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KATA  PENGANTAR 
 

 

Virus corona tipe baru (covid-19) sedang meruntuhkan segenap pranata kehidupan manusia. 

Negara yang dianggap sebagai institusi paling sistematis dalam mengurus kehidupan publik 

kalang kabut dihantam pandemi ini. Bahkan agama yang selalu menyediakan dirinya untuk 

menjawab segenap pertanyaan eksisteni manusia tak berkutik di hadapannya. Peradaban yang 

begitu mendewakan mobilitas, ambruk di bawah hukum social distancing sebagai resep primer 

melawan corona. 

 

Bisa jadi wabah adalah reaksi natural atas kesalahan manusia secara kolektip terhadap alam. 

Dalam bahasa iman, wabah antara lain disebabkan oleh dosa ekologis. Wabah muncul karena 

manusia telah merusak tatanan dan harmoni alam. Perusakan alam itu membuat alam tidak 

seimbang lagi. Dan ini mempunyai akibat yang sangat luas dan beragam. Misalnya pemanasan 

bumi, perubahan iklim, polusi yang mengotori semua elemen alam di darat, di laut maupun di 

udara, dan munculnya berbagai penyakit baru. Ketidak seimbangan ala mini membuat tubuh 

manusia tidak seimbang pula. Imunitas melemah sehingga manusia menjadi rentan terhadap 

wabah. Seharusnya alam memiliki caranya sendiri untuk meredam wabah. Tetapi ketika nafsu, 

keserakahan, kesombongan manusia telah merusak alam, wabah tidak terbendung. 

 

Mengenai keserakahan manusia ini Paus Fransiskus mengatakan: “Dengan keserakahannya, 

manusia mau menggantikan tempat Allah, dan dengan demikian akhirnya membangkitkan 

pemberontakan alam”. Kita semua terlibat di dalam dosa terhadap harmoni alam yang telah 

diciptakan Allah sebagai semua baik dan amat baik adanya. Itulah yang disebut sekali lagi: 

dosa ekologis. Wabah menurut pendapat ini adalah “isyarat alamiah, bahwa manusia telah 

mengingkari jati dirinya sebagai citra Allah yang bertugas untuk menjaga harmoni alam, bukan 

merusak alam”. Wabah menyadarkan bahwa manusia adalah ciptaan yang rapuh yang tidak 

mungkin bertahan jika alam ciptaan lainnya dihancurkan. 

 

Masa advent tahun ini (2020), bersama Yohanes Pembaptis kita diajak “menyiapkan jalan bagi 

Tuhan”. Dengan menyiapkan diri bagi kehadiran Tuhan dalam natal-Nya, kita diajak untuk 

mendengarkan suara Tuhan. Menyiapkan jalan bagi Tuhan dalam masa adven ini menjadi 

wujud konkrit dan komitmen pertobatan ekologis membaharui diri dan lingkungan/alam 

ciptaan. 

Pertobatan bukanlah hal yang mudah. Pertobatan pada dasarnya suatu kesediaan berubah (cara 

berpikir dan perbuatan) karena menanggapi perubahan demi tujuan yang lebih baik. Di 

samping itu, pertobatan juga perubahan karena menyadari dan mengakui akan kesalahan atau 

kekuranganya. Yohanes Pembaptis selalu mengajak orang mengarahkan diri dari cara hidup 

lama kepada Kerajaan Allah yang sudah mendekat (Mat. 3:5) 

Ada 3 sikap yang menghambat pertobatan. 

- Menyalahkan siapapun yang menyebabkan kegagalan, kesalahan dan 

kekurangannya. Sumber kesalahan selalu pada orang lain ataupun keadaan di 

sekitarnya. Pada umumnya mereka puas mengkambinghitamkan orang lain untuk 

pembenaran diri. 

- Selalu mencari alasan untuk tidak berubah. Mereka tidak menyalahkan pihak lain 

tapi mereka selalu mempertahankan kenyamanan diri dengan menyampaikan aneka 

alasan. 
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- Ketidaksukaan pada kritik, koreksi dan pendapat baru. Mereka menganggap apa 

yang sudah biasa (tradisi) diyakini atau dilakukan yang paling benar. Pendapat yang 

berbeda dengan dirinya dianggap salah dan mengancam diri mereka. 

 

Marilah dalam masa Adven ini, kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan melalui kegiatan 

Katekese maupun Ibadat Keluarga, sehingga Natal-Nya menjadi berkat bagi kita, bagi semua 

yang berkehendak baik dalam menyelamatkan bumi kita.  

 

Tema-tema Katekese dan Ibadat Keluarga Advent 2020: 

Tema Umum : ADVEN DAN PERTOBATAN EKOLOGIS 

✓ Pertemuan I : “Covid-19 dan Realitas Bumi Kita Yang Memprihatinkan” 

✓ Pertemuan  II : “Covid-19 Dan Pola Hidup Sehat”  

✓ Pertemuan III:  “Adven Dan Panggilan  Menyelamatkan Ibu Bumi” 

✓ Pertemuan IV: “Tantangan: Dosa Dan Pertobatan Ekologis”  

 

Semua gagasan pokok maupun pokok-pokok pikiran dalam bahan ini, dapat menjadi referensi 

Frasilitator dalam proses Katekese maupun Ibadat Keluarga selama masa adven 2020 ini. 

Tuhan memberkati. 
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IBADAT KELUARGA 
 

TEMA UMUM 

ADVEN DAN PERTOBATAN EKOLOGIS 

 

Tujuan Umum 

Supaya Kita Menyadari Bahwa Kita Harus Menyelamatkan Ibu Bumi 

 

 

IBADAT I 
 

COVID-19 DAN REALITAS BUMI KITA  

YANG MEMPRIHATINKAN 

Mrk. 13:33-37 

 

 

LAGU PEMBUKA 

 

TANDA SALIB DAN SALAM 

P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus 

U : Amin 

P : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan  

     dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

 

PENGANTAR 

P : Kita memasuki masa Adven, masa penuh rahmat menantikan kedatangan Tuhan pada hari 

natal nanti. Tuhan sudah, sedang dan akan datang. Kedatangan-Nya perlu selalu kita siapkan 

dan sambut dengan hati yang pantas. Untuk itu selama masa persiapan ini, kita merenungkan 

bersama dalam keluarga tema umum, “Adven dan Pertobatan Ekologis”. Selain melalui 

katekese, juga dalam ibadat keluarga di minggu pertama, kita merenungkan bersama tema 

“Covid-19 dan Realitas Bumi kita yang memprihatinkan”. 

Selama tahun 2020 ini tidak ada yang mengira bahwa virus corona (covid-19) akan menjadi 

pandemik global dalam waktu yang sangat cepat. Hanya dalam waktu yang tidak lebih dari 

empat bulan, virus covid-19 telah menjangkiti lebih dari 200 negara dengan jumlah yang 

terinfeksi 2.072.228 orang dan menewaskan 137,666 orang (16 April), dan tentu saja terus 

meningkat. Bahkan sebaran virus covid-19 ini telah meluluh lantakan semua aktivitas umat 

manusia di seluruh penjuru dunia. 

 

Saat ini virus covid-19 bukan lagi hanya sekedar masalah kesehatan. Efek yang paling 

ditakutkan dari pandemi covid-19 adalah lumpuhnya system perekonomian secara global. 

Virus covid-19 ini telah menyeret perekonomian global ke sisi jurang krisis ekonomi yang 

diperkirakan sangat dalam. Bahkan beberapa Negara telah memperlihatkan gejala kelumpuhan 

ekonomi dengan pemberlakuan lockdown terhadap semua aktivitas perekonomiannya  

 

Dalam masa adven ini kita berdoa, semoga kita terbebas dari pandemi ini, dan melalui sikap 

dan cara hidup yang benar dan dengan hati yang pantas, kita pun boleh menyambut datangnya 

Tuhan dalam hati, hidup dan keluarga kita. 
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TOBAT 

P : Supaya ibadat ini mendatangkan berkat bagi kita, kita terlebih dahulu dengan rendah hati 

di hadapan Tuhan memohon pengampunan. SAYA MENGAKU..  

P : Semoga Allah yang Mahakuasa, mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar 

kita ke hidup yang kekal. Amin 

 

DOA PEMBUKA 

 

P : Marilah kita berdoa, 

Allah Yang Mahakuasa, anugerahilah kami, umat-Mu, kehendak yang kuat untuk 

menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik, juga dalam menyelamatkan 

bumi kami ini. Jauhkan dari kami covid-19 yang terus saja melanda dunia ini. Semoga dengan 

demikian kami layak mewarisi Kerajaan Surga, bersama Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang 

bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang 

segala masa. Amin 

 

BACAAN: Mrk. 13:33-37 

 

RENUNGAN 

Yesus menjelang akhir hidup-Nya mengajak murid-murid-Nya agar dengan penuh harapan 

mereka menantikan kedatangan-Nya. Sikap yang diminta Yesus kepada para pengikut-Nya, 

bukan secara pasif, bukan juga dengan tidak berbuat apa-apa, bukan dengan sikap acuh tak 

acuh dan masa bodoh, tidak peduli tetapi Ia minta supaya “hati-hatilah dan berjaga-jagalah”. 

Seperti petani menantikan masa panen, ia harus kerja keras, atau seorang pelajar menantikan 

kelulusannya dalam ujian maka ia harus belajar dengan giat, atau juga seperti seorang pelayan 

menantikan kembali tuannya, maka ia harus mempersiapkan segalanya dengan sungguh dan 

pada waktunya. Para murid harus waspada dan siap sedia untuk menyambut Allah kapan pun 

saatnya Ia datang. 

 

Yesus datang dalam setiap peristiwa hidup kita, dalam setiap kali kita berbuat baik, dalam 

perayaan ekaristi, dalam ibadat dan doa-doa keluarga, juga ketika kita hidup rukun dan damai, 

ketika kita saling mengasihi dan mengampuni, Tuhan datang. Ia hadir. Dan secara khusus 

dalam masa adven ini, ketika kita mempersiapkan kedatangan-Nya secara khusus. Memang 

Yesus sudah, sedang dan akan selalu datang, kapan saja. 

 

Ketika bumi kita memprihatinkan saat ini, akibat ulah kita manusia, bahkan covid-19 yang kita 

alami sepanjang tahun ini, menyadarkan kita bahwa semuanya itu terjadi, karna wabah adalah 

reaksi natural atas kesalahan manusia secara kolektip terhadap alam. Dalam bahasa iman, 

wabah antara lain disebabkan oleh dosa ekologis. Yang dimaksudkan adalah bahwa wabah 

muncul karena manusia telah merusak tatanan dan harmoni alam. Perusakan alam itu membuat 

alam tidak seimbang lagi. Dan ini mempunyai akibat yang sangat luas dan beragam. Misalnya 

pemanasan bumi, perubahan iklim, polusi yang mengotori semua elemen alam di darat, di laut 

maupun di udara, dan munculnya berbagai penyakit baru. Ketidak seimbangan alam ini 

membuat tubuh manusia tidak seimbang pula. Imunitas melemah sehingga manusia menjadi 

rentan terhadap wabah. Seharusnya alam memiliki caranya sendiri untuk meredam wabah. 

Tetapi ketika nafsu, keserakahan, kesombongan manusia telah merusak alam, wabah tidak 

terbendung.  
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Mengenai keserakahan manusia ini Paus Fransiskus mengatakan: “Dengan keserakahannya, 

manusia mau menggantikan tempat Allah, dan dengan demikian akhirnya membangkitkan 

pemberontakan alam”. Kita semua terlibat di dalam dosa terhadap harmoni alam yang telah 

diciptakan Allah sebagai semua baik dan amat baik adanya. Itulah yang disebut sekali lagi: 

dosa ekologis. Wabah menurut pendapat ini adalah “isyarat alamiah, bahwa manusia telah 

mengingkari jati dirinya sebagai citra Allah yang bertugas untuk menjaga harmoni alam, bukan 

merusak alam”. Wabah menyadarkan bahwa manusia adalah ciptaan yang rapuh yang tidak 

mungkin bertahan jika alam ciptaan lainnya dihancurkan. 

 

Masa adven ini menjadi kesempatan penuh rahmat bagi kita untuk terus berbenah diri, agar 

wajah bumi kita yang memprihatinkan ini, menjadi wajah yang penuh berkat, dan janji 

keselamatan sebagaimana kedatangan Yesus membawa keharmonisan manusia dengan Allah, 

dengan sesama,  dan dengan lingkungan semesta. 

 

AKU PERCAYA 

 

DOA UMAT 

P : Tuhan Yesus Kristus bersabda, “Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak  tahu 

bilamana waktunya tiba” Marilah kita berjaga-jaga dengan tekun dalam menantikan 

kedatangan Kerajaan-Nya dan berdoa: 

1. Allah Bapa Yang Mahabaik, tuntunlah Gereja-Mu agar tetap rendah hati dalam 

mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dengan gembira meski mengalami 

banyak hambatan dan kegagalan. Marilah kita mohon… 

2. Teguhkanlah kami para orangtua dengan iman yang mantap sehingga kami dapat 

mendidik anak-anak sesuai dengan kehendak-Mu dalam suasana pengertian dan 

cintakasih. Marilah kita mohon … 

3. Berkatilah anak-anak kami, semoga mereka bertumbuh dalam iman, teguh dalam 

pengharapan, hidup dalam kasih cinta kepada-Mu dan kepada sesama. Marilah kita 

mohon … 

4. Semoga semua orang yang sakit, miskin dan terlantar, Kau beri kekuatan dan 

kesembuhan, serta selalu mengandalkan Engkau dalam hidupnya dan tidak mudah 

putus asa. Marilah kita mohon.. 

 

BAPA KAMI 

P : Kita satukan semua doa, permohonan dan harapan kita dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan 

kepada kita. BAPA KAMI … 

 

DOA PENUTUP 

 

P : Marilah berdoa. 

Ya Tuhan, semoga sabda-Mu yang kami renungkan ini mendatangkan keselamatan bagi kami. 

Bantulah kami untuk terus berusaha menyelamatkan ibu bumi kami ini, dan jauhkan dari kami 

pandemi covid-19, agar kami semakin sejahtera dan bahagia dalam Engkau, kini dan sepanjang 

masa. Amin. 

 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

P : Marilah kita memohon berkat Tuhan… Tuhan beserta kita 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

P : Kita sekalian dilimpahi dengan berkat oleh Alah yang Mahakuasa, Bapa dan Putra dan Roh 

     Kudus 
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U : Amin. 

 

LAGU PENUTUP 

 

 

*&* 

 

 

IBADAT II 
 

“COVID-19 DAN POLA HIDUP SEHAT” 

Mrk. 1:1-8 

 

LAGU PEMBUKA 

 

TANDA SALIB DAN SALAM 

P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus 

U : Amin 

P : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan  

     dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

 

PENGANTAR 

P : Dalam ibadat ini kita merenungkan tema “Covid-19 Dan Pola Hidup Sehat”. 

Bumi rumah kita bersama, sedang terkoyak. Percepatan perusakan lingkungan yang kita 

lakukan tidak sebanding dengan kemampuan Bumi untuk memulihkan diri. Paus Fransiskus, 

melukiskan hal itu dengan nada prihatin dalam ensikliknya, Laudato Si (2015). “Saudari kita 

ini sedang menjerit karena segala kerusakan yang kita timpakan kepadanya. Sebab tanpa 

tanggungjawab, kita menyalagunakan kekayaan yang telah diletakkan Tuhan di dalamnya. 

Kita bahkan berpikir, kitalah pemilik dan penguasanya, berhak menjarahnya”. 

 

Lukisan keprihatinan ini menunjukkan kerusakan yang dialami Bumi saat ini berkaitan dengan 

kerakusan kita manusia. Sikap, cara pandang, dan cara bertindak kita cenderung egoistis 

membuat bumi terpuruk. Bumi tidak dilihat sebagai “saudari”, sebagai subyek hidup yang 

menyediakan segala hal yang kita butuhkan, tapi sebagai obyek eksploitasi untuk melayani 

hasrat konsumeris kita yang tak terbatas. Juga pola hidup sehat dan bersih terasa masih jauh 

dari perilaku hidup kita setiap hari. Hal ini menyebabkan kita pun terpapar pandemi covid-19 

ini. 

 

TOBAT  

P : Supaya ibadat ini mendatangkan berkat bagi kita, kita terlebih dahulu dengan rendah hati 

di hadapan Tuhan memohon pengampunan. SAYA MENGAKU..  

P : Semoga Allah yang Mahakuasa, mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar 

kita ke hidup yang kekal. Amin 

 

DOA PEMBUKA 

Allah yang Mahakuasa dan Maharahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi 

menghalangi langkah kami menyongsong Putra-Mu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang 

bijaksana, kami  dimampukan untuk menjaga dan merawat bumi kami ini sebagi ibu yang 



Ibadat Anven dan Pertobatan Ekologis                                                                                  8 

memberi hidup, sebagai saudari yang mengasihi dan memperhatikan serta sebagai rumah 

tempat tinggal yang aman dan damai, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus, Putra-Mu yang 

bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang 

segala masa. Amin. 

 

BACAAN : Mrk. 1:1-8 

 

RENUNGAN 

Padang gurun adalah tempat yang tidak mudah untuk membangun kehidupan. Suasana yang 

tampak adalah keras, gelap, dan menakutkan. Kabar baik tentang Yesus Kristus Anak Allah, 

dimulai di padang gurun, tempat yang terpinggirkan dan menakutkan. Dengan cara ini penginjil 

mau mengatakan bahwa padang gurun dengan segala situasinya itu adalah bagian dari 

kehidupan Allah. Di tempat ini, Tuhan yang kita tunggu-tunggu akan hadir. Di tempat ini Allah 

dan manusia bertemu. Allah hadir untuk menyelamatkan kita dari dosa dan ketakberdayaan. 

 

Di padang gurun hidup kita saat ini, suara Yohanes Pembaptis juga berseru, untuk 

mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan mau datang, ada dan hadir di bumi hati dan hidup 

kita, terlebih di bumi yang sedang kita jaga dan rawat, bumi yang adalah ibu yang memberi 

kehidupan, sebagai saudari yang peduli dana memperhatikan, serta sebagai rumah yang aman, 

damai dan sejahtera, Dia berseru agar kita kembali ke martabat kita sebagai anak-anak Allah 

dan akan kewajiban kita mempersiapkan kedatangan-Nya. 

 

Siapkan jalan bagi-Nya tidak lain adalah dengan rela dan berani untuk menjaga dan merawat 

dengan baik hidup kita dan bumi tempat kita tinggal. Saat untuk masuk dan berada serta 

mengalami suatu bumi baru yang terdapat damai dan kebenaran.  

 

Paus Fransiskus mengajak kita sekalian untuk memberikan perhatian kepada para papa, orang 

miskin dan kaum pinggiran, yang tidak mempunyai rumah, agar memberikan perhatian kepada 

mereka sebagai bentuk tanggungjawab bersama sebagai anak-anak kesayangan Bapa. Bumi 

sebagai rumah bersama mendorong kita untuk memberikan perhatian kepada orang-orang 

miskin, karena mereka juga berhak mendapat penghargaan yang layak, sebagaimana layaknya 

sesama anggota rumah. Dan akhirnya, Santo Yohanes Paulus ke II menegaskan bahwa 

kemajuan jaman sebagai hasil dari pengembangan hidup manusia, harus tetap memberikan 

sikap hormat terhadap makhluk ciptaan. 

 

Kita pun perlu menyadari bahwa sikap dan perilaku kita sangat mempengaruhi dan menentukan 

kelangsungan hidup pribadi dan bersama. Situasi yang sedang kita alami, mengajak kita untuk 

merenungkan lebih jauh bagaimana kita membangun pola hidup bersih dan sehat agar kita 

dapat mengatasi dan mencegah meluasnya penyebaran virus covid-19 ini. Kita diharapkan 

menjaga jarak dan karantina atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Satu hal penting 

yang harus diketahui terkait covid-19 yakni kemungkinan besar tertular jika berdekatan dengan 

orang yang terinfeksi dalam waktu lama. Resiko semakin besar jika kita berada di ruang 

tertutup bersama dengan orang yang terinfeksi covid-19. Penyebaran cenderung lebih tinggi di 

tempat umum, dimana ada banyak orang yang melewati kawasan itu. Pencegahan dapat 

dilakukan yakni dengan mencuci tangan secara teratur dn menyeluruh masih disarankan untuk 

mencegah penularan covid-19. Sabun membantu melarutkan virus. Oleh sebab itu jika hanya 

mencuci tangan dengan air tapi tidak menggunakan sabun, hal ini dianggap tidak efektif. 

Kemudian, menggosok tangan dengan alkohol memang dapat mencegah penularan, serta 

menjaga jarak serta menggunakan masker adalah hal yang penting dalam upaya pencegahan. 

Maka pola hidup sehat dan bersih, meningkatkan daya tahan tubuh adalah penting. 
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Tentu ada banyak pengalaman suka dan duka, atau pengalaman menyenangkan maupun 

membebankan ketika kita diminta untuk tinggal di rumah, bekerja di rumah, beribadah di 

rumah, tidak berkumpul dengan banyak orang, menggunakan masker, cuci tangan dengan air 

dan sabun, jaga jarak, dll,, semuanya itu bertujuan agar pandemi covid-19 ini segera berakhir 

dan kita memulai hidup normal baru. Kepedulian kita justru menyelamatkan tidak hanya diri 

sendiri tetapi sesama dan lingkungan sekitar kita. Inilah padang gurun hidup kita saat ini. Mari 

kita siapkan bagi Tuhan. 

 

AKU PERCAYA  

 

DOA UMAT 

P : Santo Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang 

Juru Selamat dengan mengajak kita untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Marilah kita 

membuka diri akan panggilan keselamatan-Nya dan berdoa, 

1. Semoga para pejabat Gereja dipenuhi dengan iman, harapan dan kasih akan Kristus 

Putra-Mu, agar mereka selalu menjadi saksi Injil-Mu yang mengundang kami untuk 

selalu tinggal di dalam Kerajaan-Mu. Marilah kita mohon … 

2. Semoga semangat belarasa dan cintakasih kami terhadap para penderita sakit dan cacat 

di sekitar lingkungan hidup kami makin berkobar sehingga bersama dengan mereka, 

kita kelak beroleh keselamatan abadi di surga. Marilah kita mohon … 

3. Semoga penantian penuh pengharapan akan kedatangan Kristus di masa adven ini, 

membangkitkan semangat kami untuk merawat dan menjaga bumi kami ini sebagai ibu, 

saudari dan rumah tempat tinggal yang aman dan damai. Marilah kita mohon… 

4. Semoga semua orang yang berkehendak baik dalam membangun, merawat dan 

menjaga bumi kami ini, tetap semangat dan tidak putus asa dalam menghadapi berbagai 

tantangan dan kesulitan. Marilah kita mohon… 

 

BAPA KAMI 

P : Kita satukan semua doa, permohonan dan harapan kita dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan 

kepada kita. BAPA KAMI … 

 

DOA PENUTUP 

Marilah berdoa, 

Ya Tuhan, kami telah Kau teguhkan melalui Sabda-Mu, Semoga kami selalu dibantu agar 

dengan bijaksana dan berani mengusahakan kesejahteraan dan kebaikan, melalui usaha 

merawat dan menjaga bumi kami ini, dan Kau perkenankan mengalami sukacita surgawi mulai 

dari dunia ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. 

 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

P : Marilah kita memohon berkat Tuhan… Tuhan beserta kita 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

P : Kita sekalian dilimpahi dengan berkat oleh Allah yang Mahakuasa, Bapa dan Putra dan Roh 

     Kudus 

U : Amin. 

 

LAGU PENUTUP 
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IBADAT III 
 

“ADVEN DAN PANGGILAN   

MENYELAMATKAN IBU BUMI”  

Yoh. 1:6-8, 19-28 

 

 

LAGU PEMBUKA 

 

TANDA SALIB DAN SALAM 

P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus 

U : Amin 

P : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan  

     dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

 

PENGANTAR 

 

Menyelamatkan bumi adalah sebuah panggilan dan ini sesungguhnya menjadi sebuah perilaku 

yang dibangun dalam kebersamaan kita. Karena ia merupakan sebuah perilaku. maka gaya 

hidup kita sehari-hari harus berubah dan harus ramah lingkungan. Apakah perilaku hidup dan 

kebutuhan kita sungguh telah ramah lingkungan?  

 

Panggilan untuk saling mengasihi terjadi pada setiap manusia. Manusia diajak untuk mengasihi 

alam ciptaan, ibu bumi yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan 

untuk menguasai ibu bumi, sejatinya dilakukan dalam tindakan kasih, bukan dengan nafsu 

serakah untuk memanfaatkan segala yang di bumi untuk kebutuhannya semata. Kita mohon 

rahmat Tuhan agar kita menyadari panggilan kita untuk menyelamatkan ibu bumi pada masa 

penuh rahmat ini. 

 

TOBAT 

P : Supaya ibadat ini mendatangkan berkat bagi kita, kita terlebih dahulu dengan rendah hati 

di hadapan Tuhan memohon pengampunan. SAYA MENGAKU..  

P : Semoga Allah yang Mahakuasa, mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar 

kita ke hidup yang kekal. Amin  

 

DOA PEMBUKA 

 

Ya Allah, pandanglah kami yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran Putra-Mu. 

Bantulah kami agar kami bersukacita karena keselamatan yang seagung itu dan dengan 

gembira merayakannya dalam ibadat kami ini. Kegembiraan itulah yang meneguhkan 

panggilan kami untuk menyelamatkan ibu bumi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, 

Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan 

Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. 

 

BACAAN: Yoh. 1:6-8, 19-28 
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RENUNGAN 

 

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kesusahan kalau dibagi-bagi menjadi ringan, dan 

kebahagiaan kalau dibagi-bagi menjadi semakin bahagia. Itulah pengalaman Maria dan 

Elisabeth yang saling membagi pengalaman suka dan duka dua bersaudara. Keduanya telah 

menjawabi panggilan Allah membawa dalam rahim mereka masing-masing berkat Allah bagi 

manusia. Yohanes yang dikandung Elisabeth, yang kemudian mempersiapkan jalan bagi 

Mesias Putra Allah; dan Maria dalam rahimnya, membawa Yesus untuk dunia. Panggilan yang 

indah dari keduanya bukan tanpa tantangan, tetapi justru dalam kerendahan hati, berkat itu 

menjadi berlimpah. 

 

Bunda Maria yang sebelumnya merasa cemas, takut, dan gelisah karena menerima kabar dari 

malaikat Gabriel, mengungkapkan kelegaan dan kebahagiaannya setelah bertemu Elisabet 

saudaranya. Pertemuan dua perempuan yang tampaknya galau berubah menjadi pengalaman 

yang saling membahagiakan dan saling meneguhkan. Ini adalah pengalaman berkat, sehingga 

anak yang dalam rahim pun ikut bersorak gembira. 

 

Kita pun saat ini perlu menyadari kembali panggilan kita untuk menyelamatkan bumi, terlebih 

pada masa penuh rahmat ini, ketika kita dengan rindu menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus 

Kristus. Seperti Maria dan Elisabet, mensyukuri panggilan mereka, maka kita pun patut 

bersyukur karena kita pun dipanggil untuk tugas yang mulia ini. Tugas untuk menyelamatkan 

ibu bumi. Kalau kita bersama, pasti kita bisa. Kita mulai dari keluarga kita, dengan membagi 

melakukan yang terbaik, dari hal-hal kecil dan sederhana. Sikap rela berbagi dalam semangat 

kerendahan hati. Menjaga kebersihan dalam lingkungan keluarga dan sekitarnya. Memberi rasa 

aman bagi satu sama lain, saling membahagiakan dengan saling menghargai dan mengampuni, 

sehingga kebahagiaan kita menjadi sempurna ketika kita bisa membahagiakan orang lain, 

ketika kita bisa menjaga dan merawat bumi kita ini. 

 

Dengan menyadari panggilan kita sebagai wakil Allah di dunia ini, kita harus mulai 

membiasakan diri untuk mempertimbangkan secara cermat dan matang sebelum mengambil 

tindakan yang berhubungan dengan ibu bumi. Tindakan yang ramah akan ibu bumi, mencegah 

berbagai dampak negatif terhadap kehidupan semua makhluk, termasuk manusia. Jika 

kebiasaan hidup yang ramah lingkungan ini nantinya menjadi kebiasaan bersama (habitus 

sosial) dengan sendirinya ibu bumi akan tetap baik dan selamanya menjadi rahim yang 

memberi kesejahteraan bagi manusia. 

 

AKU PERCAYA  

 

DOA UMAT 

P : Allah Bapa mengutus Yohanes Pembaptis untuk meluruskan jalan bagi Sang Mesias, Sang 

Terang Sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Sambil menantikan kedatangan-Nya, marilah kita 

berdoa. 

1. Ya Bapa, kuatkanlah selalu Bapa Suci, para Uskup dan para Imam dengan Roh Kudus-

Mu dalam mewartakan kabar gembira kedatangan-mu yang menyelamatkan bagi kami 

umat-Mu. Marilah kita mohon…  

2. Ya Bapa, berkatilah anak-anak kami, khususnya anak-anak yang baru lahir. Semoga 

kelahiran mereka menampakkan kasih-Mu sendiri atas kehidupan. Marilah kita 

mohon… 
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3. Ya Bapa, berkatilah semua orang yang berkehendak baik, yang merasa terpanggil untuk 

menyelamatkan bumi kami ini. Semoga setip usaha dan karya mereka mendatangkan 

berkat bagi banyak orang, Marilah kita mohon… 

4. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami yang tengah menantikan hari 

kelahiran Putra-Mu, Yesus Kristus. Marilah kita mohon … 

 

BAPA KAMI 

P : Kita satukan semua doa, permohonan dan harapan kita dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan 

kepada kita. BAPA KAMI … 

 

DOA PENUTUP 

Ya Tuhan yang Mahamurah, semoga dengan bantuan rahmat dan penyertaan-Mu, kami selalu 

mewujudkan panggilan kami untuk menyelamatkan bumi kami. Baharuilah hati dan bumi kami 

agar pantas menjadi tempat kediaman-Mu. Karna Kristus Tuhan kami, Amin. 

 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

P : Marilah kita memohon berkat Tuhan… Tuhan beserta kita 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

P : Kita sekalian dilimpahi dengan berkat oleh Allah yang Mahakuasa, Bapa dan Putra dan Roh 

     Kudus 

U : Amin. 

 

LAGU PENUTUP 

 

 

*&* 

 

 

IBADAT IV 
 

“TANTANGAN: DOSA DAN  

PERTOBATAN EKOLOGIS” 

 

Luk. 1:26-38 

 

 

LAGU PEMBUKA 

 

TANDA SALIB DAN SALAM 

P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus 

U : Amin 

P : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan  

     dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

 

 

PENGANTAR 

 

TOBAT 
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P : Supaya ibadat ini mendatangkan berkat bagi kita, kita terlebih dahulu dengan rendah hati 

di hadapan Tuhan memohon pengampunan. SAYA MENGAKU..  

P : Semoga Allah yang Mahakuasa, mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar 

kita ke hidup yang kekal. Amin  

 

DOA PEMBUKA 

 

Ya Allah, kami mengetahui dari kabar Malaekat bahwa Yesus Kristus Putra-Mu, menjadi 

manusia. Maka kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami supaya karena 

sengsara dan salib-Nya, kami diantar kepada kebangkitan yang mulia. Dan semoga dalam 

menghadapi tantangan dalam menyelamatkan bumi kami ini, kami selalu berpegang pada 

perintah-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, 

hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. 

 

BACAAN: Luk. 1:26-38 

 

RENUNGAN 

 

Maria menerima tawaran proyek kasih Allah merupakan awal sejarah keselamatan yang 

dinyatakan secara pribadi. Maria ditawari menjadi ibu istimewa yang mengandung dan 

melahirkan anak yang dikasihi Allah berkat perlindungan Roh Kudus. Dan Maria yang tak 

pernah merasa diri sebagai orang hebat dan istimewa itu, dalam kesederhanaan dan kerendahan 

hati serta penuh iman, ia terbuka atas tawaran kasih Allah. Ia yang selalu berusaha untuk 

merenung serta melaksanakan Sabda Allah dalam langkah laku hidupnya, ketika disapa 

Malaekat dan menerima tawaran Allah menyatakan kesiapsediaan yang total, penuh 

penyerahan diri. “Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu”, walau 

dalam ketidak mengertinya, ia masih bertanya, “bagaimana hal ini mungkin terjadi”. 

 

Maria membiarkan Allah berkarya dalam dirinya, dalam hati dan hidupnya. Walaupun Maria 

tidak luput dengan segala tantangan kesulitan, dan  cobaan. Advennya Maria adalah dalam 

kerendahan hati dan kesediaan menjadi ibu Tuhan, ia merelakan dirinya, rahimnya, untuk 

mengandung dan melahirkan Yesus. Menjadi hamba bagi  sang Raja damai bagi dunia. 

Kesediaannya menerima tawaran Tuhan itu, membuat Maria juga tetap setia menerima segala 

tantangan, kesulitan sepanjang perjalanan hidupnya hingga di kaki salib. Itulah perjalanan 

sejarah keselamatan yang berawal dari kesediaan menerima tawaran menjadi Bunda 

Penyelamat. 

 

Belajar dari Maria, kita pun kiranya memiliki kerendahan hati dan keterbukaan hati untuk 

berani menjawab “ya” atas tawaran Allah untuk menyelamatkan bumi kita ini. Mungkin kita 

juga terkejut dan tidak mengerti. Tapi baiklah dengan kesadaran dan keberanian untuk 

berlangkah maju mewujudkan pesan Tuhan dalam menyelamatkan bumi ini sebagai hamba 

Tuhan yang terpanggil. Yang penting bagi kita adalah bagaimana situasi kita saat ini kita lihat 

dalam kacamata iman. Dalam Yesus Kristus yang penuh belaskasih itu berkenan merendahkan 

diri dan mengambil hidup sebagai manusia. Dalam berbagai upaya Allah memulihkan semua 

kerusakan yang terjadi, mengembalikannya sebagai ciptaan, serta memperbarui keadaan 

lingkungan. Kita perlu bersikap adil dan bertanggungjawab untuk mengurangi krisis ekologi 

sekarang ini.  

Pertobatan adalah perjuangan untuk kembali kepada kekudusan dan kehidupan abadi, tempat 

Tuhan selalu memanggil kita. Maka marilah kita senantiasa mawas diri dan terbuka pada suara 

Tuhan yang mengajak kita untuk kembali hidup dalam hadirat-Nya, hidup selaras dengan 
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sabda-Nya. Mari kita berani keluar dari zona nyaman kita, berani hidup di jalan Allah, meski 

terasa sulit, namun tetap yakin bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama kita. 

 

Berhadapan dengan semua situasi ini, maka yang diharapkan dari manusia adalah: pertobatan 

ekologis. Pertobatan ekologis mendorong semua orang untuk berdamai dengan Allah lewat 

keberanian diri untuk selalu berpandangan positip dan membangun perilaku baru yang lebih 

menghormati ibu bumi. Pertobatan ekologis bukan hanya soal perasaan dan emosi, tetapi 

sebuah proses perubahan diri untuk menjadi pribadi yang mampu menghadirkan keselamatan 

Allah lewat relasi hidup yang ramah lingkungan. 

 

AKU PERCAYA  

 

DOA UMAT 

Allah Bapa begitu mengasihi kita semua hingga berkenan mengutus Putra-Nya demi 

keselamatan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada-Nya. 

1. Allah Bapa Mahakasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi Bapa Suci, para Uskup, dan 

semua pejabat Gereja sehingga mereka selalu siap sedia dan setia seperti Bunda Maria 

dalam melaksanakan panggilan dan perutusan mereka sebagai gembala Gereja. Marilah 

kita mohon… 

2. Allah Bapa Mahabaik, dampingilah para orangtua dalam mendidik anak-anaknya. 

Semoga mereka selalu berpegang pada Sabda Kebenaran-Mu dalam menghadapi dan 

menangangi masalah anak-anak mereka. Marilah kita mohon… 

3. Ya Bapa, semoga semua orang yang berkehendak baik dalam menyelamatkan bumi 

kami ini, tidak putus asa dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Marilah kita 

mohon… 

4. Allah Bapa Mahasetia, semoga kami makin tekun dan setia dalam menanggapi 

panggilan kami sebagai umat-Mu sebagaimana Bunda Maria dengan tekun dan setia 

pula menerima tugas perutusan menjadi Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon… 

 

BAPA KAMI 

P : Kita satukan semua doa, permohonan dan harapan kita dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan 

kepada kita. BAPA KAMI … 

 

DOA PENUTUP 

 

Marilah berdoa, Allah yang Mahakuasa, kami telah menerima jaminan penebusan abadi. 

Semoga dengan makin dekatnya hari keselamatan, kami makin giat menyelamatkan diri dan 

bumi kami ini agar pantas merayakan  misteri kelahiran Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa 

sepanjang segala masa. Amin, 

 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

P : Marilah kita memohon berkat Tuhan… Tuhan beserta kita 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

P : Kita sekalian dilimpahi dengan berkat oleh Allah yang Mahakuasa, Bapa dan Putra dan Roh 

     Kudus 

U : Amin. 

 

LAGU PENUTUP 

 

*+* 
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Selamat menyambut 

kelahiran Tuhan 


