliakan nama-Mu dalam segala kekurangan dan kelebihan kami 
dengan penuh sukacita. Dengan demikian kami pun menjadi pewarta 
sukacita abadi di sekitar kami. Bantulah kami menghadapi tantangan 
dan ketakutan dalam diri kami sendiri. Semua ini kami haturkan kepada-
Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

LAGU PENUTUP (PS. 592: Syukur Kepadamu Tuhan). 

Syukur kepadaMu Tuhan, sumber segala rahmat.
Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat.
Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup Ilahi.
Kami jadi PutraMu.

Kau tumbuhkan dalam hati, pengharapan dan iman.
Kau kobarkan cinta suci, dan semangat berkorban.
Kami Kau lahirkan pula, untuk hidup bahagia.
Dalam kerajaanMu.

Kami hendak mengikuti, jejak Yesus Sang Abdi.
Mengamalkan cinta bakti, di masyarakat kami.
Syukur kepadaMu Tuhan, atas baptis yang mulia.
Tanda rahmat dan iman.
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PERTEMUAN IV

BE WITH GOD

LAGU PEMBUKAAN (PS. 691: Yesus Diutus Bapa).

Reff  Yesus diutus Bapa di surga, 
kini tugasku jadi utusan.

Bapa mengutus Yesus, Sang Putra 
membawa s’lamat bagi dunia; 
kita diutus Yesus, Sang Guru 
bawalah damai pada sesama. - Reff

Benih yang jatuh di dalam tanah 
akan bertunas hingga berbuah; 
kurban hidupmu bagi sesama 
akan membawa rahmat berlimpah. Reff - end.   

PENGANTAR

Teman muda terkasih, pertemuan kali ini adalah pertemuan 
adven yang keempat. Pertemuan keempat ini adalah akhir dari rangkaian 
pertemuan adven di masa penantian ini. Selangkah lagi kita akan 
memasuki Natal yaitu kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran merupakan awal 
perjalanan hidup. Sebagai orang Katolik pasti kita telah dibaptis donk. 
Baptis itu dapat disama artikan dengan natal. Baptis melahirkan kita baru 
sebagai warga Gereja dan menjadi anak Allah, sedangkan natal adalah 
Kristus yang lahir di dalam hati kita sehingga kita pun ikut lahir hidup 
baru. Baptis yang kita terima adalah materai kekal yang akan melekat 
dalam diri kita selama-lamanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar 
bersama tentang tema Be with God. Artinya, bersatu dengan Tuhan. 
Menjadi satu dengan Allah berarti kita melaksanakan kehendak-Nya. 
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Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Marilah kita mulai dengan 
menyalakan lilin adven sebagai tanda kerinduan dan pengharapan kita 
yang tak terpadamkan hingga kita bersatu dengan Tuhan Yesus. 

PENYALAAN LILIN ADVEN KEEMPAT

P Tuhan adalah dekat pada segala orang yang berseru kepada-Nya. 

U Pada segala orang yang dengan tulus hati berseru kepada-Nya. 

P Hari ini juga kamu tahu, bahwa Tuhan akan datang. 

U Dan besok kita akan melihat kemuliaan-Nya. 

P Jangan  takut,  hai  saudara-saudara  yang  berkecil  hati,  sebab  
Tuhan kita akan datang sendiri membebaskan kita. 

U Tuhan  adalah  dekat  pada  segala  orang  yang  berseru  kepada-
Nya. 

P Moga-moga dalam gelapnya kehidupan ini, cinta kita dan 
pengharapan kita tetap bernyala-nyala dalam hati kita. 

U Seperti lampu yang bercahaya di dalam tempat yang gelap gulita. 

(Lilin adven keempat dinyalakan) 

P Moga-moga kita berjaga-jaga supaya kita siap menyambut 
kedatangan Tuhan Yesus dengan baik. 

U Moga-moga kehidupan kita seluruhnya merupakan satu 
persiapan bagi kedatangan Tuhan Yesus.



d Pendalaman Iman Bulan Adven OMK Keuskupan Surabaya 2021 35

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

Allah Bapa di dalam Surga kami mengucap syukur atas segala 
limpahan rahmat-Mu hari ini. Kami merasakan cinta kasihMu dalam 
hidup kami. Engkau telah mengutus putera-Mu untuk menyelamatkan 
dan mengasihi kami. Kami akan belajar bersatu kehendak dengan 
Dikau. Siapkanlah kami Tuhan untuk dapat membuka hati dan diri kami 
mendengarkan firman-Mu. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan 
pengantaraan Yesus Guru dan Tuhan kami, Amin.

BACAAN KITAB SUCI IBRANI 10: 5-10
5  Saudara-saudara, ketika Ia masuk ke dunia, Ia berkata: “Kurban dan 

persembahan tidak Engkau kehendaki tetapi Engkau telah menyediakan 
tubuh bagiku. 

6  Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau tidak 
berkenan. 

7  Lalu Aku berkata: Sungguh, Aku datang; dalam gulungan kitab ada 
tertulis tentang Aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku.” 

8  Di atas Ia berkata: “Kurban dan persembahan, kurban bakaran dan 
kurban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki dan Engkau tidak 
berkenan kepadanya” meskipun dipersembahkan menurut hukum 
Taurat. 

9 Dan kemudian kata-Nya: “Sungguh, Aku datang untuk melakukan 
kehendak-Mu.” Yang pertama Ia hapuskan, supaya menegakkan yang 
kedua. 

10 Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk 
selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.

P  : Demikianlah Sabda Tuhan.

U : Syukur kepada Tuhan.
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PENDALAMAN TEKS

1. Menurut teman muda, dari bacaan di atas apa yang dikehendaki 
Bapa terhadap Yesus?

2. Menurut teman muda, bagaimana cara Yesus menanggapi kehendak 
Bapa-Nya?

 

RENUNGAN (dibaca dengan jelas dan tidak tergesa-gesa)

Teman-teman terkasih, marilah kita awali renungan kita dengan sebuah 
cerita. 

“Ayu dan Bu Martha”

Bu Martha adalah pendamping OMK Paroki. Ia menemani teman 
muda dalam berbagai kegiatan kegerejaan maupun non-gereja. Pada 
perayaan Malam Natal, OMK menjadi salah satu petugas liturginya. Saat 
pertemuan OMK di gereja, Bu Martha hendak menyampaikan kepada 
teman-teman OMK, siapa yang akan menjadi pemeran Maria-Yosef dan 
Petugas Koor. Pemeran Maria adalah Sisil dan pemeran Yosef adalah 
Yoga sedangkan teman-teman OMK lainnya menjadi petugas koor. 

Setelah pertemuan OMK di gereja selesai, Ayu menemui Bu Martha 
dan menyampaikan keinginannya. Ia ingin menjadi pemeran Maria. 
Kemudian Bu Martha bertanya, “Kenapa kamu ingin menjadi pemeran 
Maria, toh pembagian nya juga sudah dibagi kan tadi”. Kemudian Ayu 
menjawab, “Setiap kali OMK bertugas, saya selalu menjadi petugas koor 
bu. Koor itu kan duduknya tidak terlihat oleh umat. Sesekali saya juga 
ingin terlihat Bu.” 

Dengan tersenyum Bu Martha mengajak Ayu untuk duduk dan 
bicara. “Kita melakukan pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan bukan 
untuk dilihat umat, tapi dilihat Tuhan, Yu”, kata Bu Marta. Ketika 
kamu melayani meskipun hanya sebagai petugas koor, duduknya di 
bawah atau samping, capek latihan namun tidak dilihat umat, itu tidak 
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masalah Yu”. Dipuji itu gak hal pokok. Tuhan melihat pelayananmu. 
Dan Tuhan bangga kepadamu saat itu juga Ayu… kamu paham?” Jawab 
Ayu mengelak “Tapi Bu, kan...”. “Tuhan tidak melihat seberapa besar 
pelayananmu kepada-Nya, asalkan itu tulus dan murni dari hatimu pasti 
itu berharga di hadapannya. Sekecil apapun itu. Misal, pada saat Natal 
kita kan juga kerja bakti membersihkan gereja. Walaupun kamu cuma 
ngelap meja, tapi kalau kamu datang dan melakukannya dengan tulus 
dan tidak karena ingin dilihat orang, atau misalkan tidak karena ingin 
dapat snack, Tuhan senang Yu melihat perbuatanmu itu. Tuhan sangat 
gembira pastinya, ” jawab Bu Martha menjelaskan kepada Ayu. “Begitu 
ya bu, baiklah bu kalau begitu saya mau tetap sebagai petugas koor” 
dengan begitu mantab Ayu menjawab dan pulang. 

Teman muda terkasih pada pertemuan kali ini, kita diingatkan 
tentang materai kekal dari Baptis yang kita terima. Gak seorang pun 
dapat menghapusnya, sebab itu diukir dalam batin kita. Dan yang 
mengukir adalah Allah yang kekal. Apa yang diukir Allah tidak dapat 
dibatalkan karena gak mungkin kan Allah itu keliru! Dibaptis berarti kita 
dijadikan satu dalam kehidupan Gereja. Kita adalah anak-anak Allah. 
Materai kekal yang kita terima saat baptis memiliki sifat tak terhapuskan. 
Kita sungguh dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ini artinya, 
hidup seperti para malaikat dan orang suci itu sudah di genggaman kita. 
Pertanyaannya, apakah kita setia mempertahankan rahmat kesucian 
dari Baptis hingga kita masuk ke dalam Kerajaan Bapa dengan Bunda 
Maria, Para Rasul dan orang-orang suci? Baptis juga menjadi tanda kita 
lahir menjadi anggota Gereja.

Pada pertemuan adven keempat ini kita diingatkan tentang 
Natal yang semakin dekat. Kita ingin menyambut Tuhan Yesus dengan 
menyerahkan diri kita kepada-Nya. Oleh karena itu, marilah kita benar-
benar menyiapkan hati untuk dapat menyambut Tuhan dengan hidup 
yang kudus. 
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Orang muda yang telah dibaptis, bersatu dengan Tuhan. Tanda 
orang muda bersatu dengan Tuhan adalah melakukan kehendak-Nya 
dengan setia. Apa ya isi kehendak Allah itu? Satu-satunya isi hati dan 
kehendak Allah adalah mengasihi ciptaan-Nya seperti kita ini. Ia sangat-
sangat mengasihi kita loh. Bayangkan, Allah sendiri memberi Putera-Nya 
karena cinta yang tak terbatas. Yesus diutus untuk melakukan kehendak 
Bapa-Nya yaitu mengasihi dan menyelamatkan manusia. Ia melakukan 
seperti yang diukirkan dalam Mazmur 40 ayat 8 “Sungguh, Aku datang; 
dalam gulungan kitab ada tertulis tentang Aku untuk melakukan 
kehendak-Mu, ya Allah-Ku.” Yesus datang untuk melakukan “kehendak 
Bapa-Nya”. Bagaimana kah dengan kita? Apa yang kita lakukan untuk 
mengikuti kehendak Yesus? 

Teman muda terkasih, melakukan kehendak Allah adalah bentuk 
persembahan paling dikehendaki Tuhan.  Cerita tentang Ayu di atas, 
dimana dia mulai paham bahwa melayani Tuhan itu harus dengan hati, 
adalah cara kita mempersembahan diri kita. Sebagaimana Bapa mengutus 
Yesus untuk datang ke dunia membawa kasih dan menyelamatkan 
manusia, demikian juga kita diutus untuk melakukan kehendak Yesus 
sebagai bentuk persembahan kita. Namun, dalam prakteknya sering kali 
kita malas dan bersikap acuh untuk melakukan kehendak Bapa. Bahkan 
kita sering melakukan kehendak-Nya karena memiliki tendensi pribadi. 
Kita tidak tulus. Maka mari bersama Tuhan, be with God, serahkanlah 
kehendakmu untuk menjadi kehendak Allah.

PERTANYAAN RENUNGAN

1. Apakah aku sudah mempersembahkan diri dengan melakukan kasih 
sesuai dengan kehendak Tuhan?

2. Pernahkan aku mengalami kekosongan hati padahal terlibat aktif di 
Gereja, atau tidak sama sekali; sedemikian banyak pelayanan tapi 
mengapa hidupku hampa dan jauh dari kesucian? 
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3. Persembahan diri apa yang sebaiknya semakin aku maksimalkan saat 
menyongsong Natal yang semakin dekat ini?

DOA KOMUNITAS

P Tuhan kami percaya bahwa Engkau senantiasa ingin bersatu dengan 
kami sebagai orang muda. Engkau sendiri berkata, mintalah maka 
akan diberi, carilah maka akan mendapat, dan ketuklah maka pintu 
akan dibukakan bagimu. Dalam hidup menjadi orang muda katolik, 
kami sering mengalami kesulitan dalam hidup. Dengan keyakinan 
akan SabdaMu itu kami menyampaikan doa permohonan kami ini, 
dengan berseru:

U Datanglah menyelamatkan kami ya Tuhan.  

P Bagi semua pendamping OMK seluruh Keuskupan Surabaya. Ya 
Bapa, Engkau tahu betapa banyak pendamping OMK di Keuskupan 
Surabaya yang melayani dengan tulus. Teguhkanlah selalu kasih 
mereka, dan berikanlah penghiburan menurut kehendak-Mu. 
Marilah kita mohon…

P Bagi OMK yang ada di Paroki kita. Bapa ajarilah kami bahwa kurban 
persembahan yang Engkau kehendaki adalah diri kami sendiri. 
Semoga OMK di Paroki kami tidak melakukan sesuatu bagi Gereja 
dan masyarakat atas dasar kepentingan jahat, picik dan egois 
melainkan demi perkembangan Kerajaan-Mu, dan demi kesucian 
jiwa. Marilah kita mohon...

P Bagi teman-teman yang sedang sakit, berduka, atau penuh 
kesulitan hidup. Ya Bapa, Engkau pun mengajari kami untuk 
mempersembahan segenap suka-duka kami kepada-Mu. Bantulah 
teman-teman kami yang sakit, berduka, dan yang mengalami 
kesulitan hidup agar dapat mempersatukan segenap pengalaman 
mereka di dalam Engkau satu-satunya Allah Maha Rahim. Marilah 
kita mohon…
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P Marilah kita berdoa bagi orang muda yang terbelenggu oleh rasa 
acuh dan egois. Ya Bapa, bantulah teman-teman kami yang mungkin 
masih tertutup dan kurang terbuka bagi kepentingan Gereja dan 
masyarakat. Semoga mereka mengerti bahwa mereka dipanggil 
hidup suci dengan memberi diri kepada-Mu melalui pengabdian 
kepada Gereja dan masyarakat. Marilah kita mohon…

P Marilah kita berdoa untuk kita yang hadir di sini. Bapa, peliharalah 
dan murnikanlah niat kamu dalam mengikuti Putera-Mu sehingga 
kami sungguh siap bersatu dengan Kristus di Hari Natal. Marilah 
kita mohon... 

P Marilah kita sampaikan doa permohonan kita masing-masing dalam 
hati (hening sejenak). Marilah kita mohon… 

P Demikanlah Tuhan segala doa kami yang sampaikan kepada-Mu, 
dengan perantaraan Yesus Tuhan kami, Amin.

BAPA KAMI

Marilah kita satukan doa dan harapan kita dengan doa yang 
diajarkan Kristus sendiri. 

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

Allah Bapa, Engkau mengutus Yesus Kristus untuk mengasihi dan 
menyelamatkan kami. Maka teguhkanlah kami yang diutus Putera-Mu 
untuk dapat menjadi pewarta keselamatan dan cinta kasih kepada 
sesama kami. Dampingilah kami  untuk tetap setia dalam melakukan 
kehendak-Mu. Teguhkanlah iman kami jika kami menemukan kesulitan 
dan rintangan yang membuat kami menyerah untuk bertindak benar 
dan sesuai dengan jalanMu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
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LAGU PENUTUP (PS. 442: O Datang, Imanuel). 

O datanglah, Imanuel, tebus umat-Mu Israel, 
yang dalam berkeluh kesah menantikan Penolongnya. 
Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!

O Surya Pagi, datanglah dan jiwa kami hiburlah; 
halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. 
Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!
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