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KATA PENGANTAR 
 

Tema Aksi Puasa Pembangunan 2023 adalah “Keadilan 

Ekologis Bagi Seluruh Ciptaan: Semakin Mengasihi 

dan Lebih Peduli.” Keadilan harus diwujudkan secara 

menyeluruh terhadap sesama dan seluruh ciptaan (linkungan 

hidup manusia). Kita sebagai Gereja dipanggil dan diutus 

untuk menjadi saksi, pewarta dan pelaku keadilan dalam 

hidup sosial dengan memegang prinsip Ajaran Sosial Gereja; 

menghormati martabat manusia, membangun kesejahteraan 

bersama dalam kebaikan (bonum communae), memiliki sikap 

solidaritas dan subsidiaritas terutama keperpihakan kepada 

mereka yang miskin dan rentan mendapatkan perlakuan 

tidak adil.  

Kenyataannya, kita sedang dihadapkan pada berbagai 

macam tantangan krisis global antara lain berkaitan dengan 

krisis ekonomi, iklim, dan krisis ekologi lainnya. Berbagai 

macam krisis yang ada berkaitan dengan kemerosotan nilai-

nilai iman dan moral dari manusia dari masa ke masa. Kita 

memiliki panggilan untuk bergerak maju tidak hanya jadi 

penonton tetapi pelaku perubahan, tidak hanya jadi 

pembawa pesan tetapi menjadi aktor pembawa harapan akan 

perbaikan. Yang dibutuhkan dari kita adalah kesadaran terus 

menerus bahwa kita membutuhkan Kerjasama dan kerja 

bersama-sama yang integral dalam mengatasi krisis global. 

Mungkin tidak harus dengan pekerjaan besar tetapi sekalipun 

hanya dengan tindakan sederhana dan kecil yang penting 

membawa dampak perubahan dan perbaikan itulah tujuan-



ii 

nya. Perubahan harus dilakukan tahap demi tahap dan 

konsistensi dan dipelihara dalam semangat yang tak pernah 

padam. Hidup manusia dinamis dan terus mengalami peru-

bahan maka dibutuhkan kesetiaan dan pengorbanan. Iman 

mampu memberikan kita visi yang utuh tentang makna rantai 

kehidupan yang saling terkait satu sama lain. Kita memiliki 

panggilan menjadi bagian dari rantai kehidupan yang 

memberi dampak kebaikan dan bukan pengrusakan.  

Sikap yang harus terus dibangun adalah kasih dan kepeduli-

an. Orang yang memiliki kasih tentu memiliki kemampuan 

untuk menghormati yang lain, menjalin relasi dalam kebaik-

an, dan memelihara kehidupan menurut kehendan Tuhan. 

Sikap tanggap dan peduli adalah nilai yang harus dipupuk dan 

dibangun terus menerus. Sikap ini mengiringi semangat kasih 

untuk mewujudkan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. 

Semoga pertemuan reflektif selama masa prapaskah membe-

rikan insight dan pendorong bagi kita untuk bersaksi dan 

beraksi dalam membangun keadilan ekologis bagis seluruh 

ciptaan di lingkungan hidup kita masing-masing. Selamat ber-

APP, Tuhan memberkati.  

 

Peringatan Santo Antonius 

17 Januari 2023 

 

R.D. Vincentius Dwi Sumarno 
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PERTEMUAN KE-1 
SESAMAKU & LINGKUNGANKU 
 

“Merangkul mereka yang tersingkirkan dan tidak 

menyingkirkan diri sendiri” 

“Membangun “rumah” sesungguhnya berarti “membangun 

keluarga; belajar untuk merasa bersatu dengan yang lain, 

lebih dari sekadar ikatan saling membutuhkan atau 

fungsional, tetapi bersatu agar merasa hidup lebih 

manusiawi. Membangun rumah berarti membiarkan ramalan 

mewujud dan menjadikan waktu dan hari-hari kita menjadi 

lebih ramah, lebih peduli dan lebih mengenal. Hal itu juga 

berarti menciptakan ikatan-ikatan yang dibangun dari hal-

hal sederhana, sikap keseharian dan yang kita semua bisa 

melakukannya. Sebuah rumah, sebagaimana kita ketahui 

bersama, membutuhkan kerja sama dari semua 

anggotanya. Tak seorang pun boleh tidak peduli dan 

terasing karena setiap orang adalah sebuah batu yang 

dibutuhkan untuk pembangunannya.” 

 

(Christus Vivit 217) 
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Tujuan Pertemuan: 

Peserta dapat lebih peka dan sadar terhadap kondisi sekitar 

serta mampu menggali hubungan antar sesama dalam 

lingkup komunitas mereka sendiri. 

 
1. LAGU PEMBUKA 

Bahasa Cinta 

Andaikan aku lakukan yang luhur mulia 

Jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna 

Ajarilah kami bahasa cinta-Mu 

Agar kami dekat padaMu, ya Tuhanku 

Ajarilah kami bahasa cinta-Mu 

Agar kami dekat pada-Mu 

Andaikan aku pahami bahasa semua 

Hanyalah bahasa cinta kunci tiap hati 

Ajarilah kami bahasa cinta-Mu 

Agar kami dekat pada-Mu, ya Tuhanku 

Ajarilah kami bahasa cinta-Mu 

Agar kami dekat pada-Mu 

 

2. DOA PEMBUKA 

Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang kami 

mengucap syukur atas karunia-Mu yang telah mengum-

pulkan kami untuk peduli terhadap sesama. Kuatkanlah 

hati kami agar kami bisa semakin merangkul sesama yang 

merasa terasingkan dan juga dapat menyadarkan masing 

masing dari diri kami untuk tidak menyingkirkan diri 

sendiri. Amin 
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3. PENGANTAR PERTEMUAN 

Tema APP 2023 ini adalah KEADILAN EKOLOGIS BAGI 

SELURUH CIPTAAN (Semakin Mengasihi dan Lebih 

Peduli). Dalam pertemuan ini kita diajak untuk semakin 

menyadari perutusan Gereja demi memperjuangkan dan 

berpihak pada orang yang tersingkir. Keberpihakan 

Gereja terhadap orang miskin mestinya tidak pernah 

terlepas dari alam ciptaan yang juga miskin dan tertindas. 

Kita dipanggil untuk menyelamatkan orang lemah dan 

tertindas serta berupaya untuk menyelamatkan orang 

tersingkir yang sedang berteriak dalam penderitaannya. 

Kemiskinan dan penderitaan manusia dan alam semesta 

hendaknya memanggil Gereja untuk bertanggung jawab 

dan terlibat dalam upaya penyelamatan alam semesta 

saat ini. Lalu, siapakah orang yang tersingkir itu? Dan 

sudahkah kita memupuk kepekaan kita untuk merangkul 

orang-orang tersingkir di sekitar kita? 

 

4. BACAAN KITAB SUCI (LUKAS 10: 25-37) 

Orang Samaria yang Murah Hati 

Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk 

mencobai Yesus, katanya, “Guru, apa yang harus kuper-

buat untuk memperoleh hidup yang kekal?” Jawab Yesus 

kepadanya, “Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa 

yang kaubaca di sana?” Jawab orang itu, “Kasihilah 

Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 

segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan 

dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu 
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manusia seperti dirimu sendiri.” Kata Yesus kepadanya, 

“Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, maka engkau 

akan hidup.” Tetapi untuk membenarkan dirinya orang 

itu berkata kepada Yesus, “Dan siapakah sesamaku 

manusia?” Jawab Yesus, “Adalah seorang yang turun 

dari Yerusalem ke Yerikho; ia jatuh ke tangan penyamun-

penyamun yang bukan saja merampoknya habishabisan, 

tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi 

meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang 

imam turun melalui jalan itu; ia melihat orang itu, tetapi 

ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga 

seorang Lewi datang ke tempat itu; ketika ia melihat 

orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu 

datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, 

ke tempat itu; dan ketika ia melihat orang itu, tergerak-

lah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu 

membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya de-

ngan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang 

itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu memba-

wanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesok-

an harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik 

penginapan itu, katanya: Rawatlah dia dan jika kaube-

lanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu 

aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menu-

rut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang 

yang jatuh ke tangan penyamun itu?” Jawab orang itu, 

“Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada-

nya.” Kata Yesus kepadanya, “Pergilah, dan perbuatlah 

demikian!” 

Demikianlah Injil Tuhan 



Bahan Katekese Masa Prapaskah 2023 | 5 

5. INSPIRASI KITAB SUCI  

a. Siapakah orang yang miskin, yang terasing, yang 

tersingkirkan dan yang menderita di sekitar anda? 

b. Sudahkah kita mencoba untuk merangkul sesama 

yang tersingkir? Atau malah kita yang menyingkirkan 

diri? 

c. Bagaimana kita dapat mengembangkan hospitalitas 

(keramahan dan keterbukaan) bagi mereka yang 

miskin, terasing dan tersingkirkan? 

 

6. POKOK PEWARTAAN 

Yesus menunjukan kita teladan mengenai sikap 

peduli pada sesama terlebih terhadap penderitaan 

sesama kita yang lemah dan tersingkir. Seperti pertanya-

an dalam kita suci yaitu, “Siapakah sesamaku manusia?”, 

siapa sih sebenarnya orang tersingkir itu? Dalam Kitab 

Suci, kaum lemah atau tersingkir adalah mereka yang 

karena kesendiriannya, membuat mereka tersingkir dari 

masyarakat. Namun kaum lemah / tersingkir belum tentu 

karena mereka itu miskin, karena banyak juga yang 

meski mengalami keterbatasan fisik, mereka masih 

mampu untuk  bekerja bahkan membuka usaha. Banyak 

juga diantara mereka yang memiliki kekayaan intelek-

tual, daya pikir cemerlang sehingga dapat menghasilkan 

penghasilan yang cukup bahkan bisa lebih untuk meno-

pang kehidupan dirinya maupun orang lain. Dengan kata 

lain kaum lemah adalah mereka yang tersingkir atau 

kurang mendapat perhatian dari masyarakat pada 
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umumnya, misalnya orang sakit, para lansia, janda/duda 

atau single parent yang sudah tidak berumur produktif. 

Sejak awal berdirinya Gereja, Yesus memberikan 

pesan kepada kita agar Gereja dapat memberikan 

perhatian khusus kepada kaum miskin, lemah dan 

tersingkir. Bahkan ketika para rasul sibuk dengan 

pewartaan atau pelayanan Sabda sehingga pelayanan 

terhadap kaum lemah dan miskin terabaikan, maka 

diangkatlah beberapa orang sebagai diakon untuk 

melakukan tugas-tugas pelayanan terhadap orang-orang 

yang tersingkir. 

Dalam tradisi para rasul, Paus sebagai pengganti 

Rasul Santo Petrus terus menggemakan seruan-seruan 

pastoralnya melalui Ajaran Sosial Gereja, dekrit-dekrit 

Konsili Vatikan II serta keputusan pastoral. Gereja diajak 

untuk memberikan perhatian terhadap kaum miskin. 

“Option for the poor” menjadi semangat ajakan untuk 

melayani mereka yang tersingkirkan dengan penuh 

sukacita. Ensiklik-ensiklik para Paus, sejak Santo Petrus 

sebagai Paus pertama hingga Paus Fransiskus sekarang, 

terus menggemakan seruan pelayanan terhadap kaum 

miskin, lemah dan difabel. 

Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyadari 

bahwa berbuat baik itu tidak selalu mudah. Seringkali 

kita menemukan hambatan, yang entah berasal dari diri 

kita sendiri, maupun dari orang lain. Akibatnya, hal ini 

membuat orang menjadi bersikap tidak peduli atau acuh 

tak acuh terhadap sekitarnya terutama pada sesamanya 

yang menderita karena tidak ingin merasa direpotkan. 
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Sikap kurang peduli lebih banyak disebabkan oleh sikap 

egoisme, yakni ketika seseorang tidak lagi memikirkan 

nasib sesamanya dan lebih memikirkan dan memen-

tingkan diri sendiri. Dan hal itu membuat kita malas 

untuk merangkul orang lain. 

Selain rasa egois yang membuat kita menjauhi 

orang lain, terkadang tanpa disadari kita sendiri pun 

pernah mengasingkan diri kita sendiri. Seringkali kita 

merasa tidak enak atau takut untuk merepotkan orang 

lain. Rasa takut itu seringkali juga tumbuh karena rasa 

takut untuk terkucilkan. Jadi sebelum kita terkucilkan, 

kita yang malah menjauhkan diri dari komunitas padahal 

hal itu belum tentu seperti yang kita pikirkan.  

Semua berawal dari rasa kepekaan kita yang masih 

kurang. Kepekaan dan sikap peduli terhadap sesama 

tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya tanpa usaha 

kita untuk membiasakan diri. Kebiasaan itu perlu dipupuk 

sejak dalam keluarga, sekolah, dan akhirnya dalam 

masyarakat. Berawal dari berani bertanya dan mema-

hami kondisi orang lain serta bertindak untuk menggali 

hubungan kita dengan sesama kita. 

Dalam bacaan injil hari ini, diceritakan bahwa dari 

ketiga orang yang lewat, hanya ada 1 orang yang peduli 

dan mau merangkul serta merawat orang yang hampir 

mati di jalanan, yaitu orang Samaria. Ia bahkan bukan 

hanya peka & peduli namun tidak segan untuk mem-

bantu merawat orang tersebut. Kita diajak untuk dapat 

lebih memupuk kepekaan dan rasa peduli kita dengan 

merangkul sesama kita yang tersingkir seperti yang 
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dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Dengan 

berani untuk memupuk rasa kepekaan kita, kita dapat 

lebih mudah untuk memahami perasaan orang lain 

maupun dengan perasaan kita sendiri. Dengan begitu 

kita dapat lebih mudah untuk merangkul sesama dan 

juga untuk bisa lebih terlibat dengan komunitas kita. Mari 

kita belajar untuk lebih peka dan merangkul orang-orang 

yang tersingkir, serta mau terlibat dalam komunitas dan 

tidak mengucilkan diri sendiri. 

 

7. DOA PENUTUP 

Ya Tuhan, terimakasih karena engkau telah membimbing 

kami dan menyadarkan kami akan pentingnya menjalin 

suatu hubungan yang baik dengan sesama. Ajarlah kami 

untuk selalu merangkul teman,saudara dan sesama yang 

terasingkan dan juga mampu untuk selalu ingat akan 

pentingnya hubungan yang baik dengan sesama. Dengan 

Pengantaraan Kristus Tuhan Kami yang hidup, kini dan 

sepanjang segala masa. Amin 

 

8. NYANYIAN PENUTUP 

Yesus Mengutus Muridnya (PS 692) 

1) Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua  
keluar masuk kota, menjelajah semua desa. 
Bawa kabar gembira kepada yang miskin papa 
di tangan Sang Pencipta semua 'kan dapat berkah. 
Ref. 

2) Lagukan madah syukurmu: Tuhan bersama kita 
yang kautakuti apa, bila Tuhan penguat kita. 
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Pada-Nya kita bersyukur, semua telah diutus 
membawa penghiburan dan warta keselamatan. Ref. 

 
Ref.  
Marilah, kita pergi bekerja di ladang Tuhan 
menaburkan yang baik di dalam hati orang 
menaburkan yang baik di dalam hati orang 
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PERTEMUAN KE-2 
DIPANGGIL TERLIBAT DALAM 

USAHA PENYELAMATAN 
 

“Sudahkah aku menyelamatkan atau terbawa arus 

yang toxic?” 

Kasih persaudaraan melipatgandakan kemampuan kita 

untuk bersukacita, karena membuat kita mampu untuk 

menikmati kebaikan orang lain: “Bersukacitalah dengan 

orang yang bersukacita” (Rom 12:15). Semoga spontanitas 

dan semangat kemudaanmu yang semakin diubah menjadi 

spontanitas kasih persaudaraan, dalam kesegaran yang 

menjadikan kita bertindak dengan pengampunan, dengan 

kemurahan hati, dengan keinginan untuk membangun 

komunitas. Sebuah peribahasa dari Afrika menyatakan: “Jika 

kamu ingin pergi dengan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi 

jika kamu ingin pergi jauh, berjalanlah bersama orang lain.” 

Janganlah biarkan persaudaraan kita dirampas. 

 

(Christus Vivit 167) 
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Tujuan Pertemuan: 

Peserta dipanggil untuk terlibat Gereja (kita) dalam usaha 

menyelamatkan dan menyadarkan hal -hal yang harusnya 

kita lakukan ketika melihat suatu hal yang toxic. 

 
1. LAGU PEMBUKA 

Kutemukan Cinta 

Tuhan hidup ini tak slalu mudah, 

Berbatu terjal dan penuh liku, 

Terkadang terluka dan menderita, 

Namun akan tetap ku jalani. 

Badai guntur kan kuhadapi, 

Jurang tebing kurayapi, 

Duka lara pun kualami, 

Demi meraih apa yang kucari. 

Gunungpun kan kudaki, lautkan kusebrangi, 

Jalan berliku kutelusuri. 

Apapun yang terjadi, aku tak akan berhenti, 

Bila disana kutemukan cinta. 

Ku tak slalu mampu tuk mengasihi, 

Bila dibenci dan disakiti. 

Meski lemah dan tak berdaya jiwa, 

Namun akan tetap kujalani. 

Badai guntur kan kuhadapi, 

Jurang tebing kurayapi, 

Duka lara pun kualami, 

Demi meraih apa yang kucari. 
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Gunungpun kan kudaki,  

lautkan kusebrangi, 

Jalan berliku kutelusuri. 

Apapun yang terjadi,  

aku tak akan berhenti, 

Bila disana kutemukan cinta. 

 

2. DOA PEMBUKA 

Ya Allah Bapa maha pengasih terimakasih atas berkat 

serta karuniamu engkau telah mengumpulkan kami untuk 

bersama-sama merenungkan arti dari sebuah pilihan 

dalam hidup berelasi dengan orang lain. Kuatkanlah hati 

dan niat baik kami, agar kami sungguh bisa menjadi 

garam dan terang bagi sesama kami yang membutuhkan. 

Amin 

 

3. PENGANTAR PERTEMUAN 

Setelah pada pertemuan sebelumnya kita semakin me-

nyadari perutusan Gereja demi memperjuangkan orang 

yang tersingkir. Banyak dari kita yang mulai tergerak 

namun juga pada kenyataannya masih banyak kita manu-

sia yang masih acuh dengan sesama manusia. Situasi di 

sekitar kita mempengaruhi cara kita melihat kehidupan, 

menaruh perasaan, dan bertindak. Pada saat yang sama, 

di kamar kita, di rumah kita, di tempat kerja dan di wila-

yah kita, kita menggunakan lingkungan untuk meng-

ungkapkan identitas kita. (LS.147) Apakah kita mau tetap 

terus diam dan pasif melihat keadaan sekitar atau berge-

rak seperti Yesus yang mau mendekat kepada mereka 

yang menderita? 
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4. VIDEO INSPIRATIF 

Video Mengenai Brain Games Conformity Waiting Room 

https://youtu.be/X6kWygqR0L8 

a. Apa yang teman-teman akan lakukan ketika menjadi 

perempuan berbaju ungu?  

b. Apakah teman-teman pernah merasakan hal yang 

sama seperti perempuan berbaju ungu? yang tanpa 

menanyakan apa yang terjadi namun mengikutinya? 

atau justru mencari kebenaran dan menyampaikan 

kebenarannya? 

c. Apakah hal di poin b tadi sudah teman-teman lakukan 

dalam hidup berkomunitas?  

 

5. BACAAN KITAB SUCI (ROMA 12: 9-21) 

Nasihat untuk hidup dalam kasih 

Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang 

jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling 

mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam 

memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu 

kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 

Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah 

dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa! Bantulah 

dalam kekurangan  orang-orang kudus dan usahakanlah 

dirimu untuk selalu memberikan tumpangan! Berkatilah 

siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan 

mengutuk! Bersukacitalah dengan orang yang bersuka-

cita, dan menangislah dengan orang yang menangis! 

Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama; 



14 | Keadilan Ekologis bagi Seluruh Ciptaan 

janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang 

tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara 

yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai! 

Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan; 

lakukanlah apa yang baik bagi semua orang! Sedapat-

dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah 

dalam perdamaian dengan semua orang! Saudara-sau-

daraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut 

pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, 

sebab ada tertulis: Pembalasan itu adalah hak-Ku. 

Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. 

Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan; jika ia 

haus, berilah dia minum! Dengan berbuat demikian kamu 

menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah 

kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah keja-

hatan dengan kebaikan! 

 

6. INSPIRASI KITAB SUCI  

a. Apa itu kasih menurut teman-taman? 

b. Bagaimana teman-teman mengaplikasikan kasih 

kepada teman, keluarga atau mungkin musuhmu? 

c. Pernahkah teman-teman membagikan kasih kepada 

mereka yang membutuhkan? Apa perasaan teman-

teman setelah itu? 

 

7. POKOK PEWARTAAN 

Kita sungguh menyadari bahwa kita sebagai manu-

sia adalah makhluk sosial ,dimana kita tidak bisa hidup 

sendirian, kita memerlukan rekan untuk berkegiatan 
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sehari-hari. Ditengah kebutuhan kita sebagai makhluk 

sosial tersebut, bagaimana kita menciptakan sebuah 

kelompok masyarakat yang bahagia dan berkecukupan 

dengan kata kunci seperti keamanan, partisipasi, 

integrasi dan budaya? (bdk. SDGs / BAPPENAS, 2015. 

Di Tengah kemajuan zaman yang begitu pesat 

seakan kita dituntut untuk berlari dan mengikuti arah 

yang sama, sedangkan kita pun belum begitu paham 

apakah yang kita perbuat ini sudah sejalan dengan 

kehendak Allah. Seperti video yang sebelumnya kita 

sudah lihat. Konformitas (conformity) merupakan kecen-

derungan individu untuk mengubah persepsi, opini dan 

perilaku mereka sehingga sesuai atau konsisten dengan 

norma-norma kelompok. Perempuan tersebut tidak 

paham apa yang terjadi, tanpa menanyakan atau meng-

konfirmasinya, lambat laun perempuan tersebut meng-

ikuti orang-orang berdiri ketika mendengar bunyi bel.  

Mari kita renungkan apakah kita di kehidupan sehari-

hari pun berperilaku seperti perempuan tersebut? ketika 

kita didalam suatu komunitas, kita merasa seakan benar 

melakukan sesuatu karena di dalam komunitas tersebut 

pun dianggap benar. Dimasa sekarang kita mendengar 

istilah komunitas “toxic” dimana kita seolah-olah benar 

namun sebetulnya belum tentu benar sepenuhnya. 

contoh yang lebih nyata dan sederhana dalam dunia 

sosial media, kita dengan mudah menyatakan suka atau 

tidak suka dalam postingan teman kita. ketika ada satu 

orang yang menyatakan komentarnya, kita seakan setuju 

dengan hal tersebut, lalu ikut dalam komentar untuk 

mengomentari postingan tersebut juga.  
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Banyak orang muda terpengaruh oleh ideologi, 

diperalat dan digunakan sebagai umpan meriam atau 

sebagai sebuah kekuatan mengejutkan untuk merusak, 

mengintimidasi dan mengejek orang lain. Dan hal yang 

paling buruk adalah banyak orang muda yang berubah 

menjadi individualis, bermusuhan dan curiga pada setiap 

orang, dan begitu mudahnya menjadi mangsa rencana-

rencana yang tidak manusiawi dan menghancurkan yang 

dirancang oleh kelompok politik atau kekuatan ekonomi. 

(Christus Vivit.73) 

Apabila kita melihat lebih luas lagi, Realitas kehi-

dupan manusia menampilkan sejumlah permasalahan 

sosial yang mengancam martabat pribadi manusia dan 

nilai-nilai kebersamaan yang ada di masyarakat. Perma-

salahan sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, keru-

sakan lingkungan hidup, pengangguran, kesenjangan 

sosial, dll telah merendahkan martabat manusia sebagai 

citra Allah. Diantara mereka yang mengalami dampak 

paling buruk adalah mereka yang miskin, kecil dan 

tersingkir. Orang-orang kecil, miskin dan tersingkir selalu 

ada dari zaman ke zaman. Mereka menjadi korban 

ketidakadilan dan tindak kesewenang-wenangan yang 

muncul dari situasi sosial, ekonomi, dan politik pada 

zamannya. Situasi serupa juga terjadi pada zaman Yesus. 

Orang-orang kecil, miskin dan tersingkir pada zaman 

Yesus digambarkan sebagai orang yang secara ekonomis 

maupun dalam arti sosial. Injil Lukas mengatakan pokok 

karya Yesus adalah menyampaikan kabar gembira 

kepada orang miskin (lih. 4: 18; Luk 6:18; Luk.7:22) 
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Berhadapan dengan realitas ketidakadilan itu, dibu-

tuhkan kepekaan, solidaritas dan kerja sama semua 

pihak. Didalam bacaan yang sudah kita dengar pada 

pertemuan ini, kita sungguh diajak untuk berani meng-

ambil sikap berpendirian teguh terutama dalam hal 

mengasihi dan berbuat baik bagi diri sendiri dan sesama. 

“Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang 

jahat dan lakukanlah yang baik.” (Roma 12:9). Memang 

tidaklah mudah untuk tulus mengasihi sesama apalagi 

mengasihi seorang musuh atau seseorang yang kita tidak 

senangi. “Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan; 

jika ia haus, berilah dia minum! Dengan berbuat demikian 

kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Jangan-

lah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah 

kejahatan dengan kebaikan!”  Kasih Tuhan Yesus meng-

ajari kita tentang kasih yang sungguh murni. Apakah kita 

berani memupuk kasih kepada sesama atau bahkan 

dengan seorang musuh?   

Sebagai bentuk buah pertobatan kita sebagai kaum 

muda, kita bisa melakukan hal-hal sederhana, seperti :  

- Menyebarkan sukacita dan semangat saling menga-

sihi 

- mencari kebenaran ketika ada informasi yang dirasa 

belum tentu benar. 

- tidak ikut-ikutan ketika ada yang mencemooh teman. 

(tidak mudah terbawa arus yang negatif)  

- memberi sedikit dari apa yang kita punya (uang, 

makanan, minum) untuk orang-orang yang membu-

tuhkan  

-   
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8. DOA PENUTUP 

Allah Bapa Maha Pengasih, tuntunlah kami anak anakmu 

agar dapat berani mengambil sikap serta memiliki pendi-

rian yang teguh terutama dalam hal mengasihi dan ber-

buat baik bagi diri sendiri dan sesama. Semoga sabdaMu 

dapat membantuku menjadi pribadi yang siap sedia 

dalam menyikapi segala sesuatu. Amin 

 

9. NYANYIAN PENUTUP 

Cinta Kasih Allah (PS 659a) 

Ulangan:  

Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat-Nya  

oleh Roh ilahi, sumber kekuatan,  

yang dikurniakan pada kita. 

 

Ayat. 

1) Walau kaya raya dan kuasa;  

walau cantik indah mempesona;  

 walau pandai dan gagah perkasa,  

percumalah tanpa cinta kasih 

2) Cinta kasih itu murah hati,  

cinta kasih sabar dan tawakal 

 Cinta kasih tak megahkan diri,  

tak mencari keuntungan diri 

3) Cinta kasih menutup segala,  

cinta kasih selalu percaya 

 Cinta kasih mengharap segala,  

menanggung kurban dengan gembira 
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PERTEMUAN KE-3 
KRISTUS SEBAGAI  

DASAR PERSATUAN  
 

“Membangun Keharmonisan di dalam                 

Komunitas Iman” 

“Ketika Dia meminta sesuatu atau sekadar membiarkan 

tantangan-tantangan itu hadir dalam hidupmu, Dia berharap 

agar kalian memberikan ruang bagi-Nya untuk mendorong 

kalian melaju ke depan, untuk memacu kalian, untuk 

membuat kalian dewasa. Dia tidak merasa terganggu bila 

kalian mengungkapkan keraguan-raguan kalian kepada-Nya. 

Apa yang membuat-Nya khawatir adalah bila kalian tidak 

berbicara pada-Nya, bila kalian tidak membuka diri secara 

tulus untuk berdialog dengan-Nya.” 

(Christus Vivit 117) 
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Tujuan Pertemuan: 

Seluruh peserta yang berkumpul dan berdoa bersama 
menyadari bahwa Kristuslah yang telah menyatukan kita 

untuk bersatu dan berdoa. Sebagai komunitas yang bersatu 
di dalam iman kepada Kristus, tentu penting untuk 

menyadari, mengikuti, dan menghidupi kehidupan bersama 
seperti yang dikehendaki Kristus. Dalam pertemuan kali ini 
semoga para peserta mampu semakin menyadari kehendak 

Tuhan dalam kehidupan berkomunitas. 

 
 

1. LAGU PEMBUKA 

Panggilan Tuhan (PS 682) 

Panggilan Tuhan bagi umat-Nya  

di atas bumi ciptaan-Nya, 

Api cinta-Nya, nyala kasih-Nya,  

sumber semangat bagi kita. 

Wartakan semangat cinta-Nya  

pada orang yang dambakan kasih-Nya. 

Terpujilah Tuhan Allah 

yang telah mengutus Putra-Nya. 

 

Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa,  

kita dikurniai rahmat, 

Kita semua telah dibangkitkan,  

dan disatukan dalam Tuhan.  

Kita akan diberi tempat dalam surga,  

mulia bersama-Nya,  

Terpujilah Tuhan Allah  

karna kasih karunia-Nya 
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2. DOA PEMBUKA 

Allah Bapa Maha Pengasih, kami semua bersyukur 

kepada-Mu karena berkat dan penyertaan-Mu kami 

semua boleh berkumpul bersama untuk mendalami iman 

kami kepada-Mu. Semoga kami semua, orang-orang yang 

telah disatukan oleh Yesus Kristus, Putera-Mu, mampu 

membangun komunitas Kristiani yang saling memba-

ngun. Dan semoga dalam relasi kami dengan sesama, 

baik di dalam komunitas yang hadir dalam pertemuan ini 

maupun dengan orang lainnya, kami mampu bersikap, 

berbicara, merasa, dan bertindak seperti yang diajarkan 

oleh Yesus Kristus kepada kami melalui perantaraan para 

murid-Nya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. 

Amin 

 

3. PENGANTAR PERTEMUAN 

Teman-teman sekalian, pada pekan prapaskah yang 

ketiga ini kita diajak untuk menyadari identitas diri dan 

identitas komunitas kita. Keduanya merupakan suatu 

rahmat dan pemberian dari Allah kepada kita. Baik 

identitas diri maupun komunitas kita saat ini dibentuk 

dengan campur tangan Tuhan di dalamnya. Kita masing-

masing sebagai pribadi tidak mungkin bisa berkumpul dan 

mengikuti pertemuan ini bila tidak disatukan dalam Tuhan 

melalui satu baptisan yang sama. Kita semua adalah 

komunitas Kristiani yang dibentuk oleh kasih Allah. 

Sebagai jemaat Kristiani yang dibentuk dan dipersatukan 

oleh Kristus, maka pentinglah bagi kita untuk mengetahui 

dan menghidupi apa yang sebenarnya dikehendaki oleh 

Dia yang telah mempersatukan kita. 
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4. BACAAN KITAB SUCI (YOHANES 15: 9-17) 

"Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku 

telah mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu. 

Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal 

di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-

Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukata-

kan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu 

dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu 

supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah 

mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari 

pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk 

sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau 

kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku 

tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak 

tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku 

menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberi-

tahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah 

Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih Aku, 

tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah 

menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasil-

kan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu 

minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya 

kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah se-

orang akan yang lain." 
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5. INSPIRASI KITAB SUCI  

a. Dalam bacaan di atas, apakah yang Tuhan Yesus 

perintahkan kepada kita? Mengapa kita perlu untuk 

melakukan perintah-Nya itu? 

b. Apakah kita sudah melakukan perintah yang disam-

paikan oleh Yesus? Apakah bentuk-bentuk nyata yang 

telah kita lakukan kepada, keluarga, teman-teman, 

dan orang lain terkait dengan perintah yang disampai-

kan oleh Yesus tersebut? 

c. Apakah kita telah merasakan kasih dari Tuhan dan 

sesama kita? Apa bentuk konkret dari kasih itu? 

 

6. POKOK PEWARTAAN 

Semua orang memiliki keunikannya masing-masing, 

baik dari penampilan fisik, sikap, pemikiran, dan keunik-

an-keunikan lainnya yang membuat setiap orang berbeda 

satu sama lain. Hal ini pun tentu terjadi diantara kita yang 

mengikuti pertemuan APP kali ini. Kita semua memiliki 

perbedaan satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang 

terjadi di antara kita memiliki dampak yang berbeda-

beda. Ada kalanya saat kita memiliki perbedaan dengan 

orang lain kita merasa senang karena merasa dilengkapi. 

Tapi ada kalanya juga saat kita memiliki perbedaan 

dengan orang lain kita merasa kesal dan tidak senang 

karena hal itu terasa mengganggu. Semua dinamika itu 

terjadi dalam setiap perjumpaan kita dengan orang lain.  

Teman-teman semuanya seluruh dinamika perbeda-

an antara kita semua menunjukkan bahwa kita adalah 
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pribadi yang unik, bahwa Tuhan menciptakan kita semua, 

membentuk setiap pribadi kita secara mendetail hingga 

tak ada orang yang memiliki kesamaan 100%. Meski kita 

semua berbeda, sadarkah kita bahwa Allah menghendaki 

kita untuk tetap menjalin keharmonisan satu sama lain. 

Allah tidak ingin agar kita semua terpecah. Sebagai umat-

Nya kita tentu perlu untuk melakukan kehendak-Nya, 

yakni menjaga kesatuan di antara kita. Dalam hal ini kita 

diingatkan bahwa kita semua berkumpul dan bersatu 

bukan karena kita suka atau senang saja dengan seorang 

pribadi atau senang dengan komunitas tempat kita 

berkumpul ini. Tetapi, kita berkumpul dan bersatu karena 

Allah. Allah adalah motivasi kita untuk berkumpul. 

Dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, Yesus 

mengatakan kepada kita terkait dengan semangat kasih. 

Yesus telah terlebih dahulu merasakan kasih dari Bapa, 

dan Yesus melanjutkan kasih itu kepada kita semua, 

manusia. Kasih itu terus Ia lakukan selama hidup-Nya dan 

mencapai puncaknya pada pristiwa salib. Penyaliban 

Yesus, bagi kita umat Kristiani, memiliki makna yang 

begitu melimpah. Tidak hanya sebagai pengorbanan 

Yesus bagi menyelamatkan manusia saja, tetapi, 

penyaliban-Nya pun menunjukkan pada kita bagaimana 

cara mengasihi. Saat kita mengasihi sesama kita, tidak 

selalu hal-hal baik yang kita peroleh, tak jarang kasih 

yang kita berikan kepada sesama dibalas dengan hal-hal 

yang tidak menyenangkan bagi kita. Seperti halnya Yesus 

yang juga tetap mempertahankan kasih-Nya meski telah 

dikhianati dan disakiti, kita pun diajak untuk tetap 

mengasihi orang-orang disekitar kita walaupun kita kerap 
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merasakan hal-hal yang kurang menyenangkan dari 

mereka. Hal ini tentu bukanlah suatu hal yang mudah 

dilakukan bila tanpa dasar kasih yang kuat. Maka dari itu 

kita perlu untuk mendasari seluruh tindakan kasih kita 

pada cinta kita kepada Allah yang selalu mengasihi kita 

dengan berbagai rencana-Nya. 

 

7. DOA PENUTUP 

Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami semua anak-anak-

Mu bersyukur kepada-Mu atas segala kasih dan berkat 

yang selalu Engkau berikan kepada kami melalui sesama 

dan setiap pengalaman hidup kami. Semoga setelah 

mengikuti pertemuan ketiga APP ini kami semakin mam-

pu menyadari dan merasakan kasih-Mu, serta mampu 

untuk menyalurkannya kepada setiap orang yang kami 

jumpai. Semoga seluruh kasih yang berasal dari kami 

dapat kami dasari dengan cinta kami yang begitu besar 

kepada-Mu sehingga kami tak akan pernah mengeluh 

saat mendapatkan perlakuan kurang baik, melainkan 

kami mampu untuk terus mengasihi dengan tulus tanpa 

meminta balasan. Semua ini kami haturkan dengan 

perantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkua-

sa kini dan sepanjang segala masa, Amin. 

 

8. NYANYIAN PENUTUP 

Bagaikan Bejana 

Bagaikan bejana siap dibentuk,  

Demikian hidupku di tanganMu 

Dengan urapan kuasa RohMu 
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Ku dibaharui selalu 

Jadikan ku alat dalam rumahMu 

Inilah hidupku di tanganMu 

Bentuklan sturut kehendakMu 

Pakailah sesuai rencanaMu 

 

Reff: 

Ku mau sperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu 

Dalam segnap jalanku, memuliakan namaMu 
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PERTEMUAN KE-4 
MEMBANGUN 

SOLIDARITAS DARI DALAM  
 

“Mampukanlah dirimu melawan arus, dan tahu 

bagaimana membagikan Yesus serta 

mengkomunikasikan iman yang telah Dia berikan 

kepada kalian” 

(Christus Vivit 176) 
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Tujuan Pertemuan: 

Seluruh peserta yang berkumpul dan berdoa bersama 

menyadari kelebihan diri sendiri melalui pemahaman pribadi 

dan orang lain. Sebagai komunitas yang telah disatukan 

oleh Kristus, diharapkan agar persekutuan yang tercipta 

ialah persekutuan yang saling membangun dan saling 

menguatkan seperti yang diharapkan oleh Yesus dalam 

pembentukan komunitas Para Rasul. 

 
1. LAGU PEMBUKA 

Bahasa Cinta 

Andaikan aku lakukan yang luhur mulia 

Jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna 

 

Reff 

Ajarilah kami bahasa cinta-Mu 

Agar kami dekat padaMu, ya Tuhanku 

Ajarilah kami bahasa cinta-Mu 

Agar kami dekat pada-Mu 

Andaikan aku pahami bahasa semua 

Hanyalah bahasa cinta kunci tiap hati 🡪 Back to Reff 

Cinta itu lemah lembut sabar sederhana 

Cinta itu murah hati rela menderita 🡪 Back to Reff 

2. DOA PEMBUKA 

Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami 

anak-anak-Mu bersyukur kepada-Mu karena Engkau 

sungguh baik bagi kami. Engkau telah menunjukkan 
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kepada kami cara untuk mengasihi. Kasih-Mu kepada 

kami sungguh tulus dan selalu mengalir dalam diri kami. 

Kami sadar bahwa kami masih sering mengingkari kasih-

Mu itu. Kami mohon, ajarilah kami cara untuk mengasihi 

satu sama lain dengan tulus, sehingga persaudaraan dan 

pesatuan di antara kami tumbuh dengan baik karena 

didasari oleh kasih yang bersumber dari-Mu. Semoga 

kami mampu untuk menunjukkan kasih itu secara 

konkret, pertama-tama kepada orang di sekitar kami, lalu 

kepada semakin banyak orang. Terimalah doa dan 

permohonan kami ini, dengan perantaraan Kristus Tuhan 

dan pengantara kami, Yang hidup dan berkuasa bersama 

Engkau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa, 

Amin.  

 

3. PENGANTAR PERTEMUAN 

Teman-teman semuanya, kita semua mungkin telah 

mengetahui bahwa manusia ialah makhluk sosial yang 

berarti tidak ia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan 

oranglain untuk hidupnya. Kehidupan bersama dengan 

orang lain tentu telah kita lakukan, bahkan sejak kita 

masih kecil. Di awali dari hidup bersama di keluarga, lalu 

di lingkungan seperti tetangga, lalu sekolah, kehidupan 

bersama di gereja, dan di tempat-tempat lainnya. Akan 

tetapi, sebagai pribadi yang telah lama menjalin relasi 

dengan orang lain, masih sering kita hadapi masalah-

masalah dalam kehidupan sosial kita dengan orang lain. 

Dimulai dari rasa tidak suka kepada orang lain, gossip, 

bermusuhan dengan orang lain, dan masalah-masalah 
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lainnya kerap kita alami dalam menjalin relasi dengan 

sesama kita. 

Dalam menjalin relasi dengan sesama kita, banyak 

ukuran yang kita gunakan untuk menilai mereka. Dari 

ukuran diri sendiri hingga omongan orang lain. Saat 

mengalami masalah dengan orang lain, kita sering 

memfokuskan diri pada hal yang membuat kita tidak 

cocok dengan orang tersebut, atau dengan kata lain kita 

akan memfokuskan diri pada “keburukan” atau kelemah-

an dari orang tersebut. Hal ini mungkin sudah menjadi 

suatu kebiasaan atau habitus yang muncul di kalangan 

kita saat ini. Lebih mudah bagi kita untuk mencari hal-hal 

buruk dari orang lain dan diri sendiri dari pada mencari 

hal-hal positif dari orang lain dan diri sendiri. 

Teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita 

akan diajak untuk mencari hal-hal positif dari diri kita dan 

dari orang lain di sekitar kita. Kita akan mencoba untuk 

menemukan kekuatan dalam diri kita dan orang lain. 

 

4. MEMBANGUN SOLIDARITAS 

Seperti yang telah disampaikan dalam pengantar di atas, 

saat ini kita akan mencari hal-hal positif dari dalam diri 

kita dan dari orang lain. Mari kita menemukan kekuatan-

kekuatan diri kita dan orang lain lalu menuliskannya. 

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan 

untuk dalam pertemuan kali ini. 
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a. Perlengkapan yang diperlukan 

▪ Kertas (Sejumlah orang yang hadir) 

▪ Alat tulis (Spidol atau bulpoint) 

b. Langkah-langkah pembuatan 

▪ Dalam kertas tersebut, pertama-tama tulislah 

kelebihan diri kita masing-masing sesuai dengan 

keterangan di bawah. Setelah itu, kertas tersebut 

kita simpan untuk diri kita masing-masing. 

▪ Setelah itu, satu orang mengkoordinir untuk 

menunjuk satu orang yang secara bersama-sama 

akan kita tuliskan kelebihan dan kekuatannya 

sesuai dengan keterangan di bawah. Setelah 

dituliskan, setiap orang memberikan kertas terse-

but kepada orang yang dituliskan kelebihannya 

itu.  

▪ Dalam kertas tersebut silahkan tulis nama kita, 

sehingga orang yang kita beri kertas mengetahui 

dari siapa itu berasal. 

▪ Lanjutkan hingga semua orang telah mendapat 

bagian untuk dituliskan kelebihan dan kekuatan-

nya.  

Dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk 

setidaknya menemukan 3 sudut pandang kelebihan atau 

kekuatan dari diri kita dan rekan-rekan kita. 3 aspek itu 

ialah kelebihan dalam relasi dengan diri sendiri, kelebihan 

dalam relasi dengan orang lain, dan kelebihan dalam 

relasi dengan Tuhan. 

Dalam aspek yang kelebihan dengan diri sendiri itu kita 

akan menuliskan tentang relasi seseorang berelasi 
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dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat terlihat dari 

bagaimana orang tersebut menghargai diri, menjaga diri, 

merawat diri, memperbaiki diri, dsb. 

Dalam aspek kelebihan dengan orang lain kita akan 

menuliskan tentang relasi seseorang dengan orang-orang 

di sekitarnya. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana orang 

tersebut menghargai orang lain, cara ia berprilaku 

dengan orang lain, dan hal-hal lainnya yang kita 

perhatikan atau alami langsung. 

Dalam aspek kelebihan dengan Tuhan kita akan 

menuliskan tentang relasi seseorang dengan Tuhan. Hal 

ini dapat terlihat dari doa-doa, apakah ia ikut perayaan 

ekaristi, peribadatan dan doa-doa lainnya, dapat juga 

dilihat dari semangatnya sehari-hari dalam mewartakan 

sukacita injil kepada sesama. 

 

5. INSPIRASI KITAB SUCI (LUKAS 23: 13-25) 

Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan 

pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada 

mereka: "Kamu telah membawa orang ini kepadaku 

sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat 

sendiri bahwa aku telah memeriksa-Nya, dan dari kesa-

lahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepada-Nya tidak 

ada yang kudapati pada-Nya. Dan Herodes juga tidak, 

sebab ia mengirimkan Dia kembali kepada kami. Sesung-

guhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukan-Nya yang 

setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan meng-

hajar Dia, lalu melepaskan-Nya." (Sebab ia wajib mele-

paskan seorang bagi mereka pada hari raya itu.) Tetapi 
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mereka berteriak bersama-sama: "Enyahkanlah Dia, 

lepaskanlah Barabas bagi kami! Barabas ini dimasukkan 

ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberon-

takan yang telah terjadi di dalam kota dan karena 

pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara 

keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. 

Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya: "Salib-

kanlah Dia! Salibkanlah Dia!" Kata Pilatus untuk ketiga 

kalinya kepada mereka: "Kejahatan apa yang sebenar-

nya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesa-

lahanpun yang kudapati pada-Nya, yang setimpal 

dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar Dia, 

lalu melepaskan-Nya." Tetapi dengan berteriak mereka 

mendesak dan menuntut, supaya Ia disalibkan, dan 

akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu 

Pilatus memutuskan, supaya tuntutan mereka dikabul-

kan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke 

dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan 

itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserah-

kannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-mau-

nya. 

 

6. POKOK PEWARTAAN 

Dalam bacaan ini kita semua dapat melihat bahwa Yesus 

dihakimi oleh orang banyak yang seolah tidak pernah 

melihat karya dan mujizat yang Yesus lakukan kepada 

orang banyak. Orang-orang yang menghakimi Yesus itu 

terhasut oleh kaum farisi dan ahli taurat sehingga mereka 

hanya fokus pada hal buruk yang ada dalam diri Yesus 

(meski sebenarnya itu semua adalah kebohongan). Hal 
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ini membuat Yesus harus menjalani penderitaan dan 

penghinaan yang begitu berat. 

Mewartakan kabar sukacita Injil bukan berarti kita harus 

membacakan Injil kepada orang-orang yang kita jumpai. 

Tetapi kita perlu mempraktikan kehidupan yang diajarkan 

oleh Yesus dalam diri kita. Tidak jatuh seperti kaum farisi 

dan ahli taurat yang membenci Yesus hingga mencari-cari 

keburukan Yesus, dan tidak seperti orang banyak yang 

terhasut dengan hal buruk yang mereka dengar sehingga 

lupa akan semua hal positif yang telah Yesus lakukan. 

Semoga kita semua mampu untuk hidup seperti yang 

dikehendaki Yesus, yakni hidup dengan penuh kasih 

kepada diri sendiri, sesama, dan terutama kepada Tuhan. 

Kenapa yang utama adalah kasih kepada Tuhan? Karena 

dengan mengasihi Tuhan kita akan mampu untuk 

mewartakan kasih-Nya kepada yang lainnya dan kasih 

kepada Tuhan ini menjadi dasar yang kuat bagi kita. 

Kasih kepada Tuhanlah yang akan membuat kita mampu 

mewartakan injil-Nya dalam kehidupan sehari-hari. 

  

7. DOA PENUTUP 

Allah Bapa yang Maha Pengasih kami semua bersyukur 

kepada-Mu karena Engkau selalu mengasihi dan menjaga 

kami selama hidup kami. Dalam pertemuan kali ini kami 

berdoa bagi semua orang yang hadir di sini, semoga kami 

semua dapat semakin mengasihi Engkau dan sesama 

kami. Semoga kami mampu untuk terus mengasihi meski 

kerap mendapatkan hal-hal yang kurang menyenangkan 

dari orang lain. Buatlah kami agar kami menjadi komuni-
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tas yang sehat dan saling mendukung dalam hal-hal 

positif sebagaimana yang Engkau kehendaki. Bapa, doa 

yang jauh dari sempurna ini kami satukan dengan doa 

yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kami. Bapa 

kami . . .  

 

8. NYANYIAN PENUTUP 

Kau Dipanggil Tuhan 

Ref: 

Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta 

Supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya 

 

Ayat: 

1) Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat.  

2) Sang Kristus memikatmu, tak’kan mampu kau 

menolak-Nya  

3) Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catatan: 
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