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KATA PENGANTAR
Dr. Yohanes Subagyo, Pr

Seandainya Rasul Paulus hidup di zaman kita sekarang ini, bagaimanakah 
ia mewartakan keyakinannya akan Tuhan Yesus Kristus? Apakah ia akan 
teliti menyelidiki gaya hidup kekinian yang  tak lepas dari penggunaan 
produk teknologi canggih, terutama untuk berkomunikasi? Apakah ia 
akan mengecam pedas cara hidup modern yang cenderung diwarnai 
materialisme, individualisme dan hedonisme? (Demikian dipikirkan 
dalam pertemuan nasional LBI tahun 2016). Cara apa yang akan ia tempuh 
untuk mengajarkan pesan-pesannya?  Ia akan menulis surat elektronik, 
membuat blog, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan 
keyakinan imannya tentang Yesus Sang Penyelamat? Ia akan memasang 
iklan-iklan besar di media massa dan di jalan-jalan? Di bagian awal ini 
mari kita berimajinasi karena dalam imajinasi kerap kali muncul ide dan 
gerakan kreatif. Bagai umat Kristen yang menderita, lalu menghasilkan 
sastra apokaliptik yang penuh bahasa simbolis dan imajiner, kita pun 
kini “menderita” karena desakan-desakan kuat dari arus zaman yang tak 
terhindarkan ini dan harus mampu mengubah diri.  Yang tidak peduli 
dan tidak berubah, bisa jadi akan ditinggalkan bahkan digilas oleh 
tantangan-tantangan itu. 

Perbedaan paham Paulus dan Petrus tentang haruskah orang Kristen 
bukan Yahudi disunat (Kis. 15) dan bolehkah makan daging persembahan 
(1Kor. 8) menunjukkan bahwa pertimbangan sosio-kultural penting 
dalam pewartaan iman. Kecenderungan individualis, bahkan yang 
terbawa saat orang dipersatukan di sekitar altar, bukan hanya tantangan 
zaman ini. Jemaat di Korintus yang makan dengan lahap dan lupa 
pada yang lain (1Kor. 11:17-34) dikritik dengan keras oleh Paulus. Maka, 
tantangan zaman sekarang, yang dirumuskan secara terbatas sebagai 
ketergantungan teknologi, materialisme, individualisme dan hedonisme 
(masih ada banyak yang khas Indonesia), mempunyai jejaknya di masa 
lampau dalam bentuk yang sederhana. Ini bukan hal-hal yang hanya 
melanda zaman ini.

Dalam naskah pemikiran dasar BKSN 2017 ini beberapa teks dipilih untuk 
memberi inspirasi bahwa perhatian berlebihan pada kenyamanan hidup 
diri sendiri bisa mengarahkan pada kesia-siaan. Yang sudah bersatu 
dengan bahasa yang satu, karena ambisi manusiawi, malah menjadi 
terserak-serak dengan kekacauan komunikasi (kisah Menara Babel, Kej. 
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11:1-9). Seorang yang menumpuk harta kekayaan dengan tamak akan 
kehilangan makna hidupnya saat mati (Luk. 12:13-21). Individualisme 
bisa dihindari kalau orang belajar dari cara hidup jemaat perdana yang 
saling berbagi (Kis. 2:41-47). Sikap mementingkan diri dan memegahkan 
diri hanyalah akan membawa pada kekacauan; sementara sikap suka 
damai dan penuh belas kasih membina keselarasan (Yak.  3:14–4:13). 
Teks dipilih dengan leluasa dengan pertimbangan dasar bahwa dalam 
tantangan-tantangan hidup bersama sebagaimana ada dalam beberapa 
perikopa, ditawarkan jalan keluar oleh sabda Tuhan. Dunia berubah. 
Begitu pula orang-orang dan zamannya berubah. Tantangan yang 
dihadapi pasti juga mengalami perkembangan. Namun ada pesan 
Tuhan yang selalu bisa dipakai sebagai inspirasi untuk menghadapi 
tantangan setiap zaman.

Satu sikap dasar perlu dijaga, agar kita tidak cepat-cepat kuatir dan curiga 
pada perubahan-perubahan yang mempunyai sisi positif dan dampak 
negatif. Yesus saat bicara mengenai bahaya uang memberi pesan: 
“Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mamon yang tidak 
jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima 
di dalam kemah abadi” (Luk. 16:9). Uang tidak jahat pada dirinya. Ia 
memerlukan tuan yang memakainya memiliki jiwa yang kuat dan tidak 
menjadi budaknya. Bukankah uang bisa digunakan untuk perbuatan-
perbuatan baik, untuk beramal dan menolong orang? Hal ini berlaku 
untuk tantangan arus zaman yang lain yang kita rumuskan. Di balik 
temuan teknologi informasi dan keinginan mencari kesenangan sendiri, 
ada nilai-nilai yang bisa diarahkan pada keselamatan, sehingga kita tidak 
diperbudak tapi menjadi tuan yang mengarahkan penggunaan materi 
yang kita punyai untuk kebaikan. 

Murid-murid Yesus pun tergoncang saat mereka mendapatkan 
tantangan baru karena Yesus tak lagi bersama mereka karena Ia mati. 
Mereka mengurung diri di ruangan sempit dengan pintu terkunci 
karena takut dibunuh. Kekuatiran membuat mereka mengurung diri. 
Itulah saat Injil mati. Injil tidak bisa diwartakan oleh orang-orang yang 
kuatir, takut, lalu mengurung diri tanpa gerak. Syukurlah Yesus datang. 
Ia membuka pintu-pintu yang tertutup itu saat mengutus mereka: 
“Seperti Bapa mengutus Aku; demikian juga aku sekarang mengutus 
kamu” (Yoh. 20:21). Mereka pun dihembusi Roh Kudus. Tantangan-
tantangan arus zaman tidak perlu membuat kita kuatir dan merasa 
terancam. Ada banyak yang bisa kita gunakan untuk pewartaan. Ada 
yang bisa kita sempurnakan dari keinginan-keinginan manusia untuk 
mencari keselamatan dirinya sendiri. Itu semua terjadi saat kita yakin, 
kita disertai Roh Kudus yang membisikkan inspirasinya lewat sabda 
Tuhan.
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Arus zaman dunia modern melanda seluruh bangsa manusia termasuk 
Gereja. Banyak hal positif yang dihasilkannya. Arus zaman teknologi, 
misalnya, membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. 
Informasi dan komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudahan 
dan kecepatannya menjadikan dunia bagaikan satu desa kecil. Itulah 
sebabnya, Gereja dianjurkan juga untuk menggemakan Sabda Allah 
tidak hanya melalui media cetak, tetapi juga melalui bentuk-bentuk 
komunikasi yang lain terutama internet.  

Namun, tidak sedikit pula hal negatif yang dimunculkan oleh arus zaman 
modern sehingga perlu diteliti secara cermat agar bisa diperbaiki. Hal ini 
disebut oleh Paus Fransiskus dalam himbauan apostoliknya, Evangelii 
Gaudium, suka cita injil. Dalam himbauan apostolik tersebut dilukiskan 
masalah besar yang melanda dunia modern yang akhirnya ikut melanda 
Gereja juga. Masalah-masalah besar itu terkait dengan mentalitas 
negatif budaya modern seperti konsumerisme, hedonisme, sekularisme, 
individualisme, kesenjangan sosial, dan fundamentalisme agama. Maka, 
Paus Fransiskus menyerukan kepada semua komunitas untuk selalu 
meneliti dengan cermat tanda-tanda zaman dan menanggapinya secara 
efektif. 

Dalam konteks meneliti dan menanggapi tantangan yang dihadapi oleh 
dunia modern yang akhirnya juga ikut melanda Gereja, Bulan Kitab Suci 
Nasional tahun 2017 mengambil tema, “Kabar Gembira Di Tengah Gaya 
Hidup Modern.” Tema ini dijabarkan dalam empat sub tema. Pertama, 
arus zaman teknologi dan nilai-nilai injili dalam kisah menara Babel 
(Kej. 11:1-9). Kedua, arus zaman materialisme dan nilai-nilai injili dalam 
perumpamaan orang kaya yang bodoh (Luk. 12:13-21). Ketiga, arus zaman 
individualisme dan nilai-nilai injili dalam kisah cara hidup jemaat 
perdana (Kis. 2:41-47). Keempat, arus zaman hedonisme dan nilai-nilai 
injili dalam nasihat Yakobus tentang hikmat dan hawa nafsu (Yak. 3:14-
4:3). Melalui keempat sub tema ini diharapkan umat kristiani tidak 
terseret dan terhanyut oleh arus zaman modern dengan terus berpegang 
pada nilai-nilai injili.  
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Dewasa ini teknologi berkembang begitu cepat. Perkembangan dan 
kemajuannya terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan 
manusia. Banyak hal positif yang dihasilkannya. Pekerjaan menjadi lebih 
efektif dan efisien. Informasi dan komunikasi menjadi lebih mudah dan 
cepat. Kemudahan dan kecepatannya menjadikan dunia bagaikan satu 
desa kecil.

Akan tetapi, perkembangan dan kemajuan teknologi itu membawa banyak 
dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya. Teknologi informasi 
dan komunikasi, misalnya, telah membuat banyak orang, terutama kaum 
muda, kehilangan arah karena tidak bisa menggunakannya secara bijak. 
Jika Informasi dan nilai-nilai hidup yang ditawarkannya tidak dapat 
dipilah-pilah, banyak masalah sosial yang akan timbul. Keretakan dalam 
hubungan keluarga, lingkungan, dan Tuhan muncul akibat pemakaian 
alat komunikasi secara tidak bijak.  

Bagaimana Kitab Suci berbicara tentang perkembangan dan kemajuan 
teknologi? Kitab Suci tidak banyak bicara atau relatif diam. Hal ini tentu 
saja tidak terlalu mengherankan. Budaya zaman penulis Kitab Suci 
berbeda dengan zaman kita yang ditandai dengan pesatnya kemajuan 
alat-alat teknologi komunikasi. Maka, kita tidak akan menemukan 
komentar langsung tentang perkembangan dan kemajuan teknologi 
di dalam Kitab Suci. Kita juga tidak akan menemukan di dalamnya 
pembicaraan tentang dampaknya secara langsung. Namun, kita dapat 
mengangkat kisah menara Babel untuk merefleksikan dampaknya (Kej. 
11:1-9). 

KISAH MENARA BABEL (Kej. 11:1-9)
1Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. 2Maka 
berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di 
tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. 3Mereka berkata seorang 

1 ARUS ZAMAN TEKNOLOGI 
DAN NILAI-NILAI INJILI
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kepada yang lain: “Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya 
baik-baik.” Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tér gala-
gala sebagai tanah liat. 4Juga kata mereka: “Marilah kita dirikan bagi kita 
sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, 
dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.” 
5Lalu turunlah TUHAN untuk melihat kota dan menara yang didirikan 
oleh anak-anak manusia itu, 6dan Ia berfirman: “Mereka ini satu bangsa 
dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha 
mereka; mulai dari sekarang apa pun juga yang mereka rencanakan, 
tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. 7Baiklah Kita turun dan 
mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak 
mengerti lagi bahasa masing-masing.” 8Demikianlah mereka diserakkan 
TUHAN dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan 
kota itu. 9Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, 
karena di situlah dikacaubalaukan TUHAN bahasa seluruh bumi dan dari 
situlah mereka diserakkan TUHAN ke seluruh bumi.

Sama seperti kisah air bah, kisah pembangunan kota dengan menara 
pencakar langit di Babel merupakan salah satu kisah familiar meski tidak 
mudah pula untuk menangkap makna dan pesan utamanya. Kisah ini 
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tampaknya disusun dalam dua bagian. Pertama, menampilkan manusia 
yang bertindak dan berbicara (ay. 1-4). Kedua, menampilkan Allah yang 
bertindak dan berbicara (ay. 5-9). 

Manusia bertindak dan berbicara (ay. 1-4)
Bagian pertama kisah ini diawali dengan sebuah pernyataan - “Adapun 
seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya” (ay. 1) - yang segera 
memunculkan soal. Sebab, sebelumnya telah dikatakan bahwa daftar 
keturunan anak-anak Nuh memakai bahasanya sendiri. Bangsa-bangsa 
keturunan Sem, Ham, dan Yafet memakai dan mengembangkan 
bahasanya sendiri-sendiri. Setiap bangsa dan suku dari keturunan Sem, 
Yafet, dan Ham tinggal di negerinya masing-masing dan mempunyai 
bahasanya sendiri (Kej. 10:5, 20, 31). 

Satu bahasa dan satu logatnya 
Bagaimana kita menjelaskan pernyataan “seluruh bumi, satu bahasanya 
dan satu logatnya?” Beberapa penafsir menjelaskannya dengan 

mengatakan bahwa daftar bangsa-bangsa 
keturunan Sem, Ham, dan Yafet (Kej. 10) 
dan menara Babel (Kej. 11) seharusnya tukar 
tempat. Daftar bangsa-bangsa (Kej. 10) 
seharusnya ditempatkan setelah kisah menara 
Babel (Kej. 11). Penjelasan ini memang lebih 
logis bagi para pembaca modern. Namun, 
penempatan kedua kisah itu dilakukan oleh 
para editor terakhir. Mereka tidak terganggu 
dengan apa yang dianggap kurang logis dan 
teratur oleh pembaca modern sehingga tidak 
terlalu mengherankan jika ada banyak contoh 
kisah yang penempatannya kurang diatur 
secara logis dan bahkan bertentangan.  

Beberapa penafsir lain berpendapat bahwa 
penempatan kisah menara Babel setelah 
daftar bangsa-bangsa itu cocok dengan pola 
yang muncul secara berulang dalam kisah 
sejarah purba (Kej. 1-11). Pola kebaikan Allah 
diikuti dengan pemberontakan dari pihak 
manusia dan pemberontakan mendatangkan 
hukuman dari pihak Allah. Pemberontakan 
yang mendatangkan hukuman itu diikuti 
lagi dengan kebaikan Allah. Dengan 
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menampilkan pola berulang - kebaikan diikuti dengan pemberontakan 
dan pemberontakan diikuti dengan kebaikan - tercipta sebuah 
ketegangan untuk mempersiapkan pembaca dengan kisah panggilan 
Abram (Kej. 12:1-9). 

Beberapa penafsir lain lagi berpendapat bahwa pernyataan satu 
bahasa dan satu logat itu mengacu pada bahasa pengantar atau bahasa 
pergaulan (Latin: lingua franca) yang harus digunakan oleh semua orang 
dalam berkomunikasi di dunia kuno. Jika artinya benar demikian, satu 
bahasa dan satu logat itu sangat mungkin mengacu pada bahasa orang 
Babel karena posisinya pada waktu itu sebagai penguasa dunia. Kesatuan 
bahasa dan logat ditekankan sebagai sindiran bagi penguasa Babel yang 
mewajibkan dan memaksakan penggunaan bahasa Babel. 

Motivasi mendirikan kota dengan menara sampai ke langit
Manusia merencanakan untuk membangun sebuah kota dengan 
menaranya sampai ke langit. Kota dengan menara pencakar langit itu 
mau dibangun dengan batu bata kering yang dilekatkan dengan ter. 
Konstruksi bangunan semacam ini biasa di Mesopotamia kuno. Hal ini 
mengingatkan kita pada ziggurat, sebuah monumen yang berbentuk 
piramida untuk pemujaan dan penyembahan dewa-dewi. Bagi Bergant, 
gagasan membangun kuil untuk pemujaan dan penyembahan dewa 
Babel – Maduk atau Bel - ada dibalik kisah pembangunan kota dengan 
menara pencakar langit dalam kitab Kejadian. 

Rencana pembangunan itu pada dirinya sendiri bukanlah sebuah 
pelanggaran atau dosa. Namun, motivasi di balik rencana itu dapat dinilai 
sebagai suatu pelanggaran atau dosa melawan petunjuk Allah sendiri. 
Apa motivasi pembangunan kota dengan menaranya sampai ke langit 
ini? “Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara 
yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya 
kita jangan terserak ke seluruh bumi” (ay. 4). Dari pernyataan ini terlihat 
dua motivasi. Pertama, “marilah kita cari nama.” Mereka ingin mencari 
kemuliaan, kebesaran, dan keagungan bagi nama mereka sendiri. Karya 
monumental tangan mereka sendiri dibangun bukan untuk memuliakan 
dan mengabadikan nama Allah, melainkan mengabadikan nama mereka 
sendiri. Mereka cenderung mengabadikan diri dalam bangunan. Jadi, 
ambisi dan kesombongan untuk melampaui batas-batas yang ditetapkan 
oleh Allah bagi mereka menjadi motivasi untuk membangun sebuah kota 
dengan menaranya sampai ke langit. Teknologi dapat menjadi ekspresi 
kesombongan mereka yang tidak mau menerima keterbatasan mereka.  

Kedua, “kita jangan terserak ke seluruh bumi.” Mereka tidak ingin 
memenuhi seluruh bumi seperti yang telah diperintahkan oleh Allah 
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kepada mereka (Kej. 1:28; 9:1). Perintah Allah untuk memenuhi seluruh 
muka bumi tampaknya mereka pandang sebagai ancaman karena 
mereka akan terpisah dan tidak ada lagi kesatuan bahasa yang mengikat 
satu sama lain. Dengan Itulah sebabnya, mereka membangun kota 
dengan menara pencakar langitnya untuk mempertahankan kesatuan 
bahasa dan tempat tinggal mereka padahal keanekaragaman bahasa dan 
penyebaran umat manusia ke seluruh muka bumi merupakan rencana 
asali Allah untuk memenuhi seluruh bumi. 

Allah bertindak dan berbicara (ay. 5-9)
Allah bertindak dengan turun dari surga untuk melihat pembangunan 
sebuah kota dengan menara pencakar langit yang telah direncanakan dan 
mulai dilaksanakan oleh manusia. Setelah melihat karya monumental 
tangan anak-anak manusia, Allah menanggapinya dengan pertama-
tama berefleksi tentang situasi hidup dan rencana anak-anak manusia.   
“Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah 
permulaan usaha mereka; mulai dari sekarang apa pun juga yang mereka 
rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana” (ay. 6). 

Refleksi atas situasi itu menjadi dasar dari keputusan Allah untuk 
campur tangan. Tindakan campur tangan Allah tidak diperlihatkan-Nya 
dengan membinasakan mereka yang merencanakan dan melaksanakan 
pembangunan kota dengan menara pencakar langitnya itu, tetapi dengan 
membuat mereka terserak ke seluruh muka bumi. Bahasa mereka 
dikacaukan-Nya dengan cara menyerakkan mereka ke seluruh muka 
bumi. Dengan mengacaukan bahasa, mereka tidak mengerti lagi bahasa 
masing-masing. Dengan menyerakkan mereka ke seluruh muka bumi, 
mereka tidak lagi bisa menyelesaikan rencana pembangunan sebuah 
kota dengan menara pencakar langit yang memperlihatkan ambisi dan 
kesombongan mereka. 

Keputusan dan tindakan Allah untuk mengacaukan bahasa itulah yang 
menjadi asal-usul dari nama kota Babel sampai sekarang. Dinamakan 
kota Babel karena di situlah bahasa seluruh bumi dikacaubalaukan 
oleh Allah dan dari situlah mereka diserakkan oleh Allah ke seluruh 
bumi. Nama kota Babel berasal dari kata kerja Ibrani “balal” yang 
artinya “mengacaukan.” Allah mengacaukan (ay. 7, 9) bahasa sehingga 
kemungkinan untuk berkomunikasi verbal di antara para pembangun 
tidak terbangun dan terjalin kembali. Nama kota Babel menjadi saksi 
tindakan Allah mengacaukan bahasa. Inilah yang disebut dengan sejarah 
etiologis sebab nama sebuah tempat sering dijelaskan dengan sebuah 
peristiwa historis. 
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Visi positif dalam keputusan dan tindakan Allah 
Keputusan dan tindakan Allah mengacaukan bahasa dan menyerakkan 
anak-anak manusia ke seluruh muka bumi menawarkan sebuah visi 
positif. Sebab, keinginan untuk mengontrol orang lain dengan cara 
menyeragamkan cara berbicara, berpikir dan memahami dikacaukan 
dan diruntuhkan-Nya. Dominasi satu bahasa, satu cara berbicara, dan 
satu pola dalam memahami sesama dikacaubalaukan-Nya ketika mereka 
diserakkan ke seluruh muka bumi. Dengan diserakkan-Nya ke seluruh 
bumi, mereka akan menjadi kaum migran atau pengungsi yang tidak 
lagi memahami bahasa dan budaya setempat. Namun, mereka akan 
mendengar, mempelajari, dan berjumpa dengan Allah secara baru ketika 
mereka terbuka untuk menerima keanekaragaman bahasa dan budaya 
dalam beriman dan memuji Allah. 

Kita dapat mengatakan bahwa keputusan dan tindakan Allah 
mengacaukan bahasa dan menyerakkan anak-anak manusia bertujuan 
untuk menjelaskan pluralitas bahasa. Inilah refleksi zaman dulu yang 
muncul dari rasa ingin tahu tentang pluralitas bahasa. Bagaimana asal-
usul keanekaragaman bahasa dan budaya yang tidak bisa dipahami 
dengan mudah oleh satu sama lain? Keputusan dan tindakan Allah dalam 
kisah menara Babel memberikan jawaban atau penjelasan terhadap fakta 
keanekaragaman bahasa dan budaya yang tidak dapat dipahami oleh 
satu sama lain. Akan tetapi, keputusan dan tindakan Allah ini pula dapat 
dilihat sebagai hukuman Allah atas kesombongan dan keangkuhan 
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manusia yang berupaya melanggar tapal batas antara Allah dan manusia 
dan antara langit dan bumi dengan membangun menara sampai ke 
langit. Kesombongan dan keangkuhan semacam inilah menjadi salah 
satu akar masalah utama dalam sejarah hidup manusia. 

Teknologi dan nilai-nilai injili dalam kisah 
menara Babel

Dari ulasan di atas, kita bisa menggarisbawahi beberapa nilai injili yang 
ditawarkan oleh kisah menara Babel terkait dengan perkembangan dan 
kemajuan teknologi dalam dunia dewasa ini. Pertama, melalui kisah 
menara Babel kita diajarkan untuk tidak membangun dan menggunakan 
teknologi untuk mencari nama bagi diri sendiri. Teknologi harus 
dibangun dan dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Allah, 
bukan untuk memuji dan memuliakan nama sendiri. Allah dapat dipuji 
dan dimuliakan melalui teknologi informasi dan komunikasi hasil 
karya tangan manusia ketika digunakan sebagai sarana pewartaan injil 
dan penggembalaan umat dan bukan hanya untuk menampilkan dan 
menyebarkan foto dan aktivitas diri apalagi untuk menyebarkan gosip, 
fitnah, dan kebencian. 

Kedua, teknologi yang dibangun dan digunakan untuk memperlihatkan 
arogansi manusia atau untuk menjadi sama seperti Allah akan 
dikacaubalaukan-Nya. Allah akan turun tangan untuk mengacaukan 
sikap dan tindakan arogansi manusia yang muncul dari pendewaan 
terhadap teknologi. Kita sebenarnya tidak berhak untuk bersikap arogan 
dengan perkembangan dan kemajuan teknologi sebab pencapaian itu 
tidak melulu karena usaha kita sendiri, tetapi karena anugerah Allah. 
Dengan memandangnya sebagai anugerah Allah, kita akan memuji 
dan memuliakan Allah ketika menyaksikan kemampuan kita dalam 
mengembangkan dan memajukan teknologi. 

Ketiga, teknologi informasi dan komunikasi semakin menyadarkan 
kita akan keanekaragaman bahasa, budaya, dan domisili. Kesadaran 
ini diperlihatkan pula dalam kisah menara Babel. Diperlihatkan bahwa 
akar dari keanekaragaman itu lahir dari keputusan dan tindakan Allah 
sendiri. Allah mengacaukan dominasi satu bahasa dengan logat yang 
sama dan menyerakkan anak-anak manusia ke seluruh muka bumi 
sehingga muncullah keanekaragaman bahasa, budaya, dan domisili 
yang telah menjadi bagian dari rencana Allah sejak awal. Maka, kita 
harus terbuka untuk menerima dan menghargai keanekaragaman dan 
perbedaan dalam berpikir, berbicara, dan bertindak, termasuk dalam hal 
beriman dan memuji Allah. 
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Dunia kita kini berada dalam budaya materialisme dan konsumerisme. 
Sadar atau tidak sadar, dasar identitas dan relasi kita dengan orang lain 
kini dibentuk dan dibangun oleh materi yang kita miliki dan yang kita 
konsumsi. Rumah yang kita diami, makanan yang kita konsumsi, pakaian 
yang kita pakai, perhiasan yang kita gunakan, kendaraan yang kita kemudi, 
musik yang kita dengarkan, handphone yang kita pakai, dan sebagainya 
membentuk dasar identitas diri dan relasi kita dengan orang lain. 

Kritik terhadap materialisme dan konsumerisme biasanya berfokus pada 
bahaya penyembahan berhala - godaan untuk menjadikan materi sebagai 
pusat kehidupan dan bukan Tuhan. Namun, sesungguhnya ada ancaman 
yang lebih nyata dan serius. Pola kerja kita kini sangat ditentukan oleh 
materi yang kita dapatkan karena dipahami sebagai sumber kesenangan 
dan kenyamanan hidup. Pola konsumsi juga tidak lagi berorientasi 
untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi untuk mengikuti gaya hidup 
modern. Dalam konteks inilah kita perlu menawarkan nilai-nilai injili. 
Tentu saja ada banyak nilai-nilai injili yang dapat ditawarkan. Akan 
tetapi, kita di sini hanya menawarkannya dari perumpamaan tentang 
orang kaya yang bodoh (Luk. 12:13-21). 

ORANG KAYA YANG BODOH (Luk. 12:13-21)
13Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus: “Guru, katakanlah 
kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku.” 14Tetapi Yesus 
berkata kepadanya: “Saudara, siapakah yang telah mengangkat Aku menjadi 
hakim atau pengantara atas kamu?” 15Kata-Nya lagi kepada mereka: “Berjaga-
jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun 
seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari 
pada kekayaannya itu.” 16Kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu 
perumpamaan, kata-Nya: “Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah 
hasilnya. 17Ia bertanya dalam hatinya: Apakah yang harus aku perbuat, sebab 
aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 

2 ARUS ZAMAN MATERIALISME 
DAN NILAI-NILAI INJILI
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18Lalu katanya: Inilah yang akan aku perbuat; aku akan merombak lumbung-
lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan 
menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19Sesudah 
itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, 
tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, 
minumlah dan bersenang-senanglah! 20Tetapi firman Allah kepadanya: Hai 
engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari padamu, 
dan apa yang telah kausediakan, untuk siapakah itu nanti? 21Demikianlah 
jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau 
ia tidak kaya di hadapan Allah.

“Orang kaya yang bodoh” merupakan perumpamaan pertama dari tiga 
perumpamaan yang berbicara mengenai kekayaan dalam injil Lukas (Luk. 
12:13-21; 16:1-13; 16:19-31). Perumpamaan pertama ini dapat dibagi dalam 
dua bagian. Pertama, permintaan kepada Yesus untuk menjadi hakim 
dan tanggapan-Nya yang berpuncak pada peringatan untuk bersikap 
waspada terhadap segala ketamakan (ay. 13-15). Kedua, perumpamaan 
tentang orang kaya yang bodoh berfungsi untuk menjelaskan ketamakan 
dan mengapa disebut bodoh (ay. 16-21).

Permintaan untuk menjadi hakim dan 
tanggapan Yesus (ay. 13-15)

Salah seorang dari antara orang banyak menyapa Yesus sebagai Guru 
atau Rabbi (bdk. Luk. 7:40). Dengan menyapa sebagai guru atau rabi, 
dia meminta Yesus bertindak sebagai hakim dalam perkara pembagian 
harta warisan dengan saudaranya. Pembagian harta warisan sebenarnya 
telah diatur dalam hukum Taurat. Diatur bahwa anak laki-laki sulung 
berhak mendapatkan dua bagian dari harta warisan ayahnya (Ul. 21:16-
17) karena dialah yang empunya hak kesulungan. Anak laki-laki sulung 
juga menerima berkat khusus dari ayahnya, menggantikan ayahnya 
sebagai kepala rumah tangga, memegang otoritas atas anggota-anggota 
rumah tangga lainnya. 

Apa tanggapan Yesus atas permintaan untuk menjadi hakim dalam 
perkara pembagian harta warisan di antara dua saudara? Dia menolak 
peran sebagai hakim dalam perkara warisan di antara dua saudara. 
“Saudara, siapakah yang telah mengangkat Aku menjadi hakim atau 
pengantara atas kamu?” (ay. 14). Di balik penolakan untuk menjadi 
hakim dalam perkara harta warisan tersirat peran Yesus yang lebih urgen, 
yakni mewartakan kerajaan Allah, bukan mengurusi perkara-perkara 
kecil yang dapat dengan mudah ditangani oleh seorang rabi. Di sini 
Yesus tentu saja tidak menolak peran-Nya sebagai hakim atas orang yang 
hidup dan yang mati (2Tim. 4:1).
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Bagi penafsir lain, penolakan untuk berperan sebagai hakim dalam 
perkara pembagian harta warisan itu justru karena Yesus mempersoalkan 
motivasi di balik permintaan tersebut. Motivasinya bukan untuk 
mendapatkan keadilan dalam pembagian harta warisan, melainkan 
untuk mendapatkan kekayaan bagi diri sendiri. Orang itu berani 
memerintah dan mengatakan kepada Yesus apa yang harus dilakukan-
Nya untuk memenuhi keinginannya mendapatkan kekayaan bagi dirinya 
sendiri. Itulah sebabnya, Yesus memberi peringatan kepada murid-
murid-Nya untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala bentuk 
ketamakan. Ketamakan (Yun. pleonexia) dipahami sebagai hasrat atau 
nafsu yang sangat kuat dan tak terkendali untuk memiliki harta secara 
berlebihan tanpa memperhatikan situasi hidup orang lain. 

Peringatan untuk melawan segala bentuk ketamakan itu disusul dengan 
memberikan sebuah alasan yang masuk akal. Bagi Yesus, hidup kita 
tidak tergantung pada harta kekayaan betapa pun melimpahnya. “Sebab 
walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah 
tergantung pada kekayaannya itu” (ay. 15b; bdk. Luk. 4:4). Hidup kita 
bergantung pada Allah. Kata-kata Yesus ini sungguh-sungguh radikal dan 
kontras dengan cara hidup, berpikir, dan menilai dalam hidup kita yang 
sering mengukur kesuksesan hidup dari harta kekayaan yang melimpah. 

Perumpamaan tentang orang kaya yang 
bodoh (ay. 16-21)

Yesus menekankan kembali apa yang diperingatkan dan diajarkan-Nya 
melalui sebuah perumpamaan. Ditampilkan bahwa ada seorang yang 
kaya karena hasil tanahnya berlimpah. Orang kaya ini kiranya mengacu 
pada tuan tanah di Palestina pada abad pertama. Hasil panen melimpah 
sehingga dia merombak lumbungnya dan membangun kembali yang 
jauh lebih besar untuk bisa menampung hasil panennya dan menjamin 
masa depannya selama bertahun-tahun. 

Setelah hasil panen yang melimpah disimpannya di lumbung-lumbung 
yang jauh lebih besar, orang kaya itu berkata kepada dirinya sendiri: 
“Beristirahatlah, makanlah, dan bersenang-senanglah” (ay. 19). Dalam 
kata-kata ini tidak sedikit pun ruang baginya untuk bersyukur kepada 
Allah dan berbagi dengan orang lain. Ia juga tidak menyadari dirinya 
sebagai makhluk ciptaan karena berpikir dan bertindak seolah-olah tuan 
yang mengontrol jalan hidupnya sendiri. 

Itulah sebabnya, orang kaya itu disebut oleh Yesus sebagai orang bodoh. 
“Hai engkau orang bodoh” (ay. 20a). Kata bodoh (Yun. aphrōn) di sini dan 
yang juga muncul sebelumnya (Luk. 11:40) mengacu pada orang-orang 
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yang tidak bijaksana (bdk. Mat. 25:1-13) dan yang tidak menyadari bahwa 
hidupnya tidak tergantung pada harta kekayaannya yang melimpah. 
Kebodohan orang kaya itu tidak hanya terletak pada ketamakannya, tetapi 
juga pada perhatiannya yang hanya berorientasi pada dirinya sendiri. 
Kebodohannya bisa juga terletak pada kegagalannya untuk mengakui 
bahwa hidupnya hanyalah sementara (bdk. Mzm 39:5-8; 90:12); pada 
kegagalannya untuk mempersiapkan hidupnya setelah kematian; pada 
kegagalannya untuk bersandar pada Allah (bdk. Yak. 4:13-5:6). 

Orang kaya yang bodoh itu tidak menyadari bahwa hasil panennya 
yang melimpah sebagai suatu kesempatan untuk membantu orang-
orang yang membutuhkan makanan (bdk. Luk. 16:19-25). Dia egois 
ketika menimbun dan bersenang-senang sendiri dengan hartanya tanpa 
merisaukan kebutuhan hidup sesamanya dan hidupnya sendiri di dunia 
akhirat. Dia berpikir bahwa penimbunan harta kekayaan itu cukup 
untuk membawa keamanan dan kebahagiaannya bagi jiwanya. Dia 
merasa jiwanya aman dan bahagia dengan hartanya yang melimpah. Dia 
meyakini harta kekayaannya yang melimpah akan mengatasi berbagai 
kesulitan hidupnya di akhirat. Hidupnya bergantung pada kekayaan 
yang melimpah, bukan kepada Allah. 

Bagi orang kaya yang bodoh itulah Yesus memperlihatkan firman Allah 
yang menunjukkan campur tangan-Nya secara tidak terduga. “Pada malam 
ini juga jiwamu akan diambil dari padamu” (ay. 20b). Melalui firman Allah 
orang kaya itu diperingatkan bahwa hidupnya tidak berada di tangannya 
sendiri, tetapi di tangan Allah; bahwa ia tidak tahu masa depannya sendiri; 
bahwa ia bukanlah tuan atas hidupnya sendiri; bahwa hidupnya bisa 
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diambil kapan saja pada saat yang tidak terduga; bahwa kekayaannya tidak 
menjamin kebahagiaannya setelah ia meninggal; bahwa setelah kematian, 
ia akan diadili dan dihakimi; bahwa jika hidupnya hanya berorientasi pada 
kekayaan dan kesenangannya sendiri, ia akan menyesal dalam terang 
pengadilan dan penghakiman Allah di akhir zaman. 

Penimbunan harta kekayaan bagi kesenangan diri sendiri itu sia-sia. 
Hal ini ditekankan oleh Yesus dalam sebuah pertanyaan, “apa yang telah 
kausediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan 
orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak 
kaya di hadapan Allah” (ay. 20c-21). Walau bisa menikmati kesenangan 
dengan harta kekayaannya ketika masih hidup, namun orang pasti tidak 
dapat menikmatinya lagi setelah kematiannya. Karena setelah mati 
akan ada pengadilan dan penghakiman terakhir, orang akan menyadari 
bahwa penumpukan harta kekayaan bagi diri sendiri dengan tidak 
mempedulikan Allah dan sesama itu tidak dibenarkan di hadapan Allah. 
Jika seorang menumpuk kekayaan bagi kesenangannya sendiri dan tidak 
mempedulikan sesama dan lingkungan, ia tidak kaya di hadapan Allah. 

Nilai-nilai injili berhadapan dengan budaya 
materialisme dan konsumerisme

Dari perumpamaan orang yang kaya bodoh, ada beberapa nilai injili yang 
dapat kita tawarkan berhadapan dengan budaya zaman materialisme 
dan konsumerisme. Pertama, kita tidak boleh berpikir dan bertindak 
seperti orang kaya yang bodoh yang menimbun kekayaannya bagi 
kesenangan sendiri dan jaminan bagi keamanan dan kebahagiaan 
jiwanya sendiri tanpa sedikit pun memikirkan Allah, sesama, pengadilan, 
dan penghakiman di akhir zaman.

Kedua, hidup kita sama sekali tidak bisa dijamin oleh harta kekayaan. 
Kelimpahan harta kekayaan tidak menjamin keamanan, kebahagiaan, 
dan kepuasan hidup. Penumpukan kekayaan bagi kesenangan sendiri 
tidak memberi jaminan keamanan dan kebahagiaan apa pun. Sebab, 
jaminan keamanan dan kebahagiaan itu ada pada Allah. Hidup bersama 
Allah dan melakukan hal-hal baik bagi sesama dan lingkungan itulah 
yang sesungguhnya memberi jaminan keamanan, kedamaian, dan 
kebahagiaan hidup kita. 

Ketiga, harta kekayaan itu anugerah Allah yang tidak boleh ditimbun 
hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk sesama. Kita 
diminta untuk berhenti menumpuk kekayaan hanya demi kesenangan 
hidup sendiri tanpa mempedulikan sesama dan lingkungan. Sebaliknya, 
kita diminta untuk terus mengumpulkan harta di hadapan Allah dengan 
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menghindarkan diri dari ketamakan, keserakahan, dan keegoisan. Kita 
diminta untuk terus menerus mencari harta sejati yang tidak dapat 
binasa dengan mempercayakan hidup kita kepada Allah dan berbagi 
dengan orang miskin. Kita diminta untuk terus menerus mengubah dan 
menata kembali hidup kita sebelum terlambat.

Keempat, kita diminta menimbun harta di surga. Harta itu tidak dapat 
diambil orang, tidak dapat diambil oleh pencuri, dan tidak dapat dirusak 
oleh ngengat sehingga tidak akan pernah hilang. Hal ini berbeda dengan 
harta kekayaan yang disimpan di dunia karena dapat saja dicuri, dapat 
dirusak oleh ngengat sehingga kita cemas dan kuatir sebab di mana harta 
kita berada, di situ juga hati kita berada. Hati di sini berkaitan dengan 
perasaan, pikiran, perhatian, dan minat seseorang. Jika harta surgawi 
yang kita cari dan timbun, perasaan, pikiran, perhatian, dan minat kita 
diarahkan kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Sebaliknya, jika hanya harta 
duniawi yang dicari dan ditimbun, perasaan, pikiran, perhatian, dan 
minat kita terikat dan melekat padanya sehingga tidak lagi diarahkan 
kepada Tuhan dan kehendak-Nya. 

Kelima, gaya hidup materialistis dan konsumeristis biasanya didorong 
oleh salah sangka bahwa nilai hidup kita tergantung pada apa yang kita 
miliki dan apa yang dikonsumsi. Nilai hidup kita tidak tergantung sama 
sekali dengan rumah yang kita diami, makanan yang kita konsumsi, 
pakaian yang kita pakai, perhiasan yang kita pakai, kendaraan yang kita 
kemudi, musik yang kita dengarkan, handphone yang kita gunakan, 
dan lain sebagainya. Nilai hidup kita tidak tergantung pada kekayaan 
betapa pun melimpahnya. Jaminan keamanan dan kebahagiaan hidup 
kita bergantung pada Allah. Harta kekayaan tidak membawa keamanan, 
kedamaian, dan kebahagiaan bagi hidup di akhirat. 
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Kita kini berada dalam arus zaman individualism, yang menganggap 
diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Sebab, perhatian kita 
difokuskan hanya pada diri sendiri. Kita menjalani hidup semata-mata 
untuk diri sendiri. Kita hanya berpikir apa yang terbaik bagi diri sendiri 
dan tidak peduli akan orang lain. Kita juga tidak lagi peduli akan apa 
yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kita bahkan tidak lagi merasa 
perlu mengenal dan bergaul dengan tetangga. 

Nilai-nilai injili apa yang dapat ditawarkan untuk menghadapi gaya 
hidup masyarakat modern yang semakin mementingkan diri sendiri atau 
semakin egois itu? Cara dan gaya hidup jemaat perdana dapat ditawarkan 
untuk menghadapinya. Cara dan gaya hidup mereka dilukiskan sebanyak 
tiga kali dalam Kisah Para Rasul, yakni Kis. 2:42-47; 4:32-35; 5:11-16. 
Ketiganya menampilkan contoh atau teladan bagi kita sekalian pada 
masa sekarang ini.

Dari tiga perikop yang melukiskan cara dan gaya hidup jemaat perdana, 
fokus perhatian kita hanya diarahkan pada yang pertama (Kis. 2:42-
47). Sebab, cara dan gaya hidup dalam gambaran pertama menekankan 
persekutuan dan kebersamaan di antara anggota jemaat. Persekutuan 
dan kebersamaan itu tampaknya cocok diangkat untuk menghadapi gaya 
hidup masyarakat modern yang semakin individualis. 

CARA HIDUP JEMAAT PERDANA                  
(Kis. 2:42-47)

42Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. 
Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43Lalu 
ketakutan melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan 
banyak mukjizat dan tanda ajaib. 44Semua orang yang percaya tetap 
bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama, 45dan selalu ada 
dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya 
kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46Dengan 
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bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. 
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan 
makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, 47sambil memuji 
Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah 
jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.

Kis. 2:42-47 dapat diikuti dengan alur kisah sebagai berikut. Karakter 
kehidupan jemaat perdana dilukiskan (ay. 42) dan disusul dengan 
dampaknya bagi orang luar (ay. 43). Karakter kehidupan jemaat perdana 
lagi-lagi ditampilkan (ay. 44-47a) dan disusul dengan dampaknya bagi 
orang luar (ay. 47b-c).

Bertekun dalam pengajaran para rasul dan 
persekutuan (ay. 42)

Lukas menampilkan dua karakter kehidupan jemaat perdana. Pertama, 
mereka bertekun dalam pengajaran para rasul (ay. 42). Bertekun dalam 
pengajaran berarti mendengarkan dengan tekun dan melaksanakan 
dengan giat apa yang diajarkan para rasul. Pengajaran di sini lebih 
dari pewartaan seputar kematian, kebangkitan, dan maknanya bagi 
kehidupan kristiani. Pengajaran mereka mencakup pula penafsiran kitab 
suci, segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus selama hidup di 
dunia, dan pewahyuan yang diberikan-Nya kepada para rasul dari surga. 
Pengajaran mereka disertai dengan banyak tanda dan mukjizat yang 
menegaskan kebenaran pengajaran mereka sama seperti pengajaran 
Yesus sendiri (Kis. 2:22). 

Kedua, mereka bertekun dalam persekutuan atau kebersamaan (Yun. 
koinonia) dengan satu sama lain. Persekutuan atau kebersamaan di 
antara anggota jemaat diungkapkan secara khusus dalam aktivitas 
memecahkan roti. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti 
yang dikaitkan dengan perayaan Ekaristi (1Kor. 10:16; 11:24; Luk. 22: 19) 
dan makan bersama dalam perjamuan sehari-hari (bdk. Luk. 24:30, 35; 
Kis. 20:11; 27:35). Melalui persekutuan dan kebersamaan dalam kegiatan 
memecahkan roti, mereka mengenang perjamuan suka cita bersama 
Yesus sebelum dan sesudah Paskah. 

Persekutuan atau kebersamaan di antara anggota jemaat itu diungkapkan 
pula dalam kegiatan doa bersama. Mereka selalu berkumpul untuk 
berdoa bersama. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa 
bersama (Kis. 1:14; 2:42; 46; 6:4; 11:5; 12:12). Mereka berdoa tampaknya 
bersama dengan orang Yahudi lainnya di Bait Allah. Fungsi dan peran 
bait Allah sebagai rumah doa memang ditekankan oleh penginjil Lukas 
(bdk. Luk. 1:8-23; 2:27-32; 36-38; 18:10-14; 19;46; 24:53). Fungsi dan peran 
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ini diperlihatkan juga dalam Kisah Para Rasul (bdk. Kis. 2:47; 3:1; 21:20-
26; 22:17-21). Namun, tidak ada alasan untuk membatasi tempat mereka 
berdoa hanya di Bait Allah, sebab rumah juga disebut pusat kegiatan 
mereka (Kis. 4:24-30). 

Takut terhadap banyaknya mukjizat dan 
tanda ajaib (ay. 43)

Orang-orang di luar jemaat perdana ketakutan ketika menyaksikan 
para rasul mengadakan banyak mukjizat dan tanda ajaib. Apa persisnya 
mukjizat dan tanda ajaib yang dilakukan oleh para rasul tidak disebutkan 
di sini. Mukjizat dan tanda ajaib itu baru disebutkan ketika menceritakan 
mukjizat dan tanda ajaib yang dilakukan oleh rasul Petrus (Kis. 3:1-11; 5:1-
11; 9:32-42). 

Kata “takut” (Yun. phobos) biasanya digunakan oleh Lukas untuk 
mengungkapkan reaksi manusia terhadap campur tangan Allah yang 
melampaui daya tangkapnya (Luk. 1:12, 65; 2:9; 8:37; 21:26; Kis. 5:5, 11; 9:31). 
Kata ini juga kadang digunakannya untuk mengungkapkan perasaan 
kagum atas kehadiran dan kuasa Allah (Luk. 5:26; 7:16; Kis. 19:17). Jadi, 
reaksi “takut” dipahami dalam arti kekaguman atau keterpesonaan atas 
kehadiran dan tindakan Allah yang penuh kuasa dalam karya mukjizat 
dan tanda ajaib yang dilakukan oleh para murid. 
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Karya mukjizat dan tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus berlangsung 
terus melalui para rasul dan para murid-Nya walau Ia telah diangkat ke 
surga. Bukan hanya Yesus melakukan karya mukjizat dan tanda ajaib (Kis. 
2:22 dan 10:38), melainkan juga para rasul-Nya dan para murid-Nya. Banyak 
mukjizat dan tanda ajaib yang dilakukan oleh para rasul dan para murid 
Yesus, baik di Yerusalem (Kis. 2:43; 3:1-10; 5:12-16), maupun di tempat lain 
(Kis. 8:6-7; 19:11-12; 28:8-9) setelah wafat dan kebangkitan-Nya. 

Kesatuan dan kerelaan untuk berbagi (ay. 44-47a)
Karakter lain dari cara dan gaya hidup jemaat perdana adalah hidup 
dalam semangat kesatuan. Kesatuan di antara mereka diungkapkan 
secara konkrit dalam semangat saling berbagi secara suka rela. “Semua 
milik mereka adalah milik bersama, dan selalu ada dari mereka yang 
menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang 
sesuai dengan keperluan masing-masing” (ay. 44-45). 

Beberapa anggota jemaat yang kaya menjual harta milik mereka secara 
suka rela dan membagi-bagikannya kepada orang miskin sesuai dengan 
keperluan masing-masing seperti yang dilakukan oleh Yusuf, yang oleh 
rasul-rasul disebut Barnabas (Kis. 4:36-37). Jemaat di Antiokhia Siria juga 
mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-
masing untuk membantu orang-orang miskin yang tinggal di Yudea (Kis. 
11:27-30).

Semangat berbagi itu tidak hanya mengungkapkan kesadaran mereka 
akan fungsi sosial dari harta milik, tetapi juga memperlihatkan 
dimensi sosial dalam persekutuan atau kebersamaan. Sebab, tidak ada 
persekutuan atau kebersamaan tanpa adanya kerelaan dan semangat 
untuk berbagi. Semangat berbagi itu dipandang pula sebagai mandat 
dan simbol dari iman. Kita harus berbagi dengan sesama karena kita 
telah diberikan secara oleh cuma-cuma oleh Allah. Berbagi dengan 
sesama merupakan suatu bentuk ucapan syukur kita kepada Allah atas 
apa yang telah kita terima (bdk. 2Kor. 9:12). 

Kesatuan di antara anggota jemaat diungkapkan itu juga dalam semangat 
berkumpul bersama tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka mengambil 
bagian dalam doa, kurban, dan perayaan religius-kultis Yahudi. Mereka 
mungkin juga berkumpul di bait Allah untuk mewartakan injil tentang 
Yesus Kristus (bdk. 3:11; 5:12). 

Tidak hanya berkumpul bersama di Bait Allah, mereka juga berkumpul 
di rumah-rumah anggota jemaat secara bergiliran untuk merayakan 
Ekaristi dan makan bersama dengan gembira serta tulus hati. Sebelum 
gedung gereja dibangun, mereka merayakan Ekaristi di rumah-rumah 
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anggota jemaat yang disertai dengan makan bersama. Hal inilah yang 
membedakan mereka dari orang-orang Yahudi bukan kristiani.

Disukai semua orang (ay. 47bc)
Semangat kesatuan dan saling berbagi di antara anggota jemaat 
menyebabkan mereka disukai oleh semua orang. Cara dan gaya hidup 
mereka memberi kontribusi bagi penambahan jumlah anggota jemaat. 
Kesaksian melalui cara dan gaya hidup memiliki kekuatan pewartaan 
yang lebih besar dibandingkan dengan hanya berkata-kata. Walau 
kesaksian melalui cara dan gaya hidup diakui memiliki daya pewartaan, 
namun penambahan jumlah anggota dilihat juga oleh Lukas sebagai hasil 
karya Allah. “Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan 
orang yang diselamatkan” (ay. 4). 

Nilai-nilai injili dan individualisme 
Dari beberapa ciri dari cara dan gaya hidup jemaat perdana di atas, 
kita bisa menarik beberapa nilai injili yang bisa ditawarkan untuk 
menghadapi dan menentang cara dan gaya hidup modern yang semakin 
individualistis ini. Pertama, cara dan gaya hidup individualistis tidak 
pernah dikembangkan oleh para penulis Kitab Suci. Sebab, mereka 
lebih suka berfokus pada individu-individu sebagai bagian dari sebuah 
komunitas. Mereka juga lebih menekankan relasi antara individu dan 
komunitas dalam persekutuan atau kebersamaan dengan tubuh Kristus 
atau Gereja secara keseluruhan. 

Kedua, cara dan gaya hidup jemaat perdana memberikan contoh hidup 
dalam persekutuan dan kebersamaan yang erat antara satu dengan yang 
lain. Persekutuan dan kebersamaan itu diungkapkan dalam kegiatan 
berkumpul bersama untuk merayakan Ekaristi, berdoa bersama, makan 
bersama, dan berbagi dengan orang yang berkekurangan. Melalui contoh 
cara dan gaya hidup jemaat perdana, kita diajarkan untuk terlibat aktif 
dalam hidup menggereja dan bermasyarakat dengan rela berbagi waktu 
dan harta milik dengan sesama. 

Ketiga, cara dan gaya hidup jemaat perdana harus dihidupkan kembali 
oleh gereja masa kini. Sebab, kesaksian hidup mereka memiliki daya 
kekuatan pewartaan yang luar biasa dibandingkan dengan kesaksian 
hanya melalui kata-kata. Dengan kesaksian hidup inilah Gereja masih 
memiliki daya pikat bagi banyak orang sehingga mereka mau bergabung. 
Maka, marilah kita mengikuti contoh cara dan gaya hidup jemaat perdana 
dengan tekun supaya Tuhan menambahkan jumlah anggota jemaat baru.
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Kata hedonisme berasal dari akar kata Yunani kuno hēdonē yang secara 
umum berarti kesenangan diri, kenikmatan hidup, dan hawa nafsu. Di sini 
kata hedonisme dipakai untuk menunjuk pada pandangan dan gaya hidup 
yang menempatkan kesenangan dan kenikmatan hidup sebagai prioritas 
tertinggi dalam hidup. Kesenangan dan kenikmatan itu dianggap sebagai 
kebaikan tertinggi sehingga dijadikan sebagai tujuan utama dalam hidup. 
Bagi kaum hedonis, tidak ada sesuatu yang lebih pantas  dilakukan dan 
diperjuangkan, selain kesenangan dan kenikmatan hidup bagi diri mereka 
sendiri. Mereka menjadikan kesenangan dan kenikmatan hidup sebagai 
tolok ukur untuk menilai apa yang baik dan yang buruk.  

Kesenangan dan kenikmatan hidup itu memang pada dirinya sendiri baik 
sebab termasuk bagian dari ciptaan yang TUHAN sendiri nilai baik (Kej. 
1:31). Pemahaman positif semacam ini juga dicatat oleh Pengkhotbah. 
“Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum 
dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini 
pun dari tangan Allah” (Pkh. 2:24). Namun, tidak semua yang nikmat 
atau menyenangkan itu baik secara moral dan sesuai dengan kehendak 
Allah. Pandangan dan gaya hidup yang menempatkan kesenangan dan 
kenikmatan sebagai prioritas hidup dipandang tidak baik secara moral 
dan juga tidak sesuai dengan kehendak Allah.

Itulah sebabnya, kita perlu menggali dan menawarkan nilai-nilai injili 
untuk menghadapi dan menentang pandangan dan gaya hidup kaum 
hedonis. Ada banyak perikop dalam Alkitab yang dapat digali dan 
ditawarkan. Namun, kami di sini hanya menawarkan nasihat Yakobus 
tentang hikmat dan hawa nafsu (Yak. 3:14-4:3). 

HIKMAT DAN HAWA NAFSU (Yak. 3:14-4:3)
14Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, 
janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan 
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kebenaran! 15Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari 
dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 16Sebab di mana ada iri hati 
dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam 
perbuatan jahat. 17Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama 
murni, selanjutnya suka damai, lembut, penurut, penuh belas kasihan 
dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik.18Dan buah 
yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang 
mengadakan damai. 1Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran 
di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling 
berjuang di dalam tubuhmu? 2Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak 
memperolehnya, lalu kamu membunuh; kamu iri hati, tetapi kamu 
tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. 
Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. 3Atau 
kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu 
salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk 
memuaskan hawa nafsumu.

Perikop yang berbicara tentang hikmat dan hawa nafsu (Yak. 3:14-4:3) 
terdiri dari dua bagian. Pertama, Yakobus berbicara tentang dua jenis 
hikmat dengan ciri-ciri dan dampaknya masing-masing (ay. 14-18). 
Kedua, celaan bagi sikap dan tindakan digerakkan oleh kesenangan, 
kenikmatan, dan hawa nafsu yang melahirkan sengketa, pertengkaran, 
dan pembunuhan (ay. 1-3). 

Hikmat dari bawah dan hikmat dari atas              
(ay. 14-18)

Yakobus menampilkan dua jenis hikmat untuk mengilustrasikan dua 
bentuk gaya hidup. Pertama, hikmat yang datang dari bawah, dari 
dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ciri-cirinya adalah iri hati, 
mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan berdusta. Dampak 
yang dihasilkannya adalah kekacauan dan segala macam perbuatan 
jahat. Ciri dan dampaknya ini mirip dengan apa yang digambarkan oleh 
Paulus sebagai perbuatan daging (Gal. 5:19-21).

Kedua, hikmat yang datangnya dari atas, dari surga, dari Allah yang 
murah hati. Ciri-cirinya adalah murni, suka damai, lembut, penurut, 
penuh belas kasihan, tidak memihak, dan tidak munafik. Dampak 
yang dihasilkannya adalah orang bertindak secara bijak, sesuai dengan 
kehendak Allah, dan berelasi baik dengan Allah dan sesama sehingga 
orang hidup dalam damai. Ciri dan dampaknya ini mirip dengan apa 
yang dilukiskan oleh Paulus sebagai perbuatan Roh atau buah-buah Roh 
(Gal. 5:22-23). Itulah sebabnya, ada penafsir yang berpendapat bahwa dua 
jenis hikmat yang dilukiskan dalam surat Yakobus mirip dengan lukisan 
tentang perbuatan daging dan perbuatan Roh dalam surat Paulus.  
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Gagasan tentang hikmat yang datang dari atas tampaknya diwariskan 
oleh Yakobus dari tradisi hikmat Yahudi.  Dalam tradisi hikmat Yahudi, 
Allah diakui sebagai satu-satunya sumber hikmat. Hikmat yang dimiliki 
manusia diperoleh dari karunia-Nya (Am. 2:6; 8:21-31; Sir. 1:1-4; 24:1-
12; Keb. 7:24-27; 9:4, 6).  Karena diperoleh dari karunia Allah, manusia 
tidak dapat memperoleh hikmat, kebajikan, dan kearifan melalui 
usahanya sendiri. Manusia tidak akan dapat memperolehnya jika tidak 
dianugerahkan oleh Allah. Satu-satunya cara untuk memperolehnya 
adalah memohonkannya kepada Allah dalam doa. Salomo telah 
memberikan contohnya kepada kita ketika berdoa kepada Allah untuk 
memohon pengertian agar bisa memutuskan perkara secara adil dan 
benar (1Raj. 3:5-15). 

Tema hikmat diakhiri oleh Yakobus dengan berbicara tentang kebenaran. 
“Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk 
mereka yang mengadakan damai” (ay. 18). Di sini kebenaran dipandang 
sebagai ganjaran bagi orang yang membawa damai. Pada saat yang sama, 
orang yang membawa damai mendapatkan ganjaran kebenaran. Namun, 
orang hanya bisa membawa damai, jika sikap dan tindakannya tidak 
digerakkan oleh hikmat yang berasal dari bawah, dari dunia, dari nafsu 
manusia, dan dari setan-setan, tetapi oleh hikmat yang datangnya dari 
atas, dari surga, dari Allah.   

Hidup tidak boleh digerakkan oleh hēdonē 
(ay. 1-3)

Yakobus di sini berbicara tentang munculnya sengketa dan pertengkaran. 
Pembicaraan ini sangat mungkin terkait erat dengan situasi jemaatnya 
yang bersengketa dan bertengkar satu sama lain. Bagi Yakobus, sengketa 
dan pertengkaran itu tidak disebabkan oleh kekuatan dari luar, tetapi 
dari dalam diri mereka sendiri karena banyak di antara mereka yang 
hidupnya digerakkan oleh hēdonē. Kata Yunani hēdonē di sini secara 
umum dipahami dalam arti kesenangan diri, kenikmatan hidup, dan 
hawa nafsu. Kata ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Perjanjian Baru 
dan semuanya berbicara tentang keinginan yang jahat (Luk. 8:14; Tit. 3:3; 
Yak. 4:3; 2Ptr 2:13). 

Sikap dan tindakan yang digerakkan oleh kesenangan diri, kenikmatan 
hidup, dan hawa nafsu melahirkan dua bentuk konflik yang saling 
terkait.  Pertama, konflik internal yang datangnya dari hawa nafsu yang 
saling berjuang di dalam diri kita sendiri (ay. 1). Kedua, konflik eksternal 
dengan sesama. Konflik internal melahirkan konflik eksternal, yakni 
sengketa, pertengkaran, dan pembunuhan. Jadi, ada suatu  konsekuensi 
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serius yang ditimbulkan, jika sikap dan tindakan kita digerakkan oleh 
keinginan untuk mendapatkan kesenangan diri, kenikmatan hidup, dan 
memuaskan hawa nafsu.  

Yakobus lalu menampilkan alasan mengapa kita tidak dapat memperoleh 
apa yang kita inginkan. Baginya, kita tidak memperoleh apa yang 
diinginkan karena kita tidak berdoa (ay. 2). Di sini kata-kata Yesus tentang 
doa tampaknya dikenalnya. “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; 
carilah, maka kamu akan mendapat; ketuklah, maka pintu akan 
dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan 
setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetuk, 
baginya pintu dibukakan” (Mat. 7:7-8//Luk. 11:9-10//Yoh. 16:24). 

Kita juga tidak memperoleh apa yang kita inginkan karena salah berdoa. 
Kalau pun kita memintanya dalam doa, kita salah berdoa, sebab apa 
yang kita minta dimaksudkan untuk memenuhi kesenangan diri, 
kenikmatan hidup, dan hawa nafsu sendiri. Itulah sebabnya, ada penafsir 
yang berkomentar bahwa janji dikabulkannya doa permohonan itu ada 
syaratnya, bukan tanpa syarat.  Jika syarat yang diberikan-Nya tidak 
dipenuhi, janji tidak berlaku. Meski Allah mendorong kita untuk berdoa 
dan berjanji untuk mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita, 
namun ada syarat yang diberikan-Nya, yakni motivasi doa permohonan 
kita harus sesuai dengan kehendak-Nya. 

Persoalan tidak terkabulnya apa yang diinginkan itu tidak selalu 
sederhana seperti yang dibayangkan. Apa yang diinginkan tidak selalu 
didapatkan sekalipun telah diminta secara berulang kali dalam doa. Bagi 
Yakobus, apa yang kita minta itu tidak selalu dikabulkan karena kita salah 
meminta. Kita memintanya untuk memuaskan hēdonē, kesenangan 
diri, kenikmatan hidup, dan hawa nafsu. Motivasi doa semacam ini 
dapat dikatakan menghujat Allah karena Allah hanya dijadikan sebagai 
penyedia jasa kesenangan diri, kenikmatan hidup, hawa nafsu egois, dan 
bukan sebagai yang berkuasa.  Allah hanya menjawab doa-doa kita yang 
sesuai dengan kehendak-Nya (bdk. Yak. 1:6b-8).

Maka, kita diminta oleh Yakobus untuk memohon hikmat dari Allah 
supaya kita bijak dan arif dalam meminta kepada-Nya. “Tetapi apabila 
di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya 
kepada Allah” (1:5). Kita juga diperintahkannya untuk “memintanya 
dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang 
sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian ke mari 
oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan 
menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan 
tenang dalam hidupnya” (Yak. 1:6-8). 
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Nilai-nilai injili dan Hedonisme
Dari uraian di atas kiranya kita dapat menawarkan beberapa nilai 
injili berhadapan dengan pandangan dan gaya hidup kaum hedonis. 
Pertama, Yakobus menampilkan dua bentuk hikmat, yakni hikmat yang 
datang dari dunia dan yang datang dari atas. Hikmat yang datang dari 
dunia mendatangkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat 
karena bersumber dari iblis, sementara hikmat yang datang dari atas 
mendatangkan damai karena bersumber dari Allah. Maka, kita diminta 
untuk memohon hikmat yang berasal dari atas untuk bisa secara arif 
menikmati anugerah materi yang diberikan oleh Allah.  

Kedua, Yakobus memandang sikap dan tindakan yang digerakkan oleh 
hēdonē - kesenangan diri, kenikmatan hidup, dan hawa nafsu - sebagai 
akar dari segala bentuk sengketa, pertengkaran, dan pembunuhan. Jika 
sikap dan tindakan kita digerakkan oleh semangat hidup kaum hedonis, 
kita tidak akan pernah memperoleh ketenangan dan kedamaian dalam 
hidup. Hubungan baik dengan Allah, sesama, dan lingkungan menjadi 
rusak.  

Ketiga, kesenangan diri, kenikmatan hidup, dan hawa nafsu untuk 
mendapatkan kekayaan dan kekuasaan menjadi ancaman serius bagi 
kehidupan. Ketika tiap-tiap orang berjuang untuk mendapatkannya, 
kehidupan menjadi ajang persaingan. Segala macam cara dilakukan 
untuk memenangkannya, termasuk menghabisi lawan-lawannya. Maka, 
hidup kita tidak boleh digerakkan oleh pandangan dan gaya hidup kaum 
hedonis, yang mementingkan kesenangan diri, kenikmatan hidup, dan 
hawa nafsu mereka sendiri tanpa memperhitungkan dan memperhatikan 
orang lain.    

Keempat, kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita peroleh sekarang. 
Kita harus mensyukuri apa yang kita peroleh karena diyakini sebagai 
anugerah Allah. Jika kita bersyukur, kita akan semakin memperoleh 
kesenangan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam hidup. Sebaliknya, 
jika kita tidak bersyukur, kita akan terus mengejar kesenangan diri, 
kenikmatan hidup, dan hawa nafsu sendiri tanpa henti. Jika kita terus 
mengejarnya, hidup kita semakin tidak bisa dinikmati karena kepuasan 
duniawi tidak ada batasnya sehingga kita tidak akan memperoleh 
kedamaian dalam hidup. 
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Pengantar Umum
Arus zaman melanda dunia modern. Gereja pun tidak bisa menghindar 
darinya. Banyak hal positif yang dibawanya, seperti mudahnya mencari 
informasi dan cepatnya komunikasi yang membuat dunia menjadi 
bagaikan satu desa kecil. Meskipun demikian, tidak sedikit pula hal 
negatif yang lahir darinya, sebagaimana disebut oleh Paus Fransiskus 
dalam himbauan apostoliknya, Evangelii Gaudium. Di antara hal-hal 
yang disebutkan itu ada beberapa hal yang sangat aktual di Indonesia, 
di antaranya: konsumerisme, hedonisme, fundamentalisme agama, 
sekularisme dan kesenjangan sosial yang semakin besar.  

Muncul tantangan bagi setiap pribadi, yang kemudian melahirkan juga 
kerenggangan relasi dengan sesama. Arus zaman yang begitu deras 
melanda dunia, membuat umat Katolik, seperti kehilangan arah, sulit 
memilih secara bijak nilai-nilai yang harus diikuti. Pengaruh-pengaruh 
negatif dari arus zaman ini pun melahirkan keretakan hubungan dengan 
lingkungan hidup. Yang paling memprihatinkan adalah munculnya 
krisis iman dan identitas dalam diri umat beriman. 

Berhadapan dengan situasi ini, Gereja harus berjuang menangkal 
pengaruh-pengaruh negatif itu dan terus menerus tanpa merasa 
lelah menyampaikan kabar sukacita injili. Nilai-nilai injili mesti terus 
diwartakan di tengah arus zaman ini karena kita mendambakan umat 
Katolik tidak hanyut dalam arus negatifnya, melainkan dapat menyikapi 
arus itu secara bijaksana dalam terang injil. Untuk itulah LBI melalui 
pertemuan nasional 2016 merumuskan visi dalam empat tahun ke depan 
(tahun 2017 – 2020) yakni: 

“UMAT KATOLIK INDONESIA DIRESAPI DAN DITERANGI OLEH 
KABAR GEMBIRA DALAM MENJAWABI TANTANGAN ARUS ZAMAN”

Dan salah satu program kerja rutin LBI, yakni mengelola BKSN (Bulan 
Kitab Suci Nasional) menawarkan tema 4 tahunannya : “Mewartakan 
Injil di tengah Arus Zaman” dengan sub tema sebagai berikut:

I. Kabar Gembira di tengah gaya hidup modern (tahun 2017)
II. Kabar Gembira di tengah kemajemukan (tahun 2018)
III. Kabar Gembira di tengah krisis lingkungan hidup (tahun 2019)
IV. Kabar Gembira di tengah krisis iman dan identitas diri (tahun 2020)

Semoga tema-tema yang menarik ini merangsang juga Umat Gereja 
Katolik Indonesia untuk membahasnya dan menjadikannya dasar untuk 
terlibat aktif dalam menyikapi arus zaman dengan bijaksana, tidak 
tenggelam dan hilang melainkan justru menjadikannya sebagai sarana 
untuk memperkokoh iman dan panggilannya sebagai murid Kristus.
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Pengantar BKSN 2017
Ketergantungan teknologi, materialisme, individualisme dan hedonisme 
adalah problem dan sekaligus bentuk arus zaman yang sedang melanda 
dunia ini. Namun ternyata hal-hal itu sudah mempunyai jejaknya di 
masa lampau dalam bentuk yang sederhana. Dialami oleh umat Israel 
Perjanjian Lama, namun juga oleh murid-murid Kristus di masa-masa 
Gereja Perdana.

Oleh karena itu dalam naskah pemikiran dasar BKSN 2017 ini sebagai 
perwujudan tema-tema hasil pertemuan nasional LBI tahun 2016, dipilih 
beberapa teks untuk memberi inspirasi bagi umat sebagai peserta 
Pendalaman Kitab Suci di lingkungan-lingkungan agar bisa mengambil 
sikap yang bijak untuk tidak terjebak pada hal-hal yang negatif dari arus 
jaman itu, sebaliknya mampu mengambil manfaat-manfaatnya untuk 
memperkokoh iman mereka. 

Inspirasi dari kisah Menara Babel (Kejadian 11:1-9), dari seorang yang 
menumpuk harta kekayaan dengan tamak akan kehilangan makna 
hidupnya saat mati (Lukas 12:13-21)), dari cara hidup jemaat perdana yang 
saling berbagi (Kisah Rasul 2:41-47) dan pesan-pesan dari St. Yakobus 
(Yakobus 3:14 – 4:13), akan mewarnai BKSN tahun 2017 ini. Teks dipilih 
dengan pertimbangan dasar bahwa dalam tantangan-tantangan hidup 
bersama sebagaimana ada dalam beberapa perikopa, ditawarkan jalan 
keluar oleh sabda Tuhan, yang disebut sebagai nilai-nilai injili. Dunia 
berubah. Begitu pula orang-orang dan zamannya berubah. Tantangan 
yang dihadapi pasti juga mengalami perkembangan. Namun ada pesan 
Tuhan yang selalu bisa dipakai sebagai inspirasi untuk menghadapi 
tantangan setiap zaman. 

Mengingat pentingnya dedikasi Gereja yang menjadikan bulan 
September sebagai Bulan Kitab Suci, adalah layak dan pantas 
bahwa selama bulan ini Kitab Suci diberi tempat, penghargaan dan 
penghormatan secara khusus. Karena itu sebaiknya dalam tiap keluarga 
Kitab Suci ditahtakan di tempat yang khusus entah di ruang doa, atau 
di ruang tamu keluarga. 

Dan dalam pertemuan pendalaman Kitab Suci di lingkungan, 
hendaknya Kitab Suci juga ditahtakan di tempat yang layak dan pantas, 
bisa menjadi pusat perhatian peserta pendalaman, diapit dua buah lilin 
dan dihormati di awal pertemuan. Misalnya dengan menyanyikan lagu 
ajakan untuk menghormati Sabda Tuhan. Hal ini dimaksudkan bahwa 
seluruh rangkaian pertemuan adalah dalam rangka terang kehadiran 
pribadi Tuhan sendiri melalui Sabda-Nya, yang tertulis dalam Kitab 
Suci. 
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Contoh lagu : (Dinyanyikan sambil berdiri, jika tempat pertemuan diatur 
dengan duduk di kursi. Atau berlutut jika posisi duduk adalah lesehan/
duduk di tikar). 

6    7   i      6   3    2      i    7              6   5  6  6
Ma ri lah dengarkan Tuhan,    U: Al-le-lu-ia.

3    3    2       3   2     i    7                  6   5  6  6
Resapkan   Sabda Tuhan,         U: Al-le-lu-ia.

3     3   3     5   4     3   2                     3  3   3   3
Muliakan Tu  -    han,              U: Al-le-lu-ia.

 6  7     i   6     3    2   1    7                 6  5  6   6
Lu -  hurkan na  -  ma-Nya,     U: Al-le-lu-ia. 

Setelah lagu dinyanyikan Pemandu mengajak umat yang hadir untuk 
membungkuk dengan kidmat menghormati Kitab Suci yang ditahtakan. 
Lalu umat kembali ke posisi duduk dan pertemuan dimulai.

Selamat berbulan Kitab Suci.
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TUJUAN

• Peserta mengenali dan menemukan problem-problem yang diakibatkan 
oleh teknologi melalui pengalaman nyata.

• Peserta dapat terang inspirasi dari Sabda Tuhan tentang Kisah Menara 
Babel untuk dengan bijak menanggapi pengaruh kemajuan teknologi.

• Peserta dikuatkan untuk memanfaatkan sarana teknologi modern untuk 
terus mewartakan Injil.

GAGASAN POKOK

Dewasa ini teknologi berkembang begitu cepat. Perkembangan dan 
kemajuannya terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan 
manusia. Banyak hal positif yang dihasilkannya. Pekerjaan menjadi lebih 
efektif dan efisien. Informasi dan komunikasi menjadi lebih mudah dan 
cepat. Kemudahan dan kecepatannya menjadikan dunia bagaikan satu desa 
kecil. Tetapi, perkembangan dan kemajuan teknologi itu membawa banyak 
pula dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya. Teknologi informasi 
dan komunikasi, misalnya, telah membuat banyak orang, terutama kaum 
muda, kehilangan arah karena tidak bisa menggunakannya secara bijak. 
Jika informasi dan nilai-nilai hidup yang ditawarkannya tidak dapat dipilah-
pilah, banyak masalah sosial yang akan timbul. Keretakan dalam hubungan 
keluarga, lingkungan, dan Tuhan muncul akibat pemakaian alat komunikasi 
secara tidak bijak. 

Bagaimana Kitab Suci berbicara tentang perkembangan dan kemajuan 
teknologi? Kitab Suci memang tidak banyak bicara atau relatif diam. Hal ini 
tentu saja tidak terlalu mengherankan. Budaya zaman penulis Kitab Suci 
berbeda dengan zaman kita yang ditandai dengan pesatnya kemajuan alat-
alat teknologi komunikasi. Kita tidak akan menemukan komentar langsung 
tentang perkembangan dan kemajuan teknologi di dalam Kitab Suci. Kita 
juga tidak akan menemukan di dalamnya pembicaraan tentang dampaknya 
secara langsung. Namun, kita dapat mengangkat kisah menara Babel untuk 
merefleksikan dampaknya (Kej. 11:1-9). Maka pada pertemuan pertama 
ini kita ingin mendalami arus zaman teknologi dengan segala pengaruhnya 
dengan terang sabda Tuhan dari perikop Kitab Kejadian ini. 

1 ARUS ZAMAN TEKNOLOGI 
DAN NILAI-NILAI INJILI 

(Kejadian 11:1-9)



36

PEMBUKA

Nyanyian Pembuka

Tanda Salib dan Salam

 :P  Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
 :U  Amin
 :P  Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai 

sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus selalu 
beserta kita. 

 :U  Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

 :P  Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dalam 
Bulan Kitab Suci Nasional 2017 ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan 
memberi kesempatan kepada kita untuk sekali lagi masuk dalam 
Bulan Kitab Suci Nasional, di mana kita ingin mencurahkan perhatian 
kita pada Kitab Suci, Sabda Allah yang tertulis, yang menjadi salah 
satu warisan rohani kita untuk dapat semakin mengenal Tuhan yang 
kita imani dalam hidup kita. Tema Bulan Kitab Suci Nasional saat 
ini yakni “Kabar Gembira di tengah gaya hidup modern”, mengajak 
kita menyadari bahwa kita sedang berada di jaman revolusi teknologi 
informasi dan komunikasi, yang kita sebut sebagai era digital. Pada 
pertemuan pertama ini kita akan merenungkan secara khusus Arus 
Zaman Teknologi beserta dampaknya bagi manusia dan nilai-nilai 
injili apa yang bisa menjadi inspirasi kita untuk menyikapi arus zaman 
teknologi itu. Mari sekarang kita siapkan hati memohon kehadiran 
Tuhan dengan berdoa.

Doa Pembuka

 :P   Marilah kita berdoa:
Ya Allah Bapa Pencipta segala sesuatu, Engkau telah menjadikan 
kami manusia sebagai citra-Mu melalui Yesus, Tuhan dan Guru kami, 
terutama agar kami mengabdi Engkau dalam seluruh hidup dan karya 
kami. Namun karya-karya kami manusia ternyata lebih sering hanya 
untuk hasrat kepentingan diri dan bertentangan dengan kehendak-
Mu dan akhirnya malah merusak diri kami sendiri. Maka kami mohon 
ampun atas segala kelalaian kami itu dan kini melalui pertemuan ini 
kami ingin menemukan kembali melalui sabda-Mu, hal-hal baik dan 
benar yang Kaukehendaki, demi ketenteraman dan kebahagiaan kami 
sendiri di tengah arus zaman modern yang lebih sering membuat 



37

kami menjauh daripada-Mu ini. Teguhkanlah semangat kami agar 
semakin mengenal kehendak-Mu dalam nilai-nilai injili, yang juga 
harus kami wartakan kepada sesama dan dunia kami dewasa ini. 
Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami kini dan 
sepanjang segala masa. Amin.

ILUSTRASI

Membaca Cerita: “Ketua Lingkungan Di Era Digital”

Dian Marpaung sedang transit di Bandara Makassar untuk menunggu 
penerbangan lanjutan ke Ambon. Di ruang tunggu, dia berkenalan 
dengan Ibu Parsuki, yang sedang menunggu pesawat ke Sorong untuk 
menemui anak dan cucunya. Setelah saling sapa dan perkenalan, 
terjadilah percakapan sebagai berikut:

Ibu Parsuki : Nak Dian itu apa pekerjaannya sih. Ada hampir 
setengah jam tadi saya memerhatikan nak Dian, 
rasanya lain dengan gadis lain. Saya lihat kanan kiri, 
hampir semua penumpang main HP, tapi nak Dian kok 
malah asyik membaca buku. Terus nak Dian itu Katolik 
ya, saya juga lho.

 Dian           : Saya ini Arsitek, Bu, ini lagi ada proyek di Ambon. 
Tetapi, sya juga dipercaya jadi ketua lingkungan, sudah 
jalan 2 tahun. Saya memang seneng baca sih ya. Tapi 
mungkin ibu sempat lihat juga khan, saya tadi beberapa 
kali buka HP untuk menelepon rekan kerja dan cek 
sesuatu di media sosial.

Ibu Parsuki : Wah, masih muda, sibuk, tetapi masih mau juga 
menjadi ketua lingkungan. Saya dulu menjadi sekretaris 
stasi, tapi itu saja sudah repot sekali. Mau latihan koor, 
pilih lagu, lalu difotokopi. Mau bikin dokumentasi acara 
harus cetak negatif film di studio foto, lalu kalo sudah 
jadi baru diperlihatkan ke umat. Buat undangan harus 
diketik, difotokopi, lalu dibagi dari rumah ke rumah. 
Bikin laporan kegiatan, kalau salah ketik diulang lagi. 
Wah, pokoknya ribet deh

Dian          : Ah, gitu ya, Bu. Sekarang memang sudah beda. Sudah 
banyak alat canggih, yang bisa membantu kita, apalagi 
di jaman internet seperti sekarang ini. Saya tunjukkan 
beberapa contohnya ya, Bu.
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Lalu Dian membuka-buka HP-nya menunjukkan beberapa aplikasi 
yang bisa membantunya memperlancar pelayanannya sebagai ketua 
lingkungan. Bu Parsuki yang sangat antusias mengikutinya dan sesekali 
mencoba memanfaatkan aplikasi tersebut. Saat sedang asyik melihat 
berita-berita rohani di salah satu situs, Pak Parsuki yang datang 
bergabung.

Ibu Parsuki   : Pak, perkenalkan, ini Nak Dian Marpaung. Dia seorang 
ketua lingkungan, hebat ya, masih muda tapi mau 
juga jadi ketua lingkungan. Ini kami sedang nyoba-
nyoba internetan dengan HP Nak Dian, wah ternyata 
ada banyak sekali yang bisa dilakukan, ya Pak. Coba 25 
tahun lalu sudah ada internet semacam ini, tentu tugas 
ibu sebagai sekretaris dewan stasi bisa lebih mudah.

Pak Parsuki  : Selamat siang Mbak Dian. Oh, iya Bu, benar sekali, 
kemajuan teknologi informasi melalui internet 
memang hebat sekali. Tapi kita perlu hati-hati juga 
menggunakannya, lho. Kalau tidak, bisa berbahaya, 
justru kita yang nanti malah diperbudak olehnya, Bu.

Ibu Parsuki : Maksudnya, gimana sih Pak. Teknologi kan dibuat 
untuk mempermudah tugas kita, tetapi kok malah bisa 
berbahaya.

Belum sempat Pak Parsuki menjawab, terdengar panggilan pesawat ke 
Sorong sehingga pasangan tersebut segera berkemas dan meninggalkan 
dian yang sebentar kemudian asyik melanjutkan membaca buku. 

Pertanyaan Pendalaman

1. Sejauh mana anda menggunakan kemajuan teknologi informasi 
dalam kehidupan sehari-hari? 

2. Sebutkan apa saja manfaat kemajuan teknologi yang bisa digunakan 
untuk kepentingan pelayanan umat atau pengembangan iman? 
Silakan bisa dijelaskan dengan contoh-contoh konkrit. 

3. Mengapa kita perlu hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan 
kemajuan teknologi informasi komunikasi? Adakah akibat negatifnya?

PENDALAMAN KITAB SUCI

Membaca Sabda Tuhan: MENARA BABEL (Kej. 11:1-9)
1Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. 2Maka 
berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di 
tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. 3Mereka berkata seorang 
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kepada yang lain: “Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya 
baik-baik.” Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tér gala-
gala sebagai tanah liat. 4Juga kata mereka: “Marilah kita dirikan bagi kita 
sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, 
dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.” 
5Lalu turunlah TUHAN untuk melihat kota dan menara yang didirikan 
oleh anak-anak manusia itu, 6dan Ia berfirman: “Mereka ini satu bangsa 
dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha 
mereka; mulai dari sekarang apa pun juga yang mereka rencanakan, 
tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. 7Baiklah Kita turun dan 
mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak 
mengerti lagi bahasa masing-masing.” 8Demikianlah mereka diserakkan 
TUHAN dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan 
kota itu. 9Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, 
karena di situlah dikacaubalaukan TUHAN bahasa seluruh bumi dan dari 
situlah mereka diserakkan TUHAN ke seluruh bumi.

Pertanyaan Pendalaman Teks Kitab Suci:

1. Apa motivasi manusia dalam pembuatan menara Babel?
2. Apa tindakan Allah terhadap rencana manusia tersebut?
3. Hikmat apa yang dapat kita petik dari kisah menara Babel?

Memetik Nilai Kitab Suci

Mengacu pada kisah menara Babel, kita dapat memetik nilai-nilai terkait 
dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dewasa ini antara lain: 

Pertama, Kisah menara Babel mengajarkan kita untuk membangun dan 
menggunakan teknologi tidak untuk mencari kemuliaan diri, sebaliknya 
justru harus memuliakan Sang Pencipta kita. Tidak untuk selfie, tetapi 
untuk mewartakan kebaikan Allah. 

Kedua, teknologi yang kita bangun atau gunakan, tidak untuk saling 
menunjukkan arogansi dan kesombongan, yang pasti akan berakibat 
pada kekacauan hidup bersama, melainkan untuk semakin rendah 
hati akan kemurahan hati Allah yang sangat besar, yang memberikan 
kemampuan kita untuk mencapai kesempurnaan kesatuan hidup 
bersama melalui sarana-sarana baik yang mampu kita ciptakan. 

Ketiga, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi hendaknya 
semakin menyadarkan kita akan kekayaan yang luar biasa dari 
keanekaragaman bahasa, budaya dan tempat, bahkan perbedaan cara 
berpikir, berbicara ataupun beragama, yang pada akhirnya mengarahkan 
manusia pada kebenaran yang sejati, yang menyelamatkan dunia dengan 
hidup yang sejati.
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Membangun Niat Dan Rencana
Peserta diajak untuk membuat niat dan rencana konkret dalam memanfaatkan 
sarana teknologi informasi dan komunikasi modern dan membangun 
komitmen atasnya. 

Doa Permohonan
Peserta lalu diajak untuk menyampaikan doa-doa sebagai tanggapan atas 
Sabda Tuhan yang telah direnungkan bersama dan penegasan atas niat dan 
komitmen yang sudah diungkapkan. Doa-doa ini diakhiri dengan doa Bapa 
Kami.

PENUTUP

Doa Penutup

 :P  Marilah kita berdoa,
Allah Bapa yang mahabaik, puji syukur kami haturkan ke hadirat-Mu.  
Kami telah merenungkan Kisah Menara Babel, sebagai inspirasi kami 
menyikapi arus zaman teknologi yang sedang mewarnai situasi hidup 
dan karya kami di masa ini. Semoga kami umat-Mu tak hanyut dan 
tenggelam dalam pengaruh negatif teknologi zaman ini, atau larut 
dalam membangun menara Babel diri kami sendiri, yang menjadikan 
kami semakin sombong, congkak hati dan pongah, melainkan dapat 
menguasai dan memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk tetap 
setia dan rendah hati mewartakan Kabar Gembira Injil, yakni Kristus 
Putra-Mu sendiri, yang tidak lain adalah mahkota puncak menara 
hidup rohani kami. Dialah jaminan hidup abadi bagi seluruh umat 
manusia, yang mendambakan keselamatan. Semuanya ini kami 
mohon kepada-Mu demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami, 
yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.

Berkat

Lagu
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TUJUAN:

•  Peserta dapat mensharingkan pengalaman konkret tentang bahaya 
materialisme dan upaya apa yang sudah dibuat untuk mengatasinya.

•  Peserta menimba rahmat melalui Sabda Tuhan untuk bisa dengan bijak 
menjadikan hal-hal material sebagai sarana untuk mewartakan Kabar 
Gembira. 

GAGASAN POKOK:

Dunia kita kini berada dalam budaya materialisme dan konsumerisme. Sadar 
atau tidak sadar, dasar identitas dan relasi kita dengan orang lain kini dibentuk 
dan dibangun oleh materi yang kita miliki dan yang kita konsumsi. Rumah 
yang kita diami, makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, 
perhiasan yang kita gunakan, kendaraan yang kita kemudi, musik yang kita 
dengarkan, handphone yang kita pakai, dan sebagainya membentuk dasar 
identitas diri dan relasi kita dengan orang lain. 

Kritik terhadap materialisme dan konsumerisme biasanya berfokus pada 
bahaya penyembahan berhala - godaan untuk menjadikan materi sebagai 
pusat kehidupan dan bukan Tuhan. Namun, sesungguhnya ada ancaman yang 
lebih nyata dan serius. Pola kerja kita kini sangat ditentukan oleh materi yang 
kita dapatkan karena dipahami sebagai sumber kesenangan dan kenyamanan 
hidup. Pola konsumsi juga tidak lagi berorientasi untuk memenuhi kebutuhan 
hidup, tetapi untuk mengikuti gaya hidup modern. 

Dalam konteks inilah kita perlu menawarkan nilai-nilai injili. Tentu saja ada 
banyak nilai-nilai injili yang dapat ditawarkan. Akan tetapi, kita di sini hanya 
menawarkannya dari perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh (Luk. 
12:13-21). 

2 ARUS ZAMAN 
MATERIALISME DAN NILAI-
NILAI INJILI 

(Lukas 12:13-21)
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PEMBUKA

Lagu Pembuka

Tanda Salib Dan Salam

 :P  Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
 :U  Amin
 :P  Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai 

sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus selalu 
beserta kita. 

 :U  Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

 :P   Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 
pada pertemuan sebelumnya kita sudah merenungkan arus zaman 
teknologi yang pengaruhnya sangat kuat mengubah perilaku hidup 
manusia modern, termasuk kita sendiri. Kini dalam pertemuan yang 
kedua ini, kita akan merenungkan tema lain yang tak kalah hebat, 
yakni tentang arus zaman materialisme, yang dampaknya amat luar 
biasa mempengaruhi pola dan gaya hidup kita, serta bagaimana kita 
harus menyikapinya dengan bantuan inspirasi atau terang dari Sabda 
Tuhan. Marilah kita awali pertemuan ini dengan berdoa.

DOA PEMBUKA

 :P  Marilah kita berdoa, 
Allah yang mahakasih, Engkau telah menyediakan banyak sarana 
material di dunia ini, yang dapat kami manfaatkan untuk kesejahteraan 
hidup kami. Namun seringkali kami tidak menyadarinya dan 
tidak menggunakannya dengan semestinya. Maka sudilah hadir di 
antara kami pada saat pertemuan ini memberkati dan menerangi 
permenungan kami akan firman-Mu hari ini. Semoga firman-Mu 
membaharui hidup dan karya kami, terlebih untuk bisa bersyukur 
atas banyaknya berkat-Mu melalui barang-barang duniawi bagi kami, 
supaya selanjutnya dapat kami manfaatkan sebagaimana mestinya 
untuk menghantar kami memperoleh harta surgawi. Semuanya 
itu kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat kami kini dan sepanjang masa. Amin.
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ILUSTRASI

Membaca Kisah Motivatif: “Yang Berubah dan Berbuah” 

Dua tahun lalu, Mukidi, seorang pengusaha muda yang sangat sukses tak 
sengaja ikut mendampingi live in suatu OMK Paroki, padahal dia sendiri 
tidak pernah mau terlibat dalam kegiatan menggereja. Ceritanya waktu 
itu Mukidi yang diantar sopirnya, Nando sedang pergi dari Palembang 
ke Bengkulu untuk urusan bisnis. Tengah malam, mobil mereka rusak, 
dan kebetulan ditolong oleh rombongan OMK yang didampingi Pastor 
Boni. Mukidi terpaksa ikut rombongan karena Nando harus menunggu 
bantuan untuk mobil yang masih rusak tersebut. Iseng-iseng Pastor 
Boni menawari Mukidi untuk sekalian ikut mendampingi live in. Karena 
tidak enak sebab sudah ditolong, Mukidi pun akhirnya ikut live in. Nah, 
sepulang live in itulah, Nando melihat perubahan pada diri Mukidi.

Kini kebetulan Nando bertemu lagi dengan Pastor Boni, dan penasaran 
ingin menanyakan, kok sepulang live in, Mukidi bisa berubah. Sambil 
tersenyum, Pastor Boni malah balik bertanya, “Emangnya kenapa dengan 
bossmu, Nando?” Nando lalu berkisah, “ Saya sudah ikut Pak Mukidi 
selama 4 tahun. Dia itu orang yang gila kerja. Di usianya yang baru 36 
tahun dia sudah mempunyai 4 showroom mobil, ruko ada 5 unit, serta 
beberapa petak tanah di lokasi strategis. Namun sayang dia sangat jarang 
misa, apalagi terlibat dalam kegiatan paroki/ lingkungan. Pak Mukidi 
konsisten dalam prinsip bahwa waktu adalah uang, dan ketekunan adalah 
kesuksesan. Bahkan dia tidak berpikir untuk pacaran, apalagi menikah; 
baginya kerja dan menikmatinya itu lebih penting. Kadang saya yang 
kewalahan Pastor, mengikuti ritme kerja dia yang seolah seperti robot.”

“Oooo, terus sekarang bagaimana?” tanya Pastor Boni enteng saja. 
Nando pun melanjutkan ceritanya, “Sepulang dari live in 2 tahun lalu, 
saya mulai melihat ada perubahan pada Pak Mukidi. Dia tidak lagi 
kerja sampai malam, hari sabtu dan minggu lebih banyak di rumah, 
atau bepergian dengan teman-teman lamanya. Dia juga mulai sering ke 
gereja dan membantu paroki dengan meminjamkan mobil-mobil serta 
sopirnya jika ada acara ke luar kota. Pak Mukidi akhirnya pacaran juga, 
bahkan kini sudah bertunangan. Pokoknya Bapak itu berubah deh sejak 
ikut mendampingi live in dulu itu. Bekerja keras tetap, tetapi bedanya 
kini hidupnya terasa lebih santai dan dinikmati, gitu.”

Mendengar penjelasan Nando, pastor Boni hanya menjawab. “O, mungkin 
Pak Mukidi terkesan dengan kehidupan umat di tempat live in yang walau 
tak berkelimpahan materi, namun bisa hidup damai. Kebetulan pada 
salah satu malam, ada pendalaman iman yang membahas tentang orang 
kaya yang bodoh dari Injil Lukas 12:13-21. Mungkin saja dia tersinggung 
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karena Sabda Tuhan itu, ha ha”. “Oh, tampaknya itu pastor, yang membuat 
dia berubah,” kata Nando merasa misterinya mulai terpecahkan.

Setelah berpisah dari Pastor Boni, Nando tak sabar segera membuka 
kitab suci untuk mencari perikop kitab suci yang dimaksud. Ingin segera 
menelaah ayat-ayat yang membuat bosnya bisa berubah.

PENDALAMAN KITAB SUCI

Membaca Kitab Suci: “Orang Kaya Yang Bodoh” (Luk. 
12:13-21)

13Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus: “Guru, katakanlah 
kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku.” 14Tetapi Yesus 
berkata kepadanya: “Saudara, siapakah yang telah mengangkat Aku 
menjadi hakim atau pengantara atas kamu?” 15Kata-Nya lagi kepada 
mereka: “Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, 
sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah 
tergantung dari pada kekayaannya itu.” 16Kemudian Ia mengatakan 
kepada mereka suatu perumpamaan, kata-Nya: “Ada seorang kaya, 
tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17Ia bertanya dalam hatinya: 
Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di 
mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18Lalu katanya: Inilah yang 
akan aku perbuat; aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku 
akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya 
segala gandum dan barang-barangku. 19Sesudah itu aku akan berkata 
kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk 
bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan 
bersenang-senanglah! 20Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang 
bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari padamu, dan apa 
yang telah kausediakan, untuk siapakah itu nanti? 21Demikianlah jadinya 
dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia 
tidak kaya di hadapan Allah.

Mendalami 

Kini kita akan mendalami teks kitab suci yang dikorelasikan dengan kisah 
Mukidi, dengan menjawab beberapa pertanyaan pendalaman berikut ini:

1. Bagaimana perubahan gaya hidup Mukidi antara sebelum dan sesudah 
mengikuti live in? 

2. Mengapa perikop orang kaya yang bodoh bisa membuat Mukidi 
berubah? 

3. Bagaimana Anda sendiri dalam memandang kerja dan harta kekayaan 
dalam hidup ini?

4. Apakah kekayaan bisa membuat anda bahagia?
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5. Bersediakah jika kekayaan anda, boleh juga dinikmati orang lain 
dalam kebersamaan? Jika bersedia, bagaimana caranya?

Memetik Nilai-nilai Injili 

Baik kisah Mukidi maupun teks Kitab Suci yang sudah kita dengarkan 
bersama, menawarkan pada kita nilai-nilai antara lain:

• Dalam hidup mestinya kita berpikir dan bertindak bijak dalam 
mengumpulkan harta duniawi. Tidak dilarang memang, namun 
tidak pertama-tama untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk 
kebersamaan.

• Hidup dan keselamatan kita tidak akan dijamin oleh harta kekayaan 
yang kita miliki dan kebahagiaan kita tidak terletak di sana, tetapi 
pada perilaku dan perbuatan kita pada sesama seturut kehendak 
Allah. Kebahagiaan sejati itu selalu bersifat lahir dan batin dan itu 
hanya mungkin jika kita melibatkan kehendak Allah di dalamnya.

• Harta kekayaan apapun itu jika berasal dari bumi adalah dari Allah 
dan milik Allah, dan tentunya dimaksudkan supaya bisa dinikmati 
semua orang. Ketamakan dan kerakusan bertentangan dengan nilai-
nilai kesejahteraan umum.

• Melalui harta duniawi, kita diarahkan untuk memperoleh harta 
sorgawi, yakni ketika kita bisa memanfaatkannya justru untuk 
mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Sebab sejatinya yang 
disebut sebagai kasih tidak lain adalah amal baik terhadap sesama, 
terutama yang kecil dan berkekurangan.

Membangun Niat Dan Rencana
Peserta diajak untuk membuat niat dan rencana konkret dalam memandang 
kerja dan harta kekayaan dalam hidup ini,dan membangun komitmen atasnya. 

Doa Permohonan
Peserta lalu diajak untuk menyampaikan doa-doa sebagai tanggapan atas 
Sabda Tuhan yang telah direnungkan bersama dan penegasan atas niat dan 
komitmen yang sudah diungkapkan. Doa-doa ini diakhiri dengan doa Bapa 
Kami.

PENUTUP

Doa Penutup

 :P   Marilah kita berdoa, 
Bapa yang ada di surga, Engkau sungguh mengasihi kami semua, 
manusia ciptaan-Mu dengan menyediakan segala isi bumi bagi 
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kelangsungan dan kesejahteraan hidup kami. Namun ternyata kami 
sering menyalahgunakannya hanya untuk kepentingan egoisme kami 
dan melupakan kesejahteraan bersama. Dan bahkan kami sering 
terjebak untuk memenuhi hasrat dan nafsu kami untuk memperkaya 
diri demi kepentingan gaya hidup modern yang membuat kami lupa 
pada kebahagiaan sejati yang Kautawarkan kepada kami melalui cara 
hidup sederhana, rendah hati dan miskin di hadapan-Mu. 

Semoga sebagaimana St. Agustinus, kami bisa sampai kepada 
kesadaran bahwa hanya dalam Dikau jiwa kami akan tenang dan 
kami mendapatkan kedamaian yang sejati. Ajarilah kami supaya 
mampu memanfaatkan segala harta duniawi untuk dapat membantu 
kami memperoleh harta sorgawi, yakni dengan kami mampu 
menggunakannya bagi kesejahteraan umum, terutama untuk 
membantu mereka yang miskin dan berkekurangan. Semoga melalui 
terang Sabda-Mu yang sudah kami dalami bersama, kami mampu 
melayani Yesus yang hadir dalam diri sesama kami. Dialah Putra-Mu, 
Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

Berkat

Lagu
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TUJUAN

• Peserta menyadari bahwa arus zaman individualisme telah merusak 
tatanan hidup bersama mulai dari keluarga sampai ke tatanan komunitas 
masyarakat dan juga Gereja. 

• Peserta dapat mensharingkan contoh-contoh konkret tentang gaya 
hidup individualis yang merusak tatanan kebersamaan.

• Peserta menyadari bahwa ada inspirasi dari Sabda Tuhan, yang bisa 
digunakan untuk menyikapi arus zaman individualisme itu dan untuk 
mencari solusi efektif bagi problem akan rusaknya tatanan hidup 
kebersamaan itu. 

GAGASAN POKOK

Kita kini berada dalam arus zaman individualism, yang menganggap diri 
sendiri lebih penting daripada orang lain. Sebab, perhatian kita difokuskan 
hanya pada diri sendiri. Kita menjalani hidup semata-mata untuk diri sendiri. 
Kita hanya berpikir apa yang terbaik bagi diri sendiri dan tidak peduli akan 
orang lain. Kita juga tidak lagi peduli akan apa yang terjadi di lingkungan 
sekitar kita. Kita bahkan tidak lagi merasa perlu mengenal dan bergaul 
dengan tetangga. 

Nilai-nilai injili apa yang dapat ditawarkan untuk menghadapi gaya hidup 
masyarakat modern yang semakin mementingkan diri sendiri atau semakin 
egois itu? Cara dan gaya hidup jemaat perdana dapat ditawarkan untuk 
menghadapinya. Cara dan gaya hidup mereka dilukiskan sebanyak tiga 
kali dalam Kisah Para Rasul, yakni Kis. 2:42-47; 4:32-35; 5:11-16. Ketiganya 
menampilkan contoh atau teladan bagi kita sekalian pada masa sekarang ini.

Dari tiga perikop yang melukiskan cara dan gaya hidup jemaat perdana, fokus 
perhatian kita hanya diarahkan pada yang pertama (Kis. 2:42-47). Sebab, 
cara dan gaya hidup dalam gambaran pertama menekankan persekutuan 
dan kebersamaan di antara anggota jemaat. Persekutuan dan kebersamaan 
itu tampaknya cocok diangkat untuk menghadapi gaya hidup masyarakat 
modern yang semakin individualis. 

3 ARUS ZAMAN 
INDIVIDUALISME DAN 
NILAI-NILAI INJILI

(Kisah Para Rasul 2:41-47)
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PEMBUKA

Lagu Pembuka

Tanda Salib Dan Salam

 :P  Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
 :U  Amin
 :P  Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai 

sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus selalu 
beserta kita. 

 :U  Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan yang lalu kita sudah 
mendalami tema arus zaman teknologi dan arus zaman materialisme 
dengan segala dampaknya dan mencoba menemukan pesan injili apa 
yang terkait dengannnya melalui sabda Kitab Suci. Pada pertemuan 
yang ketiga ini, kita akan mendalami tema arus zaman individualisme 
dan dampaknya yang sedang melanda dunia modern saat ini. Kita 
akan dibantu oleh inspirasi dan terang Sabda Tuhan, yang pasti akan 
mengingatkan kita akan bahaya mentalitas dari individualisme itu 
dan membantu kita untuk mengambil sikap yang bijak berhadapan 
dengannya. Untuk itu marilah kita awali pertemuan pendalaman Kitab 
Suci ini dengan berdoa.

Doa Pembuka

 :P  Marilah kita berdoa, 
Allah Bapa yang mahabaik kami bersyukur Engkau telah menjadikan 
kami bagian dari Gereja-Mu. Kini pun Engkau mengumpulkan kami 
sebagai Gereja yang bersekutu dan beribadah kepada-Mu. Namun 
kami di jaman ini sering tergoda untuk melalaikan kebersamaan kami 
karena kami terpesona oleh gaya hidup individualis, yang membuat 
kami sibuk dengan diri sendiri dan terasing dari kebersamaan kami 
dengan keluarga dan komunitas kami. Kami mohon, hadirlah kiranya 
di tengah-tengah kami, agar kami dapat mendengar dan merenungkan 
sabda-Mu yang mengingatkan kami akan hakikat panggilan kami, 
yakni bertekun dalam persekutuan umat-Mu dan Kaupanggil untuk 
melayani sesama dengan penuh kasih. Semoga pertemuan kami ini 
mendatangkan sukacita pertobatan bagi kami dan menyemangati 
kami untuk semakin kreatif menjadi pelayan-pelayan Gereja dan 
masyarakat, melalui inspirasi dari cara hidup jemaat perdana. Demi 
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Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini 
dan sepanjang masa. Amin.

ILUSTRASI

Membaca Kisah: “Outbound Di Lereng Telomoyo”

Hingga tahun 2000, Desa Ngrawan, khususnya Dusun Tanon, di 
Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, masih 
tertinggal. Jalan belum diaspal, penghasilan penduduk rendah, dan 
anak-anak yang melanjutkan sekolah sangat minim. Desa itu menggeliat 
setelah warga mengembangkan ”outbound ndeso” dan wisata menari. 

Geliat itu tak terlepas dari kiprah Trisno, sarjana perdana dari dusun 
tersebut yang mengembangkan desanya sejak tahun 2005. Dalam 
keterbatasan lahan pertanian yang dimiliki warga, dia mengembangkan 
produksi susu sapi. Ia sempat dimusuhi banyak orang yang puluhan 
tahun mengendalikan bisnis susu. Ada juga masalah lain. Meski harga 
susu naik, jumlah peternak justru stagnan. Mereka lebih suka kegiatan 
yang menghasilkan uang seketika. 

Pada 2012, Trisno coba merintis kegiatan outbound yang dikemas dalam 
paket wisata. Kebetulan saat kuliah di Solo dia pernah juga jadi pemandu 
outbound. Outbound adalah istilah populer untuk kegiatan pelatihan 
berbasis permainan di alam terbuka. Dibantu teman-teman lamanya ia 
menciptakan berbagai kegiatan luar ruang, seperti permainan toya gila, 
pipa bocor, tangga manusia, dan nguras samudra. Ada juga petualangan 
susur sungai dan hutan serta pelatihan penyegaran jiwa. Anak-anak 
muda dan sesepuh setempat diajak serta menjadi pelaksana outbound. 
Sebagian dari mereka dikirim ke Solo untuk belajar mengoperasikan 
alat-alat outbound dan belajar berbagai permainan yang aman.

Meski miskin, Dusun Tanon dianugerahi alam yang subur dan indah. 
Pada musim hujan, kabut menyelimuti desa ini sejak pukul 14.00. Dengan 
potensi itu, paket ”outbound ndeso” plus wisata itu pun diminati oleh 
sekolah, perguruan tinggi, sampai rombongan karyawan perusahaan. 
Berdasarkan pengamatan Trisno, sepanjang 2009-2011, warga lebih suka 
diajak kegiatan outbound ketimbang memelihara sapi perah. Lewat 
outbound hasilnya lumayan, Rp 20.000 sampai Rp 35.000 per orang. 

Paket ”outbound ndeso” plus wisata itu semakin menarik karena 
dipadu dengan pagelaran budaya. Salah satunya, seni tari. Warga sangat 
berkenan. Sambutan antusias terbukti dari turun gunungnya para penari 
sepuh, usia 55 tahun sampai 85 tahun. Mereka melatih, bahkan kadang 
ikut tampil di hadapan wisatawan. Pentas seni ini yang makin dilengkapi 
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dengan koleksi jenis tarian lain, seperti tari rodat, topeng ayu, kuda 
lumping, kuda debog, dan warog kreasi, selain menghibur wisatawan, 
jadi media memperkuat jati diri dan menebar harmoni antar warga. 

Pergelaran itu memberi rezeki tambahan bagi warga yang turut menari. 
Makin banyak warga turut membantu dan berpartisipasi. Pardi (75), 
menyediakan tempat untuk menyimpan gamelan, dan perlengkapan 
tari. Ada juga penduduk yang menyediakan pekarangan rumahnya 
untuk sanggar dan pentas tari. Ada pula yang meminjamkan pekarangan 
untuk pasar tiban/ dadakan yang menjual sayuran lokal: dari waluh (labu 
kuning) cabai, kol, kedelai, tomat, hingga sawi. 

Beberapa rumah warga jadi tempat tinggal wisatawan, homestay. 
Seiring dengan maraknya wisatawan, rumah-rumah warga direnovasi. 
Jalan menuju desa pun dibeton dengan lebar 5 meter agar bus bisa 
leluasa masuk. Promosi paket-paket wisata dilakukan lewat para pelaku 
wisata di luar kota & juga internet, dengan label Desa Wisata Menari 
Tanon. Sejumlah turis Singapura bahkan pernah menginap di desa itu, 
bertualang dan menyantap sayur lodeh buatan warga. 

Outbound dan wisata tari di Dusun Tanon cukup sukses. Dalam tiga 
tahun terakhir, terbukukan transaksi senilai Rp 250 juta. Pendapatan 
terbesar dari suatu paket wisata dengan kegiatan outbound. Trisno 
memperoleh penghargaan atas prestasinya itu dan pada 2014, Desa 
Ngrawan mendapat predikat Desa Sejahtera Mandiri dari Kementerian 
Sosial. Desa itu juga kerap jadi tempat KKN sejumlah perguruan tinggi 
serta jadi tempat studi banding desa-desa dari provinsi lain. Kini sudah 
ada 32 anak desa ini yang bersekolah mulai dari SD sampai perguruan 
tinggi.

Disarikan dari Harian Kompas edisi 26 Januari 2017

MENDALAMI SABDA ALLAH

Membaca Kitab Suci: “Cara Hidup Jemaat Perdana” 
(Kis. 2:41-47)

42Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. 
Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43Lalu 
ketakutan melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan 
banyak mukjizat dan tanda ajaib. 44Semua orang yang percaya tetap 
bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama, 45dan selalu ada 
dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya 
kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46Dengan 
bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. 
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Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan 
makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, 47sambil memuji 
Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah 
jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 

Mendalami Kitab Suci

1. Apa keprihatinan yang paling mendalam yang sekaligus menjadi 
motivasi utama Trisno sehingga ia berjuang sekuat tenaga untuk 
membangun desanya? 

2. Seperti apakah cara hidup jemaat perdana? Apakah hal tersebut masih 
relevan dihayati pada jaman modern seperti sekarang ini?

3. Dalam kisah Dusun Tanon, sebutkan beberapa pihak yang rela 
berbagi, apa yang dibagikan? Apa akibat yang kemudian ditimbulkan 
dengan kerelaan berbagi tersebut?

4. Apakah anda punya pengalaman serupa di mana ada seseorang/ 
sekelompok orang meninggalkan kepentingan dirinya dan berjuang 
untuk kepentingan umum? 

5. Nilai-nilai apa saja yang perlu kita perjuangkan untuk tercapainya 
kesejahteraan bersama? 

Memetik Nilai-nilai Injili

Ada beberapa hal yang bisa dipersamakan antara cara hidup jemaat 
perdana dengan Kisah Inspiratif, dan hal tersebut layaklah untuk kita 
renungkan. Apa saja itu?

1. Bertekun untuk berkumpul
Jemaat perdana selalu tekun dalam perkumpulan untuk memecahkan 
roti, berdoa dan dalam pengajaran. Berarti mereka tekun mendengarkan 
dan melaksanakan apa yang diajarkan para rasul. Nilai-nilai injili dari 
teks sebagai penerang untuk menghadapi gaya hidup individualis abad 
modern ini antara lain. Cara dan gaya hidup individualistik tak pernah 
ditekankan oleh penulis Kitab Suci, sekalipun itu berupa prestasi hebat, 
sebab penulis selalu berfokus pada individu-individu sebagai bagian dari 
komunitas atau persekutuan dalam kebersamaan membangun Gereja. 

2. Kesatuan & Kerelaan berbagi
Nilai lain dari cara hidup jemaat perdana adalah hidup dalam semangat 
kesatuan dan berbagi. Kesatuan di antara mereka diungkapkan secara 
konkrit dalam semangat saling berbagi secara suka rela («dan selalu ada 
dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya 
kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing-masing»). 
Semangat berbagi itu tidak hanya mengungkapkan kesadaran mereka 
akan fungsi sosial dari harta milik, tetapi juga memperlihatkan 
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dimensi sosial dalam persekutuan atau kebersamaan. Sebab, tidak ada 
persekutuan atau kebersamaan tanpa adanya kerelaan dan semangat 
untuk berbagi. Cara hidup inilah yang sebetulnya menjadi pondasi 
utama dan hakiki sistem organisme Gereja Katolik yang ada sampai saat 
ini melalui lima pilar pelayanan Gereja, yang semestinya menjadi salah 
satu tema pewartaan dan kesaksian hidup yang sangat menarik dan 
selalu relevan. Gereja selalu punya dimensi sosial, dengan pilihan utama 
adalah kaum miskin, berlaku sampai akhir jaman. Semangat berbagi 
itu dipandang pula sebagai mandat dan simbol dari iman. Kita harus 
berbagi dengan sesama karena kita telah diberi secara oleh cuma-cuma 
oleh Allah. Berbagi dengan sesama merupakan suatu bentuk ucapan 
syukur kita kepada Allah atas apa yang telah kita terima (bdk. 2Kor. 9:12). 

3. Disukai semua orang
Semangat kesatuan dan saling berbagi di antara anggota jemaat 
menyebabkan mereka disukai oleh semua orang. Cara dan gaya hidup 
mereka memberi kontribusi bagi penambahan jumlah anggota jemaat. 
Kesaksian melalui cara dan gaya hidup memiliki kekuatan pewartaan 
yang lebih besar dibandingkan dengan hanya berkata-kata. Cara hidup 
jemaat yang simpatik, karena berbeda dari cara kebanyakan orang. 
Penulis sampai menunjukkan bahwa penambahan jumlah anggota 
dilihat sebagai hasil karya Allah. “Tiap-tiap hari Tuhan menambah 
jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan” (ay. 4). 

Membangun Niat Dan Rencana
Peserta diajak untuk membuat niat dan rencana konkret dalam memanfaatkan 
sarana teknologi informasi dan komunikasi modern dan membangun 
komitmen atasnya. 

Doa Permohonan
Peserta lalu diajak untuk menyampaikan doa-doa sebagai tanggapan atas 
Sabda Tuhan yang telah direnungkan bersama dan penegasan atas niat dan 
komitmen yang sudah diungkapkan. Doa-doa ini diakhiri dengan doa Bapa 
Kami.

PENUTUP

Doa Penutup

 :P   Marilah kita berdoa
Allah Bapa yang mahabaik, kami bersyukur kepada-Mu karena kami 
telah Engkau bimbing untuk merenungkan sabda-Mu. Kami telah 
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belajar dari cara hidup jemaat perdana dalam bertekun dan bersekutu 
untuk berdoa dan mendengarkan sabda-Mu dan merayakan 
perjamuan. Kami menyadari bahwa untuk mewartakan nilai-nilai 
injil pada saat ini kami semestinya menggunakan cara-cara yang 
simpatik dan meyakinkan bahwa hidup dalam persekutuan kasih 
akan membuat hidup bersama semakin sejahtera dan sebaliknya akan 
menghapus sifat-sifat egois dan individualis yang selama ini sudah 
merusak tatanan kebersamaan. Sebab kasih sejati yang Kauajarkan 
selalu bersifat altruis, untuk kepentingan yang lain, yakni sesama dan 
kebersamaan. Dengan demikian terang kasih-Mu dan kabar gembira 
injili justru semakin tersebar di seluruh dunia. Demi Kristus, Tuhan 
dan Juruselamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin.

Berkat

Lagu Penutup
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TUJUAN

• Peserta menyadari bahwa gaya hidup hedonis, sangat berbahaya jika 
dijadikan sebagai orientasi hidup masa kini. 

• Peserta dapat mensharingkan contoh-contoh konkret tentang gaya 
hidup hedonis dan pengaruh-pengaruh negatifnya. 

• Peserta dengan bantuan terang nilai-nilai injili menyadari pertentangan 
antara gaya hidup hedonis dengan moralitas kristiani, dan menjadikannya 
sebagai sarana untuk pertobatan diri sendiri sekaligus pewartaan dan 
pelayanan bagi orang lain. 

GAGASAN POKOK

Kata “hedonisme” berasal dari akar kata Yunani kuno hēdonē yang secara 
umum berarti kesenangan diri, kenikmatan hidup, dan hawa nafsu. Di sini 
kata “hedonisme” dipakai untuk menunjuk pada pandangan dan gaya hidup 
yang menempatkan kesenangan dan kenikmatan hidup sebagai prioritas 
tertinggi dalam hidup. Kesenangan dan kenikmatan itu dianggap sebagai 
kebaikan tertinggi sehingga menjadi tujuan utama dalam hidup. Bagi kaum 
hedonis, tidak ada sesuatu yang lebih pantas dilakukan dan diperjuangkan, 
selain kesenangan dan kenikmatan hidup bagi diri mereka sendiri. Mereka 
menjadikan kesenangan dan kenikmatan hidup sebagai tolok ukur untuk 
menilai apa yang baik dan yang buruk. 

Kesenangan dan kenikmatan hidup itu memang pada dirinya sendiri baik 
sebab termasuk bagian dari ciptaan yang TUHAN sendiri nilai baik (Kej. 1:31). 
Pemahaman positif semacam ini juga dicatat oleh Pengkhotbah. “Tak ada 
yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-
senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan 
Allah” (Pkh. 2:24). Namun, tidak semuanya yang nikmat atau menyenangkan 
itu baik secara moral dan sesuai dengan kehendak Allah. Pandangan dan gaya 
hidup yang menempatkan kesenangan dan kenikmatan sebagai prioritas 
hidup dipandang tidak baik secara moral dan juga tidak sesuai dengan 
kehendak Allah.

4 ARUS ZAMAN HEDONISME 
DAN NILAI-NILAI INJILI

(Yakobus 3 :14 – 4 :3)
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Itulah sebabnya, kita perlu menggali dan menawarkan nilai-nilai injili untuk 
menghadapi dan menentang pandangan dan gaya hidup kaum hedonis. Ada 
banyak perikop dalam Alkitab yang dapat digali dan ditawarkan. Namun, 
kami di sini hanya menawarkan nasihat Yakobus tentang hikmat dan hawa 
nafsu (Yak. 3:14-4:3). 

PEMBUKA

Lagu Pembuka

Tanda Salib Dan Salam

 :P  Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
 :U  Amin
 :P  Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai 

sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus selalu 
beserta kita. 

 :U  Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

 :P  Saudara-saudari terkasih, selamat bertemu kembali dalam kegiatan 
kita pendalaman Kitab Suci BKSN 2017. Kita sudah sampai pada 
pertemuan ke-4 atau pertemuan yang terakhir, yang menawarkan 
pada kita tema Arus Zaman Hedonisme yang secara kasat mata 
menjadi gaya hidup manusia modern, yang barangkali juga telah 
mempengaruhi kita sendiri. Kita akan dibantu oleh Sabda Tuhan, 
yang tetap mengajak kita untuk selalu waspada dan awas terhadap 
pengaruh buruk mental hedonis, yang sebetulnya berasal dari 
ketidakmampuan kita mengekang nafsu-nafsu tak teratur kita 
sendiri. Sebelum kita masuk dalam pendalaman materi kita, marilah  
kita awali pertemuan ini dengan berdoa.

Doa Pembuka

 :P   Allah Bapa penguasa hidup kami. Engkau menciptakan kami manusia 
sebagai pribadi yang akan mencapai kesempurnaan melalui jasmani 
dan rohani kami. Sebagai makhluk lahiriah dan batiniah, kami 
Kaumungkinkan untuk bisa menikmati dan bersentuhan dengan 
hal-hal yang material maupun spiritual. Dalam pertemuan ini kami 
ingin merenungkan keberadaan kami di tengah gaya hidup hedonis 
yang sedang melanda dunia kami, supaya kami mampu mengambil 
sikap yang bijak dan hati-hati dalam menghadapinya. Kami mohon 
rahmat Roh Kudus-Mu agar kami semakin terbuka pada sabda-Mu 
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yang mengingatkan kami agar waspada terhadap bahaya jebakan 
nafsu dan hasrat diri kami yang tak terkendali, yang bisa merusak 
diri kami sendiri maupun kebersamaan hidup kami dengan sesama 
kami. Semoga pertemuan ini menguatkan kesadaran kami akan 
perlunya mengambil sikap waspada terhadap segala godaan setan, 
yang masuk justru melalui nafsu dan keinginan tak teratur dalam diri 
kami. Demi Kristus Tuhan dan Juruselamat kami, kini dan sepanjang 
masa. Amin.

MENDENGARKAN SABDA ALLAH
Proses membaca bisa dilakukan 2 kali, sekali secara bersama-sama, dan sekali 
secara pribadi

Membaca Teks Kitab Suci: “Hikmat Dan Hawa Nafsu” 
(Yak. 3:14-4:3)

14Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, 
janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan 
kebenaran! 15Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari 
dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 16Sebab di mana ada iri hati 
dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam 
perbuatan jahat. 17Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama 
murni, selanjutnya suka damai, lembut, penurut, penuh belas kasihan 
dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik.18Dan buah 
yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang 
mengadakan damai. 1Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran 
di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling 
berjuang di dalam tubuhmu? 2Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak 
memperolehnya, lalu kamu membunuh; kamu iri hati, tetapi kamu 
tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. 
Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. 3Atau 
kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu 
salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk 
memuaskan hawa nafsumu.

Membaca Kisah Ilustrasi 
Untuk mendalami teks kitab suci, akan disajikan sebuah cerita inspiratif. 
Ada dua alternatif Kisah inspiratif yang bisa digunakan dalam pertemuan 
ini, yaitu: “Ratu Kuliner” yang langsung ditampilkan dalam bagian ini, atau 
kisah “Mencuri Makanan dari Orang Miskin” yang terdapat dalam lampiran 
di bagian akhir buku panduan ini. “Pendalaman Teks Kitab Suci dan Kisah 
Inspiratif” juga ada 2 jenis, menyesuaikan kisah inspiratif yang dipilih.
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RATU KULINER
Areta dan Bonita adalah sepasang gadis kembar yang hidup dalam 
kelimpahan harta kedua orangtuanya. Satu hal yang sering dilakukan 
keluarga tersebut adalah makan bersama di berbagai restoran. Maka 
wajar saja jika Areta dan Bonita punya hobi dan selera makan yang tinggi. 

Selepas SMA, Areta dan Bonita kuliah di kota yang lebih besar. Hobi 
mereka mencoba berbagai makanan makin tersalurkan karena lebih 
banyak lagi restoran di kota besar tersebut. Hampir seminggu sekali 
mereka berganti restoran baru, kadang hanya berdua, namun lebih 
sering bersama teman-teman kampusnya.

Namun malang tak dapat ditolak, seminggu setelah mereka wisuda, 
Areta meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Kehilangan saudara 
kembar bagi Bonita seperti kehilangan separuh jiwanya. 

Di hari ke 40 setelah kepergian Areta, Bonita masih terlihat murung. Dia 
sangat rindu bertemu dengan saudaranya itu. Memang dia merasa agak 
aneh, walau sangat rindu bertemu Areta, tak sekalipun dia bermimpi 
tentangnya. Malam harinya, setelah misa peringatan 40 hari Areta, 
Bonita bergegas tidur, berharap bisa bertemu saudaranya dalam mimpi.

Benar, malam itu Bonita mimpi bertemu Areta, sedang makan di salah 
satu restoran favorit mereka. Namun, dilihatnya Areta makan sambil 
menangis, padahal yang dimakannya adalah makanan favoritnya. Bonita 
mengira Areta menangis karena ia makan sendirian, tidak ditemani 
Bonita. 

Bonita mencoba memanggil saudaranya, namun tak ada respon. 
Menyentuhnya pun tidak bisa; maka Bonita hanya bisa melihat saja. Kok 
bisa begitu? Ya namanya saja mimpi.

Usai makanannya habis, Areta meninggalkan restoran. Dia bergerak 
menuju tempat sampah, ditemukannya potongan hamburger yang 
langsung dimakannya tanpa pikir panjang, padahal banyak tanah 
menempel di situ. Bonita yang merasa jijik, mencoba mencegah, 
berteriak, namun ternyata tak bisa juga.

Bonita lalu mengikuti Areta yang berjalan masuk ke suatu gedung resepsi 
pernikahan salah satu teman mereka. Tanpa menghiraukan pengantin, 
Areta masuk ke dapur dan membuka kantong tempat makanan sisa. 
Diambilnya daging rendang yang baru separuh tergigit dan 3 tusuk sate 
ayam dari sana dan segera dimakannya. Bonita tak kuasa mencegah, dia 
hanya mengamati saja dalam keheranan.

Demikian sampai beberapa lama Bonita hanya bisa mengikuti Areta yang 
ke sana ke mari hanya untuk makan saja. Namun yang mengherankan, 
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apa yang dimakannya sangat menjijikkan. Ada yang diambil dari tempat 
sampah, tempat pencucian piring restoran, di pinggir jalan, bahkan ada 
yang dari selokan. 

Tahu-tahu mereka sudah sampai di rumah. Di situlah Bonita baru bisa 
bertanya pada Areta akan apa arti semuanya tadi. Areta menjawab bahwa 
perut dia sakit sekali, dia tidak akan lepas dari sakit perutnya sebelum 
menghabiskan sisa makanan yang dulu semasa hidupnya sudah diambil, 
namun tidak dihabiskan. Sambil mengelus perutnya yang membesar 
karena tiap hari dijejali makanan, Areta juga menjelaskan bahwa selama 
40 hari dia berjalan kesana kemari hanya untuk menghabiskan sisa 
makanan yang sekarang sungguh jadi jorok, bau, bahkan sering berulat.

Bonita hanya terkesiap mendengar penjelasan Areta karena dia pun kini 
baru menyadari betapa mereka dulu sangat royal mengambil makan dan 
minuman, dan dengan tak bertanggungjawab santai saja menyisakan, 
bahkan membuangnya. Membayangkan kelak dirinya akan seperti 
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saudara kembarnya, Bonita menjadi ngeri sendiri, jijik lalu terbangun 
dari tidur dan mimpinya. Bonita pun sadar bahwa selama ini dia begitu 
rakus mengumbar nafsu makannya.

Mendalami Teks Kitab Suci dan Kisah Inspiratif

Marilah kita mendalami Kitab Suci yang dikaitkan dengan kisah Areta 
dan Bonita. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan dan 
tanggapi sehingga kita bisa memperoleh hikmat karenanya.

1. Ada dua jenis hikmat, yaitu hikmat dari atas dan hikmat dari dunia, 
sebutkan contoh-contohnya! Hikmat mana yang seharusnya kita 
perjuangkan terus-menerus?

2. Dalam teks kitab suci disebutkan bahwa jika kita mementingkan 
diri sendiri, di situ ada kekacauan (ay. 16). Seandainya kita bertindak 
seperti Areta, tidak menghabiskan makanan, adakah kekacauan yang 
terjadi? Atau setidaknya, adakah pihak lain yang akan dirugikan?

3. Benarkah semangat mencari kesenangan pribadi semata bisa merusak 
relasi dengan sesama? Adakah contoh/ pengalaman yang bisa 
dikemukakan terkait hal tersebut?

Memetik Nilai-nilai Injili

Pesan-pesan dari St. Yakobus dapat disarikan sebagai berikut, pertama, 
ada hikmat yang datang dari dunia dan ada hikmat yang datang dari atas, 
dari Allah. Dalam hal ini kedua hikmat ini memang dipertentangkan. 
Maka, jika ingin mendapatkan kenikmatan yang sejati, kita musti 
memilih hikmat yang ilahi.

Kedua, akar dari segala pertentangan, sengketa dan pertengkaran adalah 
nafsu mencari kesenangan diri sendiri (hedon). Sudah barang tertentu 
sikap dan semangat hedonis mejauhkan orang dari kebersamaan dengan 
sesama bahkan merusak relasi antar mereka.

Ketiga, kesenangan diri, kenikmatan hidup dan hawa nafsu akan selalu 
mengarahkan orang pada keinginan untuk punya kuasa yang semakin 
mendukungnya bisa mencari pemenuhan kebutuhan hedonisme 
semakin mudah dan besar.

Keempat, kita diperingatkan oleh St. Yakobus untuk bersyukur atas apa 
yang kita peroleh dan nikmati sebagai anugerah Allah. Banyak contoh 
membuktikan bahwa kesenangan dan kenikmatan karena menjadikan 
hasrat dan nafsu sebagai kebutuhan, pada akhirnya merusak kebahagiaan 
batin, padahal ketenangan batiniahlah yang menentukan untuk bisa 
terarah pada kebahagiaan sejati dalam Allah, yang tak mungkin dipenuhi 
oleh kenikmatan daging. 
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Membangun Niat Dan Rencana
Peserta diajak untuk membuat niat dan rencana konkret dalam menghayati 
hikmat dari atas, dan membangun komitmen atasnya. 

Doa Permohonan
Peserta lalu diajak untuk menyampaikan doa-doa sebagai tanggapan atas 
Sabda Tuhan yang telah direnungkan bersama dan penegasan atas niat dan 
komitmen yang sudah diungkapkan. Doa-doa ini diakhiri dengan doa Bapa 
Kami.

PENUTUP

Doa Penutup

 :P   Marilah kita berdoa, 
Allah Bapa sumber kebahagiaan sejati, kami bersyukur bahwa kami 
telah menyelesaikan pendalaman Bulan Kitab Suci Nasional melalui 
pertemuan ke-4 ini. Semoga materi pendalaman bulan Kitab Suci 
dengan tema-tema yang ditawarkannya memperkaya wawasan kami 
akan era baru dunia kami dengan segala problematikanya. Dengan 
bantuan firman-Mu yang telah kami renungkan selama 4 pertemuan 
ini, kami mendapat pencerahan budi supaya dapat membangun niat 
dan rencana konkret dalam mengatasi permasalahan yang kami 
hadapi dan meningkatkan pengabdian kami dalam memperkokoh 
persekutuan umat serta membangun kesejahteraan umum di dalam 
masyarakat kami. Semua ini kami mohon kepada-Mu dengan 
pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang 
masa. Amin.

Berkat

Lagu Penutup
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Lampiran Materi/ Bacaan Alternatif 
Pertemuan III

Kisah Inspiratif

Gemintang.com – Suatu hari, sekelompok semut tengah berjalan 
melewati hutan. Diantara jalan yang mereka lewati, rupanya terdapat 
genangan air yang cukup besar yang ternyata menenggelamkan dua 
diantara sekelompok semut tersebut. Mereka jatuh dan tidak tahu 
bagaimana cara berenang. Mereka hanya berteriak dan berusaha sekuat 
mungkin untuk bisa menyentuh daratan. Genangan air itu rupanya 
cukup besar, sehingga setiap kali dua semut nyaris berhasil, gelombang 
air seakan membuat mereka kembali menjauh dari daratan yang dituju. 
Melihat hal ini, sekelompok semut lainnya akhirnya berkata, “Hai, 
genangan air itu tidak akan bisa membuatmu kembali. Usahamu hanya 
akan sia-sia. Kamu akan mati di sana.”

Namun kedua semut itu mengabaikan komentar dari teman-teman 
sekelompoknya. Mereka tidak mendengar ocehan tersebut dan hanya 
berusaha sekuat mungkin untuk mencoba dan terus mencoba. Kemudian 
kelompok semut yang lainnya kembali berkata, “Sudah kukatakan, 
usahamu itu tidak akan pernah membuahkan hasil. Kamu hanya akan 
tenggelam dan mati di sana.” Semakin banyak anggota semut yang 
meminta mereka menghentikan usahanya, akhirnya satu semut pun 
menyerah. Ia berpikir bahwa apa yang dikatakan kelompoknya adalah 
benar. Untuk bisa kembali menyentuh daratan, sepertinya hanyalah 
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mimpi yang sia-sia. Usahanya yang sudah ia lakukan nyatanya tak 
membuahkan hasil juga. Ia menyerah dan akhirnya mati di sana.

Sedangkan semut yang lain masih berupaya sekuat tenaga. Kelompoknya 
terheran-heran, mengapa ia terus saja melakukan hal konyol seperti itu. 
“Hai, apa kau tidak dengar apa yang kita katakan? Berhentilah, percuma. 
Kau tidak akan pernah berhasil!” Namun tak lama kemudia, selembar 
daun gugur terjatuh tepat disampingnya. Tanpa berpikir panjang, semut 
pun segera naik dan akhirnya selamat sampai ke darat. Saat ia tiba, semut 
lain bertanya, “Apa kau tidak dengar apa yang kita katakan tadi?” Lalu 
semut itu pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia tuli. Telinganya tidak 
cukup baik untuk mendengarkan suara dengan frekuensi yang tidak 
dekat jaraknya. Ia justru mengira bahwa kelompok menyemangatinya 
sepanjang waktu.

Ada kekuatan dalam ucapan. Seorang yang berkata dengan segenap 
ketulusan hatinya akan membuat mereka yang mendengar menjadi 
mampu untuk melewati berbagai hal sulit di dalam kehidupannya. Namun 
seorang yang berkata dengan segenap kebenciannya, sama dengan ia 
telah membunuh dirinya sendiri. Tanpa disadari, kebencian seringkali 
mendatangkan ketidakberuntungan kepada hati yang memilikinya. Rasa 
benci menjauhkan dia dari kenikmatan tersenyum, tertawa, gembira dan 
bersukacita. Bagaimana bisa dia memberikan semangat kepada orang 
lain, bila dia pun tidak pernah bisa menyemangati dirinya?

Sebetulnya, dengan memberikan semangat dan motivasi kepada orang 
lain, sama halnya dengan kita turut memotivasi diri sendiri. Jangan 
selalu mendengar anggapan buruk dari orang lain terhadap apa yang 
kita lakukan. Anggapan buruk, hanya akan menjadi penghalang dalam 
perjalanan kita mencapai tujuan. Percayalah bahwa kerja keras pasti 
akan meninggalkan hasil yang berarti. Percayalah bahwa kita akan bisa 
mencapainya dengan cara dan kerja keras yang kita lakukan sendiri.

http://gemintang.com/kisah-sukses-motivasi-inspirasi/kisah-dua-semut-
penggali-semangat/ 

Pendalaman Kisah Dan Teks Kitab Suci

1. Apa saja benang merah yang bisa kita ambil dari Cara Hidup Jemaat 
Pertama dan Kisah Dua Semut ini?

2. Semangat apa yang mendasari keberhasilan semut menyelamatkan 
diri dari celaka? Dan spiritualitas apa yang mendasari keberhasilan 
Cara Hidup Jemaat Perdana?

3. Dapatkah cara hidup jemaat perdana itu dipraktekkan pada jaman 
ini? Seperti apa kiranya bentuknya yang paling mungkin dijalankan 
di paroki-paroki ?
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Lampiran Materi/ Bacaan Alternatif 
Pertemuan IV

Kisah Inspiratif: “Mencuri Makanan dari Orang Miskin”

Paus Fransiskus mengecam kebiasaan warga negara-negara Barat yang 
kerap menyisakan makanan mereka. Paus menyamakan kebiasaan 
itu seperti mencuri makanan dari orang miskin. Pernyataan Paus ini 
merupakan bagian dari kotbahnya yang dalam rangka memperingati 
Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dicanangkan PBB.

"Budaya membuang makanan membuat kita kehilangan sensitifitas. 
Kebiasaan ini sangat menjijikkan di saat banyak orang dan keluarga 
di seluruh dunia masih kelaparan dan kekurangan gizi," kata Paus 
Fransiskus.

"Dulu, nenek moyang kita sangat berhati-hati terhadap makanan dan tak 
pernah menyisakan makanan yang disantap. Konsumerisme membuat 
kita terbiasa melihat sisa makanan yang dibuang, yang menurut kita 
tak bernilai," lanjutnya. "Membuang makanan tak ubahnya mencuri 
makanan dari meja orang miskin dan kelaparan," Paus menegaskan.

Sejak terpilih menjadi pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus 
berulang kali menyerukan agar umat Katolik berbuat lebih banyak dalam 
membela orang miskin dan mencoba hidup lebih hemat.

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan Dunia (WFP) setiap tahun 
sebanyak 1,3 miliar sisa makanan dibuang begitu saja. Jumlah ini sama 
dengan sepertiga dari jumlah makanan yang diproduksi dunia selama 
satu tahun.

Sumber: KOMPAS.com, 6 Juni 2013

Mari Berhitung

Mari coba kita hitung berapa banyak nasi yang terbuang dalam satu hari:
• Jumlah penduduk Indonesia +/- 250.000.000 orang. Kalau satu hari 3 

X makan dan sekali makan setiap orang membuang 1 butir nasi saja, 
setiap hari ada 3 butir nasi yang dibuang setiap orang. Maka 3 butir 
X 250 Juta = 750 Juta butir nasi terbuang setiap hari (Benarkah kita 
hanya membuang 1 butir nasi saja setiap kali makan?)

• Dalam 1 kg beras terdapat +/-50 ribu butir. ...... Maka : 750 Juta : 50 
Ribu = 15.000 kg atau 15 ton beras dibuang setiap hari.

• Kalau 1 kg beras cukup untuk 10 orang makan, 15.000 X 10 orang = cukup 
untuk 150.000 orang makan. Artinya beras yang terbuang setiap hari di 
Indonesia sebenarnya bisa untuk memberi makan 150.000 orang.
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Kalau seluruh penduduk dunia yang berjumlah 6,5 miliar, dengan setiap 
orang membuang 3 butir nasi saja per hari, 1 hari nasi yang terbuang 
adalah 390.000 kg (390 ton) atau cukup untuk memberi makan 3.900.000 
orang. FANTASTIK bukan? Ironisnya menurut data FAO PBB, setiap hari 
ada 40.000 orang mati kelaparan di dunia ini.

Pendalaman Teks Kitab Suci Dan Kisah Inspiratif

Marilah kita mendalami Kitab Suci yang dikaitkan dengan Kotbah Paus 
dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ada 
beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan dan tanggapi sehingga 
kita bisa memperoleh hikmat karenanya.

1. Ada dua jenis hikmat, yaitu hikmat dari atas dan hikmat dari dunia, 
sebutkan contoh-contohnya. Hikmat mana yang seharusnya kita 
perjuangkan terus-menerus?

2. Dalam teks kitab suci disebutkan bahwa jika kita mementingkan 
diri sendiri, di situ ada kekacauan (ay. 16). Seandainya kita tidak 
menghabiskan makanan yang sudah diambil, adakah kekacauan yang 
terjadi? Atau setidaknya, adakah pihak lain yang akan dirugikan?

3. Benarkah semangat mencari kesenangan pribadi semata bisa merusak 
relasi dengan sesama? Adakah contoh/ pengalaman yang bisa 
dikemukakan terkait hal tersebut?
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Kata Pengantar

ORANG MUDA KATOLIK yang terkasih, bulan September telah 
ditetapkan oleh Gereja Katolik yang ada di Indonesia sebagai Bulan 
Kitab Suci Nasional (BKSN). Penetapan bulan ini dilatarbelakangi 
oleh peringatan Gereja akan seorang tokoh yang sungguh-sungguh 
memberi perhatian terhadap Kitab Suci, yakni Santo Hieronimus—yang 
diperingati setiap tanggal 30 September. Selama bulan ini, kita diajak 
untuk memberi perhatian secara khusus terhadap Kitab Suci lewat 
membaca, merenungkan, dan menghidupi isi Kitab Suci. Namun, patut 
diketahui bahwa perhatian terhadap Kitab Suci tidak dimaksudkan 
hanya pada bulan September saja. Pada bulan-bulan lainnya, setiap hari, 
kita juga harus memberi perhatian terhadap Kitab Suci.

Kedekatan dan kecintaan kita terhadap Kitab Suci harus sungguh-
sungguh diupayakan karena Kitab Suci merupakan sumber iman bagi kita 
(bdk. Dei Verbum 25). Melalui Kitab Suci kita dapat semakin mengenal 
Allah. Santo Hieronimus pernah berkata: “Ignoram Scripturam, Ignoram 
Cristi Est”, yang artinya “Tidak mengenal Kitab Suci tidak mengenal 
Kristus”. Jika kita mau semakin mengenal dan beriman kepada Allah 
salah satu upaya yang harus dilakukan adalah membaca Kitab Suci. 
Jadikanlah Kitab Suci sebagai sumber iman, datanglah padanya sesering 
mungkin, dan timbalah kekuatan darinya. Tak perlu takut sebab sebagai 
sumber, Kitab Suci tak akan pernah habis, sehingga kapan saja kita bisa 
datang untuk menimba kekuatan darinya. 

Kitab Suci merupakan buku ‘lama’ yang senantiasa mampu memberi 
kesegaran dalam situasi hidup yang ‘baru’. Di tengah gaya hidup modern, 
Kitab Suci hadir sebagai filter (penyaring) atas segala kemajuan yang 
terjadi. Kitab Suci akan mengarahkan kita untuk tetap memperjuangkan 
nilai-nilai yang baik di tengah arus kemajuan zaman. Nilai-nilai yang 
ditawarkan oleh Kitab Suci sungguh unggul dan tidak akan pernah 
kalah dari nilai-nilai yang ditawarkan oleh kemajuan zaman. Karena itu, 
kembalilah kepada Kitab Suci (back to the bible). Kembali pada Kitab 
Suci tidak berarti anti kemajuan (bdk. Kisah perumpamaan tentang 
talenta—Mat. 25:14-30). Kita harus menghadapi arus kemajuan zaman 
dengan senantiasa tetap berpedoman pada nilai-nilai iman yang terdapat 
dalam Kitab Suci.

Orang Muda Katolik yang terkasih, selama Bulan Kitab Suci Nasional, 
tentu tidak semua kutipan yang ada dalam Kitab Suci sekaligus kita baca. 
Untuk membantu pendekatan kita pada Kitab Suci, dari tahun ke tahun 
kepada kita diberikan tema yang berbeda untuk di dalami dan tema itu 
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akan di dalami seturut isi Kitab Suci. Sesuai dengan hasil Pernas LBI yang 
diselenggarakan pada 18-22 Juli 2016 di Bogor, tema besar yang akan di 
dalami pada 2017—2020 adalah “Mewartakan Kabar Gembira di tengah 
arus zaman.” Penetapan tema ini dilatarbelakangi oleh keprihatian di mana 
umat semakin jauh dari nilai-nilai iman karena pengaruh arus kemajuan 
zaman. Melalui tema ini diharapkan agar pewartaan Kabar Gembira, 
secara khusus yang bersumber dari Kitab Suci semakin digalakkan di 
tengah umat sehingga umat semakin mampu menghadapi arus kemajuan 
zaman dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai iman kita. 

Berdasarkan tema besar yang telah disebutkan di atas kemudian di 
tentukan tema tahunan. Adapan tema-tema tahunan yang dimaksud 
adalah: Kabar Gembira di tengah gaya hidup modern (2017); Kabar 
Gembira di tengah kemajemukan (2018); Kabar Gembira di tengah krisis 
lingkungan hidup (2019); dan Kabar Gembira di tengah krisis iman dan 
identitas diri (2020). 

Kita akan memulai permenungan kita lewat mendalami tema 2017, yaitu 
tentang “Kabar gembira di tengah gaya hidup modern”. Tema ini akan 
kita dalami dalam empat kali pertemuan dan melalui empat subtema, 
yakni: Mengupayakan dan Menggunakan Kemajuan teknologi demi 
kemuliaan Allah (subtema pertama); Harta Duniawi vs Harta Surgawi 
(subtema kedua); Membangun Komunitas Iman di tengah kemajuan 
zaman (subtema ketiga); dan Hidup seturut hikmat Allah di tengah 
kemajuan zaman (subtema keempat). Dalam keempat pertemuan 
nantinya, kutipan Kitab Suci yang ditawarkan kepada kita akan kita 
dalami dengan menggunakan metode lectio divina. Pemandu kegiatan 
pendalaman diwajibkan untuk membaca penjelasan tentang metode ini 
yang turut dicantumkan di dalam buku ini.   

Akhirnya, kami mengajak semua sobat muda Katolik untuk 
memanfaatkan momen penting ini untuk semakin mendekatkan diri 
terhadap Kitab Suci. Jika biasanya kita menghabiskan banyak waktu 
untuk ber-facebook, kali ini kita akan ber-biblebook. Dijamin pasti 
menarik. Dalam setiap kegiatan nanti jangan lupa bawa Kitab Suci. 
Akhirnya, sekali lagi, ingat: “Tidak mengenal Kitab Suci tidak mengenal 
Kristus (Tuhan)”. Selamat ber-Bulan Kitab Suci Nasional 2017. 

Penyusun

Komisi Kerasulan Kitab Suci KAM
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Metode Lectio Divina 

1. Pengertian
Salah satu metode pendalaman Kitab Suci yang direkomendasikan oleh 
Gereja Katolik melalui salah satu dokumen Konsili Vatikan II, yakni 
Konstitusi Dogmatis Dei Verbum adalah Lectio Divina. Nama ‘Lectio 
Divina’ berasal dari bahasa Latin, lectio artinya bacaan dan divina artinya 
ilahi, sehingga lectio divina berarti ‘bacaan ilahi’ atau ‘bacaan rohani’. 
Berdasarkan isi dan tujuannya, lectio divina bisa dipahami sebagai cara 
berdoa dengan membaca dan merenungkan bacaan ilahi untuk mencapai 
persatuan (persahabatan yang mendalam) dengan Tuhan. Bacaan ilahi 
diperoleh dari Kitab Suci. Karena itu Kitab Suci menjadi bagian yang 
sangat penting dalam praktek lectio divina. Tak ada lectio divina tanpa 
Kitab Suci dan pembacaannya. Selain Kitab Suci, hal lain yang juga 
sangat penting dalam lectio divina adalah doa. Doa dimaksudkan untuk 
memohon kehadiran Roh Kudus menerangi pikiran dan hati ketika 
hendak membaca Kitab Suci pun ketika hendak mewujudkan pesan 
Kitab Suci dalam hidup sehari-hari. Peran Roh Kudus sangat besar dalam 
praktek lectio divina. 

2. Sejarah Munculnya Lectio Divina
Praktek lectio divina didasari oleh kebiasaan dari Origenes pada abad 
ke-3. Origenes adalah sosok yang berpandangan bahwa Kitab Suci 
merupakan sakramen. Ia meyakini bahwa Firman Allah menjelma dalam 
Kitab Suci. Ia menggunakan ‘Kristus’ sebagai kunci dalam memahami 
setiap ayat dari Kitab Suci. Paham Origenes ini kemudian diakui oleh 
Paus Benediktus XVI. Metode Origenes kemudian dipelajari oleh Santo 
Ambrosius dari Milan dan mengajarkannya pada sekitar abad ke-4. 
Salah satu murid dari Ambrosius adalah Santo Agustinus. Pada abad 
ke-6 praktek lectio divina pun didirikan oleh Santo Benedictus dan Paus 
Gregory I. Praktek lectio divina menjadi satu kegiatan yang penting di 
dalam biara Benedictine. Setelah itu lectio divina didirikan, metode 
ini mulai digunakan oleh banyak kalangan, antara lain St. Bernard dari 
Cistercian, St. Dominic de Guzman (pendiri Ordo Dominikan), Guigo II 
(biarawan Carthusian) dan masih banyak lagi kelompok lainnya. Praktek 
lectio divina semakin berkembang dan dikenal banyak orang. 

Pada pertengahan abab ke-20 penggunaan metode lectio divina kembali 
ditekankan dalam salah satu dokumen yang dihasilkan Konsili Vatikan 
II yakni Konstitusi Dogmatis Dei Verbum (1965). Dei Verbum artinya 
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Firman Tuhan. Dalam Dei Verbum No. 25 ditegaskan agar semua 
orang beriman membaca kitab-kitab ilahi sesering mungkin untuk 
memperoleh pengertian akan Yesus Kristus entah itu melalui liturgi 
suci yang sarat dengan sabda-sabda ilahi, entah melalui bacaan saleh—
semisal lectio divina—, entah melalui lembaga-lembaga serta bantuan 
lainnya. Dalam pembacaan kitab-kitab ilahi hendaklah diingat bahwa 
doa harus menyertai pembacaan Kitab Suci sehingga terwujudlah 
komunikasi (wawancara) antara Allah dan manusia. Sebab “kita berbicara 
dengan-Nya bila berdoa; kita mendengarkan-Nya bila membaca amanat-
amanat ilahi yang terkandung dalam Kitab Suci”. Tahun 2005, ketika 
usia Konstitusi Dei Verbum 40 tahun, Paus Benediktus XVI kembali 
menegaskan penggunaan lectio divina. 

3. Proses dalam Lectio Divina
Lectio divina memang berarti bacaan ilahi. Namun, proses yang terjadi 
dalam lectio divina bukan hanya membaca saja. Ada empat proses 
yang harus dilakukan dalam lectio divina, yakni: lectio (membaca), 
meditatio (merenungkan-meditasi), oratio (berdoa) dan contemplatio 
(mendekatkan diri dengan Allah).

Lectio

Membaca dimaksudkan untuk membiarkan Tuhan berbicara kepada 
kita lewat sabda-Nya. Karena itu, perlu diingatkan bahwa dalam hal 
ini membaca bukan membaca biasa, melainkan membaca yang ilahi. 
Membaca tidak dimaksudkan hanya untuk menambah pengetahuan saja, 
melainkan lebih dari itu membaca harus dimaksudkan demi perubahan 
dan perbaikan hidup kita menuju kehendak Tuhan. Saat membaca 
kita harus benar-benar meyakini bahwa teks atau kutipan yang kita 
baca sungguh ditujukan Tuhan kepada kita. Karena itu mohonkanlah 
kekuatan dari Roh Kudus ketika kita membaca sabda Allah. 

Meditatio 

Meditatio maksudnya merenungkan apa yang telah dibaca. Kita bisa 
lebih dahulu mencari apa yang paling menarik (berkesan) dari kutipan 
yang kita baca. Hal ini sangat membantu dalam menemukan pesan dari 
kutipan bagi kita. Setelah kita menemukan hal menarik dari kutipan, 
kita merenungkannya secara berulang-ulang, bukan supaya kita 
menghafal isi melainkan agar isi bacaan itu sungguh menyatu dengan 
kita. Tanyakan kepada Tuhan apa yang dikehendaki untuk kita lakukan 
sesuai dengan kutipan yang kita baca.   
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Oratio

Doa adalah tanggapan hati kita terhadap sapaan Tuhan. Setelah dipenuhi 
oleh sabda yang menyelamatkan, kita memberi tanggapan. Dalam 
lectio divina kita mengalami komunikasi dua arah. Dalam Dei Verbum 
No. 25 tertulis demikian “kita berbicara dengan-Nya bila berdoa; kita 
mendengarkan-Nya bila membaca amanat-amanat ilahi yang terkandung 
dalam Kitab Suci”. Muatan dari doa yang kita panjatkan bisa berupa 
ungkapan syukur, pujian, dan permohonan. Doa harus berhubungan 
dengan kutipan Kitab Suci yang sedang di dalami.

Contemplatio 

Contemplatio maksudnya mengalami kedekatan bahkan bersatu dengan 
Allah. Pada tahap ini kita menyadari bahwa Allah sungguh hadir dalam 
diri kita untuk menguatkan kita dalam mewujudkan amanat suci 
yang telah kita gali dari Kitab Suci. Kita memberikan diri kita secara 
total kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kehendak kita kepada 
kehendak-Nya. Pemberian diri secara total ini diwujudkan dalam niat 
untuk melakukan apa yang dipesankan oleh Allah.

Nah, puncak dari sebuah proses lectio divina adalah persatuan dengan 
Tuhan. Untuk sampai pada persatuan ini tentu butuh proses bukan? 
Kita dapat membandingkannya dengan proses persatuan kita dengan 
orang yang paling kita cintai. Apa yang membuat kita tetap bersatu 
dan saling mencintai? Karena kita mau saling mendengarkan: ikatan 
persahatan berjalan dengan baik ketika kedua belah pihak mau saling 
mendengarkan, perusahaan berjalan dengan baik jika pengusaha atau 
bos dan karyawannya mau saling mendengarkan, dll. Demikian juga 
hubungan kita dengan Tuhan akan berjalan dengan baik hanya jika kita 
memberi waktu bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita dan kita mau 
menanggapinya dalam iman. 

Yang menjadi pertanyaan sekarang, sudahkah kita memberi waktu 
yang cukup bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita? Kita semua tentu 
pernah berdoa bukan? Ketika kita berdoa, berapa banyak waktu yang 
kita habiskan untuk berbicara kepada Tuhan? Berapa banyak waktu 
yang kita sediakan bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita? Apakah 
kita memberikan kesempatan kepada Tuhan? Jika ternyata kita lebih 
banyak mengungkapkan kebutuhan kita tanpa memberi kesempatan 
kepada Tuhan untuk masuk ke dalam diri kita, persahabatan kita 
dengan Tuhan perlu diperbaiki. Kita terlalu egois dalam persahabatan 
dengan-Nya sehingga kita belum bersatu dengan-Nya. Kita perlu belajar 
tentang persahabatan melalui metode lectio divina. Tahapan yang kita 
lalui adalah berkenalan dengan-Nya (lectio), berteman dengan-Nya 
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Untuk Diperhatikan

1. Kegiatan pendalaman dibagi menjadi 3 bagian, yakni pembuka, 
mendalami kutipan dengan menggunakan metode lectio divina, dan 
penutup. 
• Pembuka: lagu pembuka, tanda salib pembuka, kata pengantar 

dari pemandu, mendaraskan mazmur, doa pembuka, dan 
penghormatan Kitab Suci. 

• Mendalami kutipan dengan menggunakan metode lectio divina: 
lectio, meditatio, oratio, dan contemplatio. 

• Penutup: kolekte, doa penutup, tanda salib penutup, dan lagu 
penutup. 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali pertemuan adalah maksimal 
120 menit (2 jam). Rincian penggunakan waktu sebagai berikut:

Nama kegiatan Waktu
Lagu pembuka 5 menit
Tanda Salib Pembuka & Kata Pengantar 5 menit
Mendaraskan Mazmur 10 menit
Doa pembuka dan penghormatan Kitab Suci 10 menit
Lectio 30 menit
Meditatio 20 menit
Oratio 10 menit
Contemplatio 10 menit
Kolekte 10 menit
Doa penutup, Tanda Salib Penutup  5 menit
Lagu penutup 5 menit
TOTAL 120 menit

3. Di dalam buku panduan memang sudah dibuat langkah-langkah yang 
harus dilalui. Namun, pemandu bisa menyesuaikan langkah-langkah 
dengan kebiasaan setempat. Misalnya, bagian kolekte tidak menjadi 
suatu keharusan. 

4. Setiap peserta diwajibkan membawa Kitab Suci. Dalam kegiatan 
pendalaman, Kitab Suci akan dipakai untuk pendarasan Mazmur dan 
ketika mendalami kutipan. Ketika mendaraskan Mazmur, peserta 

(meditatio), bersahabat dengan-Nya (oratio), dan bersatu dengan-
Nya (contemplatio).  Ketika kita sudah sampai pada persatuan dengan 
Tuhan, kita akan diarahkan dan digerakkan untuk melakukan kehendak-
Nya. ***
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dan pemandu harus menggunakan Kitab Suci. Demikian juga ketika 
membaca kutipan yang akan di dalami. 

5. Penghormatan pada Kitab Suci harus selalu diadakan. Hal ini 
dimaksudkan untuk menyadarkan peserta bahwa Kitab Suci berisi 
sabda Allah yang suci. Selain itu, penghormatan pada Kitab Suci 
dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa kita sedang memasuki 
Bulan Kitab Suci Nasional. 

6. Petugas untuk kegiatan pendalaman, yakni: pembawa lagu, lektor, dan 
doa permohonan, harus ditentukan sebelum kegiatan pendalaman 
diadakan.

7. Selain Kitab Suci, peserta juga harus membawa buku nyanyian: Madah 
Bakti (MB) atau Puji Syukur (PS) atau buku nyanyian lainnya. 

8. Metode yang dipakai dalam setiap pendalam kutipan adalah metode 
lectio divina. 

9. Pemandu harus senantiasa memperhatikan rubrik (keterangan) yang 
ada dalam buku panduan. 
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TUJUAN PERTEMUAN:

1. Agar peserta menyadari bahwa kemampuan manusia dalam 
mengupayakan kemajuan teknologi merupakan anugerah dari Allah.

2. Agar peserta menyadari bahwa kemajuan teknologi harus  diupayakan 
dan digunakan demi kemuliaan Allah, dan

3. Agar peserta terdorong untuk mengupayakan dan menggunakan 
teknologi demi kemuliaan Allah.  

PEMBUKA

Lagu Pembuka: MB No. 211/PS No. 369
Atau pilih lagu lain yang sesuai dan dapat dinyanyikan oleh peserta yang ikut 
dalam kegiatan pendalaman.  

Tanda Salib Dan Salam

 :P  Rekan-rekan kaum muda yang terkasih, marilah kita mengawali 
pertemuan pendalaman Kitab Suci ini dengan membuat tanda 
kemenangan Kristus: Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

 :U  Amin.
 :P   Semoga rahmat dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa 

menyertai kita.
 :U  Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

Rekan-rekan kaum muda yang terkasih, bulan September telah 
ditetapkan oleh Gereja Katolik yang ada di Indonesia sebagai Bulan 
Kitab Suci Nasional (BKSN). Penetapan ini didasarkan pada peringatan 
akan seorang tokoh yang memberi perhatian sangat besar terhadap Kitab 
Suci, secara khusus dalam hal penerjemahan, yakni Santo Hieronimus. 

1
MENGUPAYAKAN 
DAN MENGGUNAKAN 
KEMAJUAN TEKNOLOGI 
DEMI KEMULIAAN ALLAH 
(Kejadian 11:1-9)
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Kedekatannya pada Kitab Suci tampak nyata dari ungkapannya yang 
mengatakan “Ignoram Scripturam, Ignoram Cristi Est”, yang artinya 
“tidak mengenal Kitab Suci, tidak mengenal Kristus”. Adapun tujuan dari 
penetapan BKSN adalah untuk semakin meningkatkan kedekatan dan 
kecintaan kita terhadap Kitab Suci. Kedekatan dan kecintaan itu tampak 
dalam upaya membaca, merenungkan dan menghidupi isi Kitab Suci 
sehingga kita semakin mengenal dan beriman kepada Allah.

Tahun 2016, tema yang sudah kita dalami adalah keluarga mewartakan 
dan bersaksi seturut sabda Allah. Melalui tema ini kita diajak untuk 
menjadikan Yesus sebagai model dalam mewartakan dan bersaksi di 
dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Tahun 2017, kita akan mendalami 
tema tentang Kabar Gembira di tengah gaya hidup modern. Tema ini akan 
kita dalami dalam empat kali pertemuan dan melalui empat subtema, 
yakni: Mengupayakan dan menggunakan kemajuan teknologi demi 
kemuliaan Allah (subtema pertama); Harta duniawi vs harta surgawi 
(subtema kedua); Membangun komunitas iman di tengah arus kemajuan 
zaman (subtema ketiga); dan Hidup seturut hikmat Allah di tengah arus 
kemajuan zaman (subtema keempat). 

Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan mendalami subtema tentang 
“Mengupayakan dan menggunakan kemajuan teknologi demi kemuliaan 
Allah”. Kutipan Kitab Suci yang akan kita dalami pada pertemuan pertama 
adalah Kitab Kejadian bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kutipan ini 
akan kita dalami dengan menggunakan metode Lectio Divina. Marilah 
kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kegiatan 
pendalaman ini dengan terlebih dahulu mendaraskan Mazmur nomor  
111 ayat 1 sampai dengan ayat 10. 

Mendaraskan Mazmur 111:1-10
Peserta diajak untuk membuka Mazmur 111:1-10. Setelah itu, pemandu 
mengajak peserta untuk mendaraskannya. Cara mendaraskan misalnya: 
ayat genap didaraskan oleh kelompok putra dan ayat ganjil didaraskan oleh 
kelompok putri atau sebaliknya atau bisa juga didaraskan secara bersama-
sama. Pertama-tama pemandu atau salah seorang dari peserta yang sudah 
ditentukan sebelumnya membaca antifonnya. Kemudian dilanjutkan dengan 
mendaraskan mazmur dan setelah mendaraskan mazmur, kemudian ditutup 
dengan kemuliaan. Selanjutnya, antifon diulangi bersama-sama.   

Antifon: Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.

1 Haleluya! Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan segenap hati, 
dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah.

2  Besar perbuatan-perbuatan TUHAN, layak diselidiki oleh semua 
orang yang menyukainya.
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3  Agung dan bersemarak pekerjaan-Nya, dan keadilan-Nya tetap untuk 
selamanya.

4  Perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib dijadikan-Nya peringatan; 
TUHAN itu pengasih dan penyayang.

5  Diberikan-Nya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia 
ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian-Nya.

6  Kekuatan perbuatan-Nya diberitakan-Nya kepada umat-Nya, dengan 
memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa.

7  Perbuatan tangan-Nya ialah kebenaran dan keadilan, segala titah-Nya 
teguh,

8  kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran 
dan kejujuran.

9  Dikirim-Nya kebebasan kepada umat-Nya, diperintahkan-Nya supaya 
perjanjian-Nya itu untuk selama-lamanya; nama-Nya kudus dan 
dahsyat.

10  Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, semua orang yang 
melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepada-Nya tetap 
untuk selamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin. 

Doa Pembuka
Setelah pendarasan Mazmur, segera pemandu mengajak peserta untuk 
berdoa.

 :P  Marilah kita berdoa (hening sejenak)
Allah Bapa yang mahabaik, kami bersyukur kepada-Mu atas segala 
rahmat yang Engkau berikan bagi kami. Kini, dalam rangka Bulan 
Kitab Suci Nasional, kami generasi muda Gereja-Mu berkumpul di 
tempat ini untuk mendalami sabda-Mu yang suci. Kami mohon, 
utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami 
sehingga kami memahami sabda-Mu dan mampu memetik makna 
dari sabda-Mu sehingga iman kami semakin bertumbuh dan 
berkembang di tengah arus kemajuan zaman ini. Doa ini kami 
sampaikan kedapa-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

 :U  Amin. 

Penghormatan Kitab Suci
Pemandu mengajak peserta yang hadir untuk memberikan penghormatan 
pada Kitab Suci. Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan peserta bahwa isi 
Kitab Suci merupakan sesuatu yang suci karena bersumber dari Allah. Cara: 
pemandu mengangkat Kitab Suci agak tinggi (lebih tinggi dari kepala). Setelah 
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itu, peserta diajak berdiri atau berlutut untuk memberikan penghormatan 
terhadap Kitab Suci dengan mengarahkan pandangan terhadap Kitab Suci 
yang diangkat oleh pemandu. Sambil memberi penghormatan terhadap Kitab 
Suci, peserta menyanyikan lagu berikut ini sebanyak 3 kali. Lagu dinyanyikan 
dengan penuh penghayatan.  

Sabda-Mu Ya Tuhan, do=f, 2/4 (PS No. 853)
       __     ___      ___                 ___    ___      ____        ___           __                                          
1     .  2  | 3   1     2    3  |  2   . | 2   2   3   4  | 3       1     2    3  | 2   .  1  | 1   . ||

Sab-da-   Mu    ya  Tu-han          a- dalah Roh dan  kehi-   du-        pan.

Setelah hal di atas dilaksanakan, pemandu menurunkan Kitab Suci dan 
peserta yang hadir dipersilahkan untuk duduk guna mendengarkan bacaan 
Kitab Suci.  

LECTIO (MEMBACA)

Bacaan Kitab Suci (Kejadian 11:1-9)
Pemandu menyebut perikop yang akan di dalami bersama kemudian meminta 
petugas yang telah ditentukan untuk membacakan dengan jelas. Selama 
pembacaan, peserta dalam suasana hening dan mengikuti di dalam hati. 

Lektor: Bacaan dari Kitab Kejadian bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9.
1Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. 2Maka 
berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di 
tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. 3Mereka berkata seorang 
kepada yang lain: "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya 
baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tér gala-
gala sebagai tanah liat. 4Juga kata mereka: "Marilah kita dirikan bagi kita 
sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, 
dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." 
5Lalu turunlah TUHAN untuk melihat kota dan menara yang didirikan 
oleh anak-anak manusia itu, 6dan Ia berfirman: "Mereka ini satu bangsa 
dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha 
mereka; mulai dari sekarang apa pun juga yang mereka rencanakan, 
tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. 7Baiklah Kita turun dan 
mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak 
mengerti lagi bahasa masing-masing." 8Demikianlah mereka diserakkan 
TUHAN dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan 
kota itu. 9Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, 
karena di situlah dikacaubalaukan TUHAN bahasa seluruh bumi dan dari 
situlah mereka diserakkan TUHAN ke seluruh bumi.

Lektor: Demikianlah sabda Tuhan.
Umat: Syukur kepada Allah.
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Mendalami Perikop
Peserta diminta untuk membaca perikop sekali lagi di dalam hati (2-3 menit). 
Setelah  itu pemandu mengajak peserta untuk mendalami kutipan. Pemandu 
dapat menggunakan pertanyaan panduan yang telah disediakan di bawah ini. 
Jawaban dari setiap pertanyaan sudah dicantumkan. Mohon agar pemandu 
tidak langsung membacakannya. Pemandu harus memberi kesempatan 
kepada peserta untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Jika ternyata 
peserta tidak mampu menjawab barulah pemandu menyampaikan jawaban 
yang sebenarnya. 

1. Apa yang hendak dibuat oleh manusia menurut bacaan tadi? Jawab: 
Mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit (ayat 
3-4).

2. Mengapa Allah mengacaubalaukan bahasa manusia menurut bacaan 
tadi? Jawab: Karena manusia mendirikan menara untuk mencari nama, 
bukan demi kemuliaan Allah (ayat 4).

3. Menurut Anda, apa artinya ‘manusia mencari nama’? Jawab: Mencari 
nama artinya menyombongkan diri. 

4. Apa kaitan perikop yang kita baca tadi dengan situasi kemajuan 
teknologi masa kini? Jawab: Manusia seringkali menyalahgunakan 
kemajuan teknologi demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. 
Manusia bersikap sombong sehingga cenderung lupa kepada Allah 
yang memberikan kemampuan kepada manusia dalam mengupayakan 
kemajuan teknologi. 

5. Apa pesan yang dapat kita petik dari perikop yang kita baca tadi? 
Jawab: Kita harus mengupayakan dan menggunakan kemajuan 
teknologi demi kemuliaan Allah. 

MEDITATIO (SAAT HENING)

Permenungan
Pemandu mengajak peserta untuk merenungkan sabda Allah yang sudah di 
dalami bersama. Peserta diberikan kesempatan untuk merenungkan pesan 
sabda Allah bagi dirinya sekitar 2-3 menit. Permenungan dapat dibantu 
dengan pertanyaan berikut ini:

Apakah saya sudah mengupayakan dan menggunakan kemajuan 
teknologi demi kemuliaan Allah?

Sharing
Pemandu mengajak peserta untuk mensharingkan hasil permenungannya. 
Jika peserta yang ikut pendalaman di atas 10 orang, sharing dilakukan di 
dalam kelompok kecil. Pemandu sebaiknya membagi peserta ke dalam 
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kelompok kumbang (2 atau 3 orang per kelompok). Pemandu menghimbau 
agar sharing peserta tidak bertele-tele. Waktu untuk sharing harus dibatasi. 
Untuk kelompok besar waktu sharing 20 menit, untuk kelompok kecil 15 
menit.  

Rangkuman

Kisah Menara Babel mau menekankan tentang ‘puncak kesombongan 
manusia’. Titik persoalannya bukan pada pendirian menara, melainkan 
pada niat atau motivasi dasar pendirian menara yang ditujukan untuk 
‘mencari nama’ dan bukan demi kemuliaan Allah.

Dewasa ini, manusia sering mengupayakan dan menggunakan kemajuan 
demi ‘mencari nama’. Upaya mencari nama akan melahirkan kesombongan 
manusia. Allah menghendaki agar manusia mengupayakan kemajuan di 
dalam hidupnya. Kemampuan manusia dalam mengupayakan kemajuan 
merupakan anugerah dari Allah. Karena itu, sudah seharusnya kemajuan 
itu diupayakan dan digunakan demi kemuliaan Allah, bukan demi nama 
manusia. 

ORATIO (BERDOA)
Pemandu mengajak peserta untuk menyampaikan doa permohonan seturut 
apa yang telah di dalami bersama (2-3 orang). Setelah itu, pemandu mengajak 
peserta untuk mendoakan doa Bapa Kami.

AKSI NYATA
Pemandu mengajak peserta untuk merumuskan aksi yang akan dilakukan oleh 
kelompok pendalaman seturut pesan kutipan. Aksi sebaiknya didiskusikan 
bersama oleh kelompok pendalaman. Namun apabila kelompok mengalami 
kesulitan dalam merumuskan aksi, kelompok dapat menggunakan tawaran 
aksi berikut ini: 

Tawaran Aksi: 1) Mengupdate status tentang kutipan Kitab Suci di 
facebook, 2) Saling mengirim SMS Kitab Suci. 

PENUTUP

Kolekte (fakultatif): MB No. 230/PS No. 382
Atau pilih lagu yang sesuai dan dapat dinyanyikan oleh peserta yang ikut 
dalam kegiatan pendalaman.  
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Doa Penutup

 :P   Marilah kita berdoa (hening sejenak).
Allah yang mahabaik, kami berterimakasih karena Engkau telah 
menyertai kami selama kegiatan pendalaman ini. Bantulah kami 
generasi muda Gereja-Mu untuk senantiasa belajar dari sabdaMu, 
secara khusus dalam era kemajuan zaman ini. Semoga kami semakin 
mampu mengupayakan dan menggunakan kemajuan teknologi demi 
kemuliaan nama-Mu dan semoga kami semakin menjauhkan diri 
dari sikap sombong atas keberhasilan kami dalam mengupayakan 
kemajuan. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan 
Kristus Tuhan kami. 

 :U  Amin. 

Tanda Salib Dan Salam

 :P  Rekan-rekan kaum muda yang terkasih, pertemuan pendalaman 
Kitab Suci dalam rangka mendalami subtema yang pertama dari 
tema Bulan Kitab Suci Nasional 2017 ini sudah selesai. Marilah kita 
bersukacita dan pulang dalam damai Tuhan.

 :U  Syukur kepada Allah.
 :P  Semoga kita sekalian dilindungi oleh berkat Allah Yang Mahakuasa: 

Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
 :U  Amin.

Lagu Penutup: MB No. 308/PS No. 660
Atau pilih lagu yang sesuai dan dapat dinyanyikan oleh peserta yang ikut 
dalam kegiatan pendalaman.  
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TUJUAN PERTEMUAN

1. Peserta menyadari bahwa Allah merupakan jaminan hidup bagi umat 
beriman.

2. Peserta semakin terdorong untuk menyerahkan hidupnya pada 
penyelenggaraan Allah. 

PEMBUKA

Lagu Pembuka: MB No. 210/PS No. 372 
Atau pilih lagu lain yang sesuai dan dapat dinyanyikan oleh peserta yang ikut 
dalam kegiatan pendalaman.    

Tanda Salib Dan Salam

 :P  Rekan-rekan kaum muda yang terkasih, marilah kita mengawali 
pertemuan pendalaman Kitab Suci ini dengan membuat tanda 
kemenangan Kristus: Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

 :U  Amin.
 :P   Semoga rahmat dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa 

menyertai kita.
 :U  Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

Rekan orang muda Katolik yang terkasih, selamat bertemu kembali 
dalam pendalaman Bulan Kitab Suci Nasional ini. Pada pertemuan 
pertama kita telah mendalami subtema tentang Mengupayakan dan 
menggunakan kemajuan teknologi demi kemuliaan Allah. Sebagai buah 
dari permenungan kita pada pertemuan kedua, kita membuat aksi nyata 
untuk kita lakukan. Apakah kita sudah melaksanakannya? Mari kita 
membagi pengalaman kita! 

2 HARTA DUNIAWI VS 
HARTA SURGAWI 

(Lukas 12:13-21)
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Pemandu memberi kesempatan kepada peserta yang hadir untuk membagikan 
pengalamannya. Setelah itu, Pemandu melanjutkan mengatakan berikut ini:

Terimakasih atas sharing teman-teman. Selanjutnya, pada pendalaman 
ini, kita akan mendalami subtema kedua, yakni: Harta duniawi versus 
harta surgawi. Kutipan yang akan kita dalami yakni Injil Lukas bab 12 
ayat  21 sampai dengan ayat 31. Kutipan ini akan kita dalami dengan 
menggunakan metode lectio divina. Marilah kita mempersiapkan hati 
dan pikiran dalam mengikuti pendalaman ini dengan terlebih dahulu 
mendaraskan Mazmur nomor 49 ayat 17 sampai dengan ayat 21. 

Mendaraskan Mazmur 49: 17-21
Peserta yang hadir diajak untuk membuka Mazmur 49:17-21. Setelah itu, 
pemandu mengajak peserta untuk mendaraskannya. Cara mendaraskan 
misalnya: ayat genap didaraskan oleh kelompok putra dan ayat ganjil 
didaraskan oleh kelompok putri atau sebaliknya atau bisa juga didaraskan 
secara bersama-sama. Pertama-tama pemandu atau salah seorang dari 
peserta yang sudah ditentukan sebelumnya membaca antifonnya. Kemudian 
dilanjutkan dengan mendaraskan mazmur dan setelah mendaraskan mazmur, 
kemudian ditutup dengan kemuliaan. Selanjutnya, antifon diulangi bersama-
sama.   

Antifon: Kepada Tuhan kuserahkan hidupku. 

17  Sebab itu janganlah takut apabila barang seorang menjadi kaya dan 
kemuliaan rumahnya makin besar.

18  Karena pada masa matinya satupun tiada dari pada sekalian itu akan 
dibawanya sertanya, dan kemuliaannyapun tiada mengikut dia dalam 
kubur.

19  Jikalau ia memberkati jiwanya pada masa hidupnya sekalipun dan 
dipujinya akan dikau, apabila engkau berbuat baik akan dirimu,

20 maka iapun akan pulang juga kepada asal bapa-bapanya, hingga kekal 
tiada mereka itu akan melihat terang.

21  Adapun orang yang kehormatan, tetapi tiada ia berbudi, ia itu 
disamakan dengan binatang yang akan binasa adanya. 

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin. 

Setelah pendarasan Mazmur, segera pemandu mengajak peserta untuk 
berdoa. 

 :P  Marilah kita berdoa (hening sejenak)
Allah Bapa yang mahakuasa kami bersyukur kepada-Mu karena 
Engkau masih memberi kesempatan kepada kami  untuk berkumpul 
di tempat ini dalam rangka mendalami sabda-Mu. Kami mohon, 
utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami 
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sehingga sabda-Mu dapat kami pahami dan resapkan di dalam hati 
kami. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan 
Kristus Tuhan kami. 

 :U  Amin. 

Penghormatan Kitab Suci
Pemandu mengajak peserta yang hadir untuk memberikan penghormatan 
pada Kitab Suci. Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan peserta bahwa isi 
Kitab Suci merupakan sesuatu yang suci karena bersumber dari Allah. Cara: 
pemandu mengangkat Kitab Suci agak tinggi (lebih tinggi dari kepala). Setelah 
itu, peserta diajak berdiri atau berlutut untuk memberikan penghormatan 
terhadap Kitab Suci dengan mengarahkan pandangan terhadap Kitab Suci 
yang diangkat oleh pemandu. Sambil memberi penghormatan terhadap Kitab 
Suci, peserta menyanyikan lagu berikut ini sebanyak 3 kali. Lagu dinyanyikan 
dengan penuh penghayatan.  

Sabda-Mu Ya Tuhan, do=f, 2/4 (PS No. 853)

       __     ___      ___                 ___    ___      ____        ___           __                                          
1     .  2  | 3   1     2    3  |  2   . | 2   2   3   4  | 3       1     2    3  | 2   .  1  | 1   . ||

Sab-da-   Mu    ya  Tu-han          a- dalah Roh dan  kehi-   du-        pan.

Setelah hal di atas dilaksanakan, pemandu menurunkan Kitab Suci dan 
peserta yang hadir dipersilahkan untuk duduk guna mendengarkan bacaan 
Kitab Suci.  

LECTIO (MEMBACA)

Bacaan Kitab Suci (Lukas 12: 13-21)
Pemandu menyebut perikop yang akan di dalami bersama kemudian meminta 
petugas yang telah ditentukan untuk membacakan dengan jelas. Selama 
pembacaan, peserta dalam suasana hening dan mengikuti di dalam hati.

Lektor: Bacaan dari Injil Lukas bab 12, ayat 13 sampai dengan ayat 21. 
13Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah 
kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." 14Tetapi Yesus 
berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat Aku 
menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" 15Kata-Nya lagi kepada 
mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, 
sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah 
tergantung pada kekayaannya itu." 16Kemudian Ia menyampaikan kepada 
mereka suatu perumpamaan, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-
limpah hasilnya. 17Ia bertanya dalam hatinya: Apakah yang harus 
aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat 
menyimpan hasil tanahku. 18Lalu katanya: Inilah yang akan aku perbuat; 
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aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan 
yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum 
dan barang-barangku. 19Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: 
Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-
tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-
senanglah! 20Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang bodoh, 
pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah 
kausediakan, untuk siapakah itu nanti? 21Demikianlah jadinya dengan 
orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak 
kaya di hadapan Allah." 

Lektor: Demikianlah sabda Tuhan.
Umat: Terpujilah Kristus.

Mendalami Perikop
Peserta diminta untuk membaca perikop sekali lagi di dalam hati (2-3 menit). 
Setelah  itu pemandu mengajak peserta untuk mendalami kutipan. Pemandu 
dapat menggunakan pertanyaan panduan yang telah disediakan di bawah ini. 
Jawaban dari setiap pertanyaan sudah dicantumkan. Mohon agar pemandu 
tidak langsung membacakannya. Pemandu harus memberi kesempatan 
kepada peserta untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Jika ternyata 
peserta tidak mampu menjawab barulah pemandu menyampaikan jawaban 
yang sebenarnya. 

1. Apa yang melatarbelakangi Yesus sehingga ia menceritakan kisah 
perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh? Jawab: Ada orang 
yang meminta Yesus untuk menjadi hakim atas pembagian harta 
warisan (ayat 14).

2. Mengapa Yesus menolak menjadi hakim atas pembagian harta 
warisan? Jawab: Karena orang yang meminta Yesus untuk menjadi 
hakim atas pembagian harta warisan itu tujuannya bukan demi 
keadilan melainkan karena ketamakan (ayat 15). 

3. Mengapa orang kaya dalam kisah perumpamaan yang disampaikan 
oleh Yesus disebut bodoh? Jawab: Karena orang kaya mempercayakan 
hidupnya pada harta kekayaan, bukan kepada Allah (ayat 20). 

4. Apa pesan yang dapat kita petik dari perikop yang kita baca tadi? 
Jawab: Kita harus menjadikan Allah sebagai jaminan hidup kita, bukan 
harta kekayaan duniawi. 

MEDITATIO (SAAT HENING)

Permenungan
Pemandu mengajak peserta untuk merenungkan sabda Allah yang sudah di 
dalami bersama. Peserta diberikan kesempatan untuk merenungkan pesan 
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sabda Allah bagi dirinya sekitar 2-3 menit. Permenungan dapat dibantu 
dengan pertanyaan berikut ini:

Apakah saya sudah berusaha untuk memperkaya iman saya? Ataukah 
saya lebih cenderung hanya berusaha untuk mencari harta duniawi tanpa 
peduli dengan iman saya? Apakah saya berupaya untuk menyerahkan 
hidup saya kepada Allah? 

Sharing
Pemandu mengajak peserta untuk mensharingkan hasil permenungannya. 
Jika peserta yang ikut pendalaman di atas 10 orang, sharing dilakukan di dalam 
kelompok kecil. Pemandu sebaiknya membagi peserta ke dalam kelompok 
kumbang (2 atau 3 orang per kelompok). Pemandu menghimbau agar sharing 
peserta tidak bertele-tele. Waktu untuk sharing harus dibatasi. Untuk kelompok 
besar waktu sharing 20 menit, untuk kelompok kecil 15 menit.  

Rangkuman

Orang kaya dalam kutipan disebut bodoh karena ia menimbun harta 
kekayaannya dan mempercayakan hidupnya pada harta kekayaan yang 
ditimbunnya, bukan kepada Allah. Padahal sesungguhnya Allah yang 
menjadi penjamin hidup manusia, bukan harta kekayaan.  

Dewasa ini, semakin banyak orang berusaha untuk mengumpulkan 
harta kekayaan demi menjamin keberlangsungan hidupnya. Banyak 
orang menganggap bahwa harta bisa mengatasi segala masalah hidupnya 
sehingga manusia cenderung melupakan Allah. Manusia seharusnya 
menyadari bahwa Allah merupakan penjamin hidup. Karena itu, 
manusia seharusnya menggantungkan (menyerahkan) hidupnya pada 
Allah. Orang yang menggantungkan hidupnya pada Allah akan berusaha 
untuk mencari harta surgawi. Orang yang mencari harta surgawi akan 
memusatkan perhatian, pikiran, dan perasaan kepada kehendak Allah. 
Mari kita berusaha untuk kaya di hadapan Allah. 

ORATIO (BERDOA)
Pemandu mengajak peserta untuk menyampaikan doa permohonan seturut 
apa yang telah di dalami bersama (2-3 orang). Setelah itu, pemandu mengajak 
peserta untuk mendoakan doa Bapa Kami.

AKSI NYATA
Pemandu mengajak peserta untuk merumuskan aksi yang akan dilakukan oleh 
kelompok pendalaman seturut pesan kutipan. Aksi sebaiknya didiskusikan 
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bersama oleh kelompok pendalaman. Namun, apabila kelompok mengalami 
kesulitan dalam merumuskan aksi, kelompok dapat menggunakan tawaran 
aksi berikut ini: 

Tawaran Aksi: 1) Menabung untuk diberikan kepada orang miskin. 2) 
Berdoa sebelum memulai segala pekerjaan untuk menyerahkan segala 
aktivitas pada penyelenggaraan Allah.   

PENUTUP

Kolekte (fakultatif): MB No. 235/PS No. 383
Atau pilih lagu lain yang sesuai dan dapat dinyanyikan oleh peserta yang ikut 
dalam kegiatan pendalaman.  

Doa Penutup

 :P   Marilah kita berdoa (hening sejenak)
Allah Bapa yang mahabaik, kami berterimakasih atas penyertaan-Mu 
selama pendalaman ini. Bantulah kami kaum muda Gereja-Mu agar 
senantiasa menyerahkan diri kepada penyelenggaraan-Mu. Semoga 
kami semakin berusaha untuk menjadi kaya di hadapan-Mu dan 
tidak tergiur dengan harta kekayaan duniawi. Doa ini kami sampaikan 
kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

 :U  Amin. 

Tanda Salib Dan Salam

 :P   Rekan-rekan kaum muda yang terkasih, pertemuan pendalaman 
Kitab Suci dalam rangka mendalami subtema yang kedua dari 
tema Bulan Kitab Suci Nasional 2017 ini sudah selesai. Marilah kita 
bersukacita dan pulang dalam damai Tuhan.

 :U  Syukur kepada Allah.
 :P   Semoga kita sekalian dilindungi oleh berkat Allah Yang Mahakuasa: 

Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
 :U  Amin.

Lagu Penutup: MB No. 521/PS No. 692
Atau pilih lagu lain yang sesuai dan dapat dinyanyikan oleh peserta yang ikut 
dalam kegiatan pendalaman.  
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TUJUAN PERTEMUAN

1. Agar peserta semakin berusaha membangun komunitas iman dan ambil 
bagian secara aktif di dalam komunitas.

2. Agar peserta semakin memiliki sikap perduli terhadap sesama. 

PEMBUKA

Lagu Pembuka: MB No. 212/PS No. 365
Atau pilih lagu lain yang sesuai dan dapat dinyanyikan oleh peserta yang ikut 
dalam kegiatan pendalaman.  

Tanda Salib Dan Salam

 :P  Rekan-rekan kaum muda yang terkasih, marilah kita mengawali 
pertemuan pendalaman Kitab Suci ini dengan membuat tanda 
kemenangan Kristus: Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

 :U  Amin.
 :P   Semoga rahmat dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa 

menyertai kita.
 :U  Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

Rekan kaum muda yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam 
pendalaman Kitab Suci dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 
2017 ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mendalami subtema 
tentang Harta Duniawi versus Harta Surgawi. Sebagai buah dari 
permenungan kita pada pertemuan kedua, kita membuat aksi nyata 
untuk kita lakukan. Apakah kita sudah melaksanakannya? Mari kita 
membagi pengalaman kita! 

3 MEMBANGUN KOMUNITAS 
IMAN DI TENGAH ARUS 
KEMAJUAN ZAMAN 

(Kisah Para Rasul 2:41-47)
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Pemandu memberi kesempatan kepada peserta yang hadir untuk membagikan 
pengalamannya. Setelah itu, pemandu melanjutkan mengatakan berikut ini:

Terimakasih atas sharing teman-teman. Bagi kita yang belum melakukan 
aksi yang ditetapkan pada pertemuan yang kedua mohon agar tetap 
mengupayakannya. 

Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan mendalami topik tentang 
“Membangun komunitas iman di tengah arus kemajuan zaman”. Kita akan 
coba mendalami subtema ini melalui kutipan Kitab Kisah Para Rasul bab 
2 ayat 41 sampai dengan ayat 27. Kita akan mendalami kutipan ini dengan 
menggunakan metode lectio divina. Marilah kita mempersiapkan pikiran 
dan hati kita untuk mengikuti pendalaman ini dengan terlebih dahulu 
mendaraskan Mazmur nomor 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3.   

Mendaraskan Mazmur 133:1-3
Peserta yang hadir diajak untuk membuka Mazmur 133:1-3. Setelah itu, 
pemandu mengajak peserta untuk mendaraskannya. Cara mendaraskan 
misalnya: ayat genap didaraskan oleh kelompok putra dan ayat ganjil 
didaraskan oleh kelompok putri atau sebaliknya atau bisa juga didaraskan 
secara bersama-sama. Pertama-tama pemandu atau salah seorang dari 
peserta yang sudah ditentukan sebelumnya membaca antifonnya. Kemudian 
dilanjutkan dengan mendaraskan mazmur dan setelah mendaraskan mazmur, 
kemudian ditutup dengan kemuliaan. Selanjutnya, antifon diulangi bersama-
sama.   

Antifon: Alangkah baik dan indah hidup dalam persaudaraan yang 
rukun. 

1  Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara 
diam bersama dengan rukun!

2  Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang 
meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.

3  Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung 
Sion. Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan 
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin. 

Doa Pembuka
Setelah pendarasan Mazmur, segera pemandu mengajak peserta untuk berdoa.

 :P  Marilah kita berdoa! (hening sejenak)
Allah Bapa yang mahakuasa, kami bersyukur karena Engkau masih 
memberikan kesempatan kepada kami yang berkumpul di tempat 
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ini untuk menimba kekuatan dari sabda-Mu. Kami mohon, utuslah 
Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami agar kami 
dapat memahami sabda-Mu. Semoga kegiatan pendalaman kami ini 
berjalan dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan 
pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

 :U  Amin. 

Penghormatan Kitab Suci
Pemandu mengajak peserta yang hadir untuk memberikan penghormatan 
pada Kitab Suci. Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan peserta bahwa isi 
Kitab Suci merupakan sesuatu yang suci karena bersumber dari Allah. Cara: 
pemandu mengangkat Kitab Suci agak tinggi (lebih tinggi dari kepala). Setelah 
itu, peserta diajak berdiri atau berlutut untuk memberikan penghormatan 
terhadap Kitab Suci dengan mengarahkan pandangan terhadap Kitab Suci 
yang diangkat oleh pemandu. Sambil memberi penghormatan terhadap Kitab 
Suci, peserta menyanyikan lagu berikut ini sebanyak 3 kali. Lagu dinyanyikan 
dengan penuh penghayatan.  

Sabda-Mu Ya Tuhan, do=f, 2/4 (PS No. 853)
       __     ___      ___                 ___    ___      ____        ___           __                                          
1     .  2  | 3   1     2    3  |  2   . | 2   2   3   4  | 3       1     2    3  | 2   .  1  | 1   . ||

Sab-da-   Mu    ya  Tu-han          a- dalah Roh dan  kehi-   du-        pan.

Setelah hal di atas dilaksanakan, pemandu menurunkan Kitab Suci dan 
peserta yang hadir dipersilahkan untuk duduk guna mendengarkan bacaan 
Kitab Suci.  

LECTIO (MEMBACA)

Bacaan Kitab Suci (Kisah Para Rasul 2:41-47)
Pemandu menyebut perikop yang akan di dalami bersama kemudian meminta 
petugas yang telah ditentukan untuk membacakan dengan jelas. Selama 
pembacaan, peserta dalam suasana hening dan mengikuti di dalam hati. 

Lektor: Bacaan dari Kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 
ayat 47.

41Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan 
pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. 42Mereka 
bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan 
mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43Maka 
ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak 
mujizat dan tanda. 44Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap 
bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, 45dan 
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selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-
bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 
46Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari 
dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara 
bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, 
47sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap 
hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.

Lektor: Demikianlah sabda Tuhan.
Umat: Syukur kepada Allah.

Mendalami Perikop
Peserta diminta untuk membaca perikop sekali lagi di dalam hati (2-3 menit). 
Setelah  itu pemandu mengajak peserta untuk mendalami kutipan. Pemandu 
dapat menggunakan pertanyaan panduan yang telah disediakan di bawah ini. 
Jawaban dari setiap pertanyaan sudah dicantumkan. Mohon agar pemandu 
tidak langsung membacakannya. Pemandu harus memberi kesempatan 
kepada peserta untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Jika ternyata 
peserta tidak mampu menjawab barulah pemandu menyampaikan jawaban 
yang sebenarnya. 

1. Apa yang dilakukan oleh jemaat perdana menurut bacaan tadi? Jawab: 
Mereka memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran para rasul, 
memecahkan roti (makan) bersama, berdoa bersama, saling berbagi, 
dan berkumpul di Bait Allah.

2. Apa yang mendasari jemaat perdana untuk bersatu, hidup dalam 
kebersamaan, dan saling perduli? Jawab: Baptisan yang mereka terima. 

3. Apa pesan yang dapat kita petik dari perikop yang kita baca tadi? Jawab:  
Melalui baptisan yang kita terima, kita dipanggil untuk membangun 
komunitas iman dan hidup dalam kebersamaan di mana anggotanya 
memiliki sikap saling perduli.

MEDITATIO (SAAT HENING)

Permenungan
Pemandu mengajak peserta untuk merenungkan sabda Allah yang sudah di 
dalami bersama. Peserta diberikan kesempatan untuk merenungkan pesan 
sabda Allah bagi dirinya sekitar 2-3 menit. Permenungan dapat dibantu 
dengan pertanyaan berikut ini:

Apakah saya sudah berusaha ambil bagian dalam upaya membangun 
kebersamaan di tengah keluargaku, gerejaku, dan lingkungan sekitarku 
di tengah arus kemajuan zaman ini? Ataukah aku lebih cenderung asyik 
dengan diriku sendiri tanpa perduli dengan orang-orang di sekitarku?
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Sharing
Pemandu mengajak peserta untuk mensharingkan hasil permenungannya. 
Jika peserta yang ikut pendalaman di atas 10 orang, sharing dilakukan di 
dalam kelompok kecil. Pemandu sebaiknya membagi peserta ke dalam 
kelompok kumbang (2 atau 3 orang per kelompok). Pemandu menghimbau 
agar sharing peserta tidak bertele-tele. Waktu untuk sharing harus dibatasi. 
Untuk kelompok besar waktu sharing 20 menit, untuk kelompok kecil 15 
menit.  

Rangkuman

Salah satu kekuatan dari hidup jemaat perdana adalah bahwa mereka 
senantiasa hidup dalam persekutuan (kesatuan) iman. Tidak ada anggota 
jemaat yang mementingkan diri sendiri, melainkan mengupayakan 
segala sesuatunya demi kepentingan bersama. Di dalam komunitas, 
sikap saling peduli dan saling berbagi sangat ditekankan. Itu tampak dari 
tindakan saling berbagi waktu, tenaga, dan harta milik dengan sesama. 
Apa yang dilakukan oleh komunitas jemaat perdana telah menjadi 
sebuah kesaksian hidup yang nilainya lebih dari sekedar kata-kata.

Kemajuan teknologi bisa membuat orang-orang menjadi asyik dengan 
dirinya sendiri. Karena kemajuan teknologi, yang jauh menjadi dekat, 
yang dekat menjadi jauh. Ketika sikap asyik dengan diri sendiri 
mewabah, akan sulit membangun sebuah komunitas. Rasa peduli dan 
saling berbagi pun menjadi sulit untuk diwujudkan. Kita ditantang 
untuk kembali membangun komunitas iman di tengah kemajuan zaman 
ini, baik itu di dalam keluarga, gereja dan masyarakat, di mana setiap 
anggotanya memiliki sikap peduli dan saling berbagi. 

ORATIO (BERDOA)
Pemandu mengajak peserta untuk menyampaikan doa permohonan seturut 
apa yang telah di dalami bersama (2-3 orang). Setelah itu, pemandu mengajak 
peserta untuk mendoakan doa Bapa Kami.

AKSI NYATA
Pemandu mengajak peserta untuk merumuskan aksi yang akan dilakukan oleh 
kelompok pendalaman seturut pesan kutipan. Aksi sebaiknya didiskusikan 
bersama oleh kelompok pendalaman. Namun, apabila kelompok mengalami 
kesulitan dalam merumuskan aksi, kelompok dapat menggunakan tawaran 
aksi berikut ini: 

Tawaran Aksi: 1) Membentuk kelompok Kitab Suci kaum muda dan 
membuka group Kitab Suci di facebook/WA. 2) Membuat komitmen 
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agar ketika mengikuti kegiatan kerohanian, setiap orang tidak boleh 
sibuk dengan HP-nya. 

PENUTUP

Kolekte (fakultatif): MB No. 236/PS No. 377
Atau pilih lagu lain yang sesuai dan dapat dinyanyikan oleh peserta yang ikut 
dalam kegiatan pendalaman.  

Doa Penutup

 :P  Marilah kita berdoa (hening sejenak)
Ya Allah yang mahabaik, kami berterimakasih karena Engkau telah 
menyertai kami selama kegiatan pendalaman ini. Bantulah kami 
generasi muda Gereja-Mu untuk senantiasa belajar dari sabda-Mu 
secara khusus di tengah arus kemajuan zaman ini. Semoga kami 
senantiasa berusaha untuk membangun komunitas iman dan semoga 
kami hidup dalam keperdulian dan sikap saling berbagi dengan 
sesama. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan 
Kristus Tuhan kami.

 :U  Amin. 

Tanda Salib Dan Salam

 :P   Rekan-rekan kaum muda yang terkasih, pertemuan pendalaman 
Kitab Suci dalam rangka mendalami subtema yang ketiga dari 
tema Bulan Kitab Suci Nasional 2017 ini sudah selesai. Marilah kita 
bersukacita dan pulang dalam damai Tuhan.

 :U  Syukur kepada Allah.
 :P   Semoga kita sekalian dilindungi oleh berkat Allah Yang Mahakuasa: 

Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
 :U  Amin.

Lagu Penutup: MB No. 522/PS No. 659
Atau pilih lagu lain yang sesuai dan dapat dinyanyikan oleh peserta yang ikut 
dalam kegiatan pendalaman.  
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TUJUAN

1. Peserta menyadari bahwa orang beriman harus hidup seturut hikmat 
Allah.

2. Peserta terdorong untuk hidup seturut hikmat Allah.
3. Peserta mampu mensyukuri apa yang diterima dari Allah.

PEMBUKA

Lagu Pembuka: MB No. 214/PS No. 371
Atau pilih lagu lain yang sesuai dan dapat dinyanyikan oleh peserta yang ikut 
dalam kegiatan pendalaman.  

Tanda Salib Dab Salam

 :P  Rekan-rekan kaum muda yang terkasih, marilah kita mengawali 
pertemuan pendalaman Kitab Suci ini dengan membuat tanda 
kemenangan Kristus: Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh 
Kudus.

 :U  Amin.
 :P  Semoga rahmat dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa 

menyertai kita.
 :U  Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

Rekan kaum muda yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam 
pendalaman Kitab Suci ini. Pada pertemuan ketiga kita sudah 
mendalami subtema “Membangun komunitas iman di tengah arus 
kemajuan zaman”. Sebagai buah dari permenungan kita pada pertemuan 

4 HIDUP SETURUT HIKMAT 
ALLAH DI TENGAH ARUS 
KEMAJUAN ZAMAN

(Yakobus 3:13-4:3)
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ketiga, kita membuat aksi nyata untuk kita lakukan. Apakah kita sudah 
melaksanakannya? Mari kita membagi pengalaman kita! 

Pemandu memberi kesempatan kepada peserta yang hadir untuk membagikan 
pengalamannya. Setelah itu, Pemandu melanjutkan mengatakan berikut ini:

Terimakasih atas sharing pengalaman dari teman-teman. Pada pertemuan 
yang keempat ini, kita akan mendalami subtema tentang Hidup seturut 
hikmat dari Allah di tengah arus kemajuan zaman. Kita akan mendalami 
kutipan dari Surat Yakobus bab 3 ayat 14 sampai dengan bab 4 ayat 3. 
Kutipan ini akan kita dalami dengan menggunakan metode lectio divina. 
Marilah kita mempersiapkan pikiran dan hati kita untuk mengikuti 
pendalaman ini dengan terlebih dahulu mendaraskan Mazmur nomor 1 
ayat 1 sampai dengan ayat 6. 

Mendaraskan Mazmur 1:1-6
Peserta yang hadir diajak untuk membuka dan mendaraskan Mazmur 1:1-6. 
Cara mendaraskan misalnya: ayat genap didaraskan oleh kelompok putra 
dan ayat ganjil didaraskan oleh kelompok putri atau bisa juga didasarkan 
secara bersama-sama. Pertama-tama Pemandu atau salah seorang 
dari peserta yang sudah ditentukan sebelumnya membaca antifonnya. 
Kemudian dilanjutkan dengan mendaraskan mazmur dan setelah 
mendaraskan mazmur, kemudian ditutup dengan kemuliaan. Selanjutnya, 
antifon diulangi bersama-sama. 

Antifon: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat 
orang fasik. 

1  Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, 
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam 
kumpulan pencemooh,

2  tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan 
Taurat itu siang dan malam.

3  Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan 
buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang 
diperbuatnya berhasil.

4  Bukan demikian orang fasik: mereka seperti sekam yang ditiupkan 
angin.

5  Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu 
pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar;

6  sebab TUHAN mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik 
menuju kebinasaan.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. 
Amin. 
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Doa Pembuka
Setelah pendarasan Mazmur, segera pemandu mengajak peserta untuk 
berdoa. 

 :P  Marilah kita berdoa! (hening sejenak)
Allah Bapa yang mahabaik, kami kepada-Mu atas kesempatan yang 
masih Engaku berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul 
di tempat ini untuk mendalami sabda-Mu. Kami mohon, utuslah 
Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami agar kami 
dapat memahami sabda-Mu. Semoga kegiatan pendalaman kami ini 
berjalan dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan 
pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

 :U  Amin.

Penghormatan Kitab Suci
Pemandu mengajak peserta yang hadir untuk memberikan penghormatan 
pada Kitab Suci. Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan peserta bahwa isi 
Kitab Suci merupakan sesuatu yang suci karena bersumber dari Allah. Cara: 
pemandu mengangkat Kitab Suci agak tinggi (lebih tinggi dari kepala). Setelah 
itu, peserta diajak berdiri atau berlutut untuk memberikan penghormatan 
terhadap Kitab Suci dengan mengarahkan pandangan terhadap Kitab Suci 
yang diangkat oleh pemandu. Sambil memberi penghormatan terhadap Kitab 
Suci, peserta menyanyikan lagu berikut ini sebanyak 3 kali. Lagu dinyanyikan 
dengan penuh penghayatan.  

Sabda-Mu Ya Tuhan, do=f, 2/4 (PS No. 853)
       __     ___      ___                 ___    ___      ____        ___           __                                          
1     .  2  | 3   1     2    3  |  2   . | 2   2   3   4  | 3       1     2    3  | 2   .  1  | 1   . ||

Sab-da-   Mu    ya  Tu-han          a- dalah Roh dan  kehi-   du-        pan.

Setelah hal di atas dilaksanakan, pemandu menurunkan Kitab Suci dan 
peserta yang hadir dipersilahkan untuk duduk guna mendengarkan bacaan 
Kitab Suci.  

LECTIO (MEMBACA)

Bacaan Kitab Suci (Yakobus 3:14-4:3)
Pemandu menyebut perikop yang akan di dalami bersama kemudian meminta 
petugas yang telah ditentukan untuk membacakan dengan jelas. Selama 
pembacaan, peserta dalam suasana hening dan mengikuti di dalam hati. 

Lektor: Bacaan dari Surat Yakobus bab 3, ayat 14 sampai dengan bab 4, 
ayat 3.
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14Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri 
sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta 
melawan kebenaran! 15Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi 
dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 16Sebab di mana ada iri 
hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala 
macam perbuatan jahat. 17Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-
tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas 
kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. 
18Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk 
mereka yang mengadakan damai. 1Dari manakah datangnya sengketa dan 
pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu 
yang saling berjuang di dalam tubuhmu? 2Kamu mengingini sesuatu, 
tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh; kamu iri hati, 
tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu 
berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. 
3Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena 
kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan 
untuk memuaskan hawa nafsumu.

Lektor: Demikianlah sabda Tuhan.
Umat: Syukur kepada Allah.

Mendalami Perikop
Peserta diminta untuk membaca perikop sekali lagi di dalam hati (2-3 menit). 
Setelah  itu pemandu mengajak peserta untuk mendalami kutipan. Pemandu 
dapat menggunakan pertanyaan panduan yang telah disediakan di bawah ini. 
Jawaban dari setiap pertanyaan sudah dicantumkan. Mohon agar pemandu 
tidak langsung membacakannya. Pemandu harus memberi kesempatan 
kepada peserta untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Jika ternyata 
peserta tidak mampu menjawab barulah pemandu menyampaikan jawaban 
yang sebenarnya. 

1. Sebutkanlah dua jenis hikmat menurut bacaan yang telah dibacakan 
tadi! Jawab: hikmat dari atas, yakni dari Allah dan hikmat dari bawah, 
yakni dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan.

2. Apa yang menjadi buah hikmat dari atas dan hikmat dari bawah? Jawab: 
hikmat dari atas menghasilkan kedamaian dan segala perbuatan baik 
sedangkan hikmat dari bawah menghasilkan kekacauan dan segala 
perbuatan jahat.

3. Hawa nafsu membuat manusia tidak pernah puas dengan apa yang 
dimilikinya. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini? 
Jawab: Manusia harus bersyukur dengan apa yang dimilikinya. 

4. Apa pesan yang dapat kita petik dari perikop yang kita baca tadi? Jawab: 
Kita harus hidup seturut hikmat Allah dan senantiasa mensyukuri apa 
yang kita miliki untuk menghindari sikap tak pernah puas. 
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MEDITATIO (SAAT HENING)

Permenungan
Pemandu mengajak peserta untuk merenungkan sabda Allah yang sudah di 
dalami bersama. Peserta diberikan kesempatan untuk merenungkan pesan 
sabda Allah bagi dirinya sekitar 2-3 menit. Permenungan dapat dibantu 
dengan pertanyaan berikut ini:

Apakah saya sudah berusaha hidup baik seturut hikmat Allah? Ataukah 
saya justru semakin tergoda untuk mengikuti hal-hal yang tidak baik 
yang ditawarkan oleh kemajuan zaman ini? Apakah saya berusaha untuk 
bersyukur dengan apa yang saya miliki? Ataukah saya tak pernah merasa 
puas dengan apa yang saya miliki?   

Sharing
Pemandu mengajak peserta untuk mensharingkan hasil permenungannya. 
Jika peserta yang ikut pendalaman di atas 10 orang, sharing dilakukan di 
dalam kelompok kecil. Pemandu sebaiknya membagi peserta ke dalam 
kelompok kumbang (2 atau 3 orang per kelompok). Pemandu menghimbau 
agar sharing peserta tidak bertele-tele. Waktu untuk sharing harus dibatasi. 
Untuk kelompok besar waktu sharing 20 menit, untuk kelompok kecil 15 
menit.  

Rangkuman

Dalam suratnya, Yakobus menyebutkan dua jenis hikmat, yakni hikmat 
dari atas dan hikmat dari bawah. Hikmat dari atas, yakni dari Allah, 
menghasilkan kedamaian dan segala perbuatan baik, sedangkan hikmat 
dari bawah, yakni dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan 
menghasilkan kekacauan dan segala perbuatan jahat.  

Manusia zaman sekarang cenderung untuk hidup menurut hikmat 
dari bawah sehingga terjadi banyak sekali kekacauan, mulai dari 
pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, penggunaan obat terlarang, 
pergaulan bebas, tawuran, dan masih banyak lagi.  Orang yang selalu 
digerakkan oleh hikmat dari bawah tidak akan pernah memperoleh 
kepuasan dalam hidupnya sehingga relasi dengan Allah dan sesama bisa 
menjadi rusak. Yakobus memberi solusi kepada kita untuk mengatasi 
sikap tak pernah merasa puas dalam hidup. Caranya sangat sederhana, 
yakni dengan mensyukuri apa yang kita miliki. Jika kita bersyukur, kita 
akan memperoleh ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam 
hidup. Mau mengucap syukur menghindarkan manusia dari sikap tidak 
pernah puas. 
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ORATIO (BERDOA)
Pemandu mengajak peserta untuk menyampaikan doa permohonan seturut 
apa yang telah di dalami bersama (2-3 orang). Setelah itu, pemandu mengajak 
peserta untuk mendoakan doa Bapa Kami.

AKSI NYATA
Pemandu mengajak peserta untuk merumuskan aksi yang akan dilakukan oleh 
kelompok pendalaman seturut pesan kutipan. Aksi sebaiknya didiskusikan 
bersama oleh kelompok pendalaman. Namun, apabila kelompok mengalami 
kesulitan dalam merumuskan aksi, kelompok dapat menggunakan tawaran 
aksi berikut ini: 

Tawaran Aksi: 1) Peserta berdoa setiap malam untuk mengucapkan 
syukur kepada Allah atas rahmat Allah yang diterimanya sepanjang hari.  
2) Mengucapkan terimakasih atas kebaikan sesama. 

PENUTUP

Kolekte (fakultatif): MB No. 246/PS No. 707
Atau pilih lagu lain yang sesuai dan dapat dinyanyikan oleh peserta yang ikut 
dalam kegiatan pendalaman.  

Benang Merah Pertemuan 1-4
Pemandu menyampaikan bagian di bawah ini sebagai rangkuman atas 
pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat. 

Gaya hidup sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Manusia 
adalah pelaku dari kemajuan teknologi. Namun, patut disadari bahwa 
kemampuan manusia dalam mengupayakan kemajuan teknologi 
merupakan anugerah dari Allah. Karena itu, kemajuan teknologi 
seharusnya diupayakan dan digunakan demi kemuliaan Allah, bukan 
demi mencari nama. Namun, sangat disayangkan karena manusia 
cenderung sombong atas kemajuan yang diupayakannya, sehingga peran 
Allah dilupakan (Pertemuan Pertama). Ketika peran Allah dilupakan, 
manusia akan menjadikan harta kekayaan duniawi sebagai jaminan 
hidupnya. Manusia akan berlomba-lomba untuk mencari harta kekayaan 
duniawi tanpa berusaha lagi untuk mencari harta kekayaan surgawi. 
Padahal, hidup manusia itu tidak bisa dijamin oleh usaha manusia 
melainkan tergantung pada Allah. Manusia bisa menunda kematian 
dalam waktu yang sangat terbatas, tetapi tidak bisa menghindarinya. 
Jika manusia pada akhirnya mati, kemanakah harta kekayaannya kelak? 
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Semuanya akan ditinggalkan. Kehidupan kekal diperoleh jika manusia 
selama hidupnya berusaha untuk mencari kekayaan sorgawi (Pertemuan 
Kedua). Salah satu kekayaan surgawi yang ditawarkan oleh Allah adalah 
hidup dalam komunitas iman di mana setiap anggotanya saling perduli 
dan berbagi, bukan malah mementingkan diri sendiri (Pertemuan 
Ketiga). Hikmat Allah mengajarkan manusia agar senantiasa mensyukuri 
setiap anugerah dari Allah dan mempergunakannya demi kemuliaan 
Allah dan kebahagiaan sesama, bukan demi kesenangan diri sendiri 
(Pertemuan Keempat). 

Doa Penutup

 :P  Marilah kita berdoa (hening sejenak)
Allah yang mahabaik, kami bersyukur kepada-Mu karena penyertaan-
Mu selama kegiatan pendalaman Kitab Suci yang kami langsungkan 
di tempat ini. Kami juga bersyukur karena kami Engkau perkenankan 
untuk menimba kekuatan dari sabdaMu, secara khusus selama Bulan 
Kitab Suci Nasional ini. Semoga melalui pendalaman-pendalaman 
yang telah kami ikuti, kami semakin berusaha hidup seturut hikmat-
Mu terlebih dalam menghadapi arus kemajuan zaman ini. Ajarilah 
kami untuk mensyukuri semua yang Engkau beri dan semoga kami 
senantiasa mengupayakan dan menggunakan kemajuan teknologi 
demi kemuliaan nama-Mu dan kebahagiaan sesama kami. Jauhkan 
kami dari sikap mementingkan diri sendiri. Doa ini kami sampaikan 
kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

 :U  Amin. 

Tanda Salib Dan Salam

 :P  Rekan-rekan orang muda Katolik yang terkasih, pertemuan 
pendalaman Kitab Suci dalam rangka mendalami subtema yang 
empat dari tema Bulan Kitab Suci Nasional 2017 ini sudah selesai. 
Marilah kita bersukacita dan pulang dalam damai Tuhan.

 :U  Syukur kepada Allah.
 :P   Semoga kita sekalian dilindungi oleh berkat Allah Yang Mahakuasa: 

Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
 :U  Amin.

Lagu Penutup: MB No. 533/PS No. 663
Atau pilih lagu lain yang sesuai dan dapat dinyanyikan oleh peserta yang ikut 
dalam kegiatan pendalaman.  
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Tujuan:

• Peserta sadar bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk memuliakan 
Tuhan dan mewartakan Kabar Gembira.

Gagasan Dasar:

• Teknologi berkembang begitu cepat, seiring meningkatnya kebutuhan 
manusia. Banyak hal positif yang telah dihasilkannya, misalnya: pekerjaan 
menjadi lebih efektif dan efisien,informasi dan komunikasi menjadi lebih 
mudah dan cepat. 

• Akan tetapi, perkembangan teknologi itu juga menghasilkan dampak 
negatif. Umumnya, kaum remaja belum mampu bersikap kritis terhadap 
informasi dan nilai-nilai hidup yang ditawarkan kepadanya. Ada bahaya 
bahwa teknologi, khususnya media komunikasi, hanya menjadi media 
untuk memuliakan diri sendiri, dan bukannya menjadi media untuk 
memuliakan Allah.

1. Lagu Pembuka

 “JADILAH SAKSI KRISTUS” (MB 455)
Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus
Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus
Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus

Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus
Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus
Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus

Dalam memaafkan kawan lawan, jadilah saksi Kristus
Dalam menggagahkan persatuan, jadilah saksi Kristus
Dalam meluaskan kerja sama, jadilah saksi Kristus

1 MEMULIAKAN TUHAN 
MELALUI TEKNOLOGI
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2. Pengantar

Teknologi pada zaman kita berkembang dengan pesat, dan membawa 
banyak hal yang positif, misalnya kita bisa bekerja, berkomunikasi 
danmemperoleh informasi dengan lebih cepat dan mudah. Dengan 
media komunikasi, selain memperoleh teman-teman yang baru, kita pun 
dapat membina relasi dengan kawan-kawan lama walaupun jarak kita 
berjauhan. 

Namun, teknologi juga dapat membawa dampak negatif. Jika kita 
tidak bijaksana dalam menyikapi perkembangan teknologi, semua 
perkembangan itu hanya kita manfaatkan untuk memuliakan diri 
sendiri. Padahal, alangkah baik dan indah jika kemajuan teknologi itu 
kita manfaatkan untuk memuliakan Allah. Sebagai saksi Kristus, kita 
harus memanfaatkan media komunikasi modern sebagai sarana untuk 
mewartakan kasih Allah dalam Kristus.

3. Doa Pembuka

Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengumpulkan kami pada 
hari ini untuk bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Semoga sabda-
Mu menerangi jalan hidup kami, dan membimbing kami untuk dapat 
memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, demi kemuliaan 
nama-Mu dan kebaikan bagi hidup kami bersama. Karena Engkaulah 
Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin.

4. Menampilkan Permainan

a. Permainan BERITA BERSAMBUNG
1) Pendamping mempersiapkan 3 buah berita, misalnya:

a) Kitab Suci adalah wahyu Allah, yang ditulis oleh pengarang suci 
untuk kita manusia. Baiklah kita membaca surat cinta Tuhan itu. 

b) Puji syukur kepada Tuhan, karena Yesus Kristus telah wafat dan 
bangkit untuk menebus kita dan membawa kita kepada keselamatan 
kekal.

c) Maria dikandung tanpa dosa asal. Dia adalah ibu Yesus, Bunda Allah, 
Bunda Gereja, dan teladan kita umat beriman.

2) Pendamping kemudian membagi peserta ke dalam beberapa kelompok 
dan meminta kelompok itu berbaris ke belakang. 

3) Fasilitator meminta setiap anggota kelompok terdepan untuk 
membisikkan berita tadi kepada teman yang berada di belakangnya, 
dan begitu seterusnya, sehingga berita itu sampai kepada anggota 
yang paling belakang. Anggota yang paling belakang itu kemudian 
melaporkan berita yang ia tangkap kepada pendamping.
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b. Mendalami Permainan
Usai permainan, pendamping dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk 
mendalami permainan, misalnya dengan mengajukan pertanyaan berikut:

1) Apa yang telah kamu usahakan agar pesan tadi dapat kamu sampaikan 
dengan baik kepada temanmu?

2) Berkaitan dengan tugas kita sebagai saksi kabar gembira, apa makna 
permainan tadi menurutmu?

Kemudian pendamping memberikan masukan berikut:

• Walaupun kita adalah manusia lemah yang memiliki banyak 
keterbatasan, kita semua dipanggil untuk memuliakan Tuhan dan 
menjadi saksi kabar gembira, dengan memanfaatkan berbagai sarana 
dan media yang kita miliki.

5. Lagu Selingan

“PUJI TUHAN DENGAN MUSIK” 
1=F 4/4

     ____    ____    ____             ____        ____        _____
//: 1     1     1      1      1      3     5    /   2      2      .      4       3       2        1     :// 
     Pu- ji-  lah  na- ma  Tu- han    nya- nyi         de-   ngan mu-   sik (2X)

5     2    3     1      /   5     2      3     1     /
Pu- ji  Tu- han,      Pu- ji    Tu- han
_____     ____     ____        _____ 
5      5     .     6     5     4       3       2      /  1     .     .      0 //

Pu-  ji          Tu- han de-  ngan mu-     sik.

Kata musik bisa diganti dengan nama-nama alat musik seperti: gitar, piano, 
terompet, kendang, suling, tepuk dll. 

6. Membaca Kitab Suci

Dikisahkan dalam Kej. 11:1-9 bahwa dulu “seluruh bumi, satu bahasanya 
dan satu logatnya”. Mereka telah memiliki teknologi untuk membangun 
sebuah menara yang tinggi, yang puncaknya sampai ke langit. 
Membangun menara pencakar langit dengan teknologi yang tersedia 
pada waktu itu, tentu saja bukan dosa. Teknologi itu bisa membawa 
banyak manfaat, misalnya sebagai tempat berlindung dari bahaya banjir, 
atau sebagai benteng pertahanan dalam bahaya perang. Yang tidak 
berkenan kepada Allah adalah motivasi mereka dalam membangun 
menara itu. Apa motivasinya? Mari kita simak kisah berikut.
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Teks Kitab Suci ini sebaiknya dibaca dua kali. Kali pertama dibaca dalam 
hati secara pribadi, dan kali kedua dibaca secara bersama-sama atau secara 
bergantian ayat per ayat.

KISAH MENARA BABEL (Kej. 11:1-9)
1Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. 2Maka 
berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di 
tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. 3Mereka berkata seorang 
kepada yang lain: “Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya 
baik-baik.” Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tér gala-
gala sebagai tanah liat. 4Juga kata mereka: “Marilah kita dirikan bagi kita 
sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, 
dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.” 
5Lalu turunlah TUHAN untuk melihat kota dan menara yang didirikan 
oleh anak-anak manusia itu, 6dan Ia berfirman: “Mereka ini satu bangsa 
dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha 
mereka; mulai dari sekarang apa pun juga yang mereka rencanakan, 
tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. 7Baiklah Kita turun dan 
mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak 
mengerti lagi bahasa masing-masing.” 8Demikianlah mereka diserakkan 
TUHAN dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan 
kota itu. 9Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, 
karena di situlah dikacaubalaukan TUHAN bahasa seluruh bumi dan dari 
situlah mereka diserakkan TUHAN ke seluruh bumi.
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7. Mendalami Bacaan

Adik-adik,

a.  Apa motivasi mereka membangun menara yang puncaknya sampai ke 
langit?

b.  Dengan makin berkembangnya teknologi komunikasi sekarang ini, 
apa makna kisah ini menurutmu?

8. Sharing
Pendamping membagi peserta ke dalam beberapa kelompok kecil, 
antara 4-5 orang, untuk merenungkan pertanyaan tadi, dan kemudian 
mensharingkannya dalam kelompok. Jika waktunya cukup, diadakan pleno 
di mana wakil masing-masing kelompok dapat mensharingkan percakapan 
dalam kelompoknya kepada seluruh peserta.

9. Rangkuman dan Peneguhan

Membangun menara pencakar langit tentu bukanlah suatu pelanggaran 
atau dosa. Membangun sebuah menara bisa saja membawa banyak 
manfaat. Namun motivasi di balik rencana itu dapat dinilai sebagai dosa. 
Motivasi mereka ada dua. Pertama, untuk mencari nama atau popularitas. 
“Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang 
puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama...”(ay. 4a). Mereka 
tidak memanfaatkan teknologi untuk memuliakan Allah, melainkan 
untuk memuliakan diri mereka sendiri. Kedua, supaya mereka “jangan 
terserak ke seluruh bumi” (ay. 4b). Dalam Kejadian 1:28, Allah memberi 
perintah kepada manusia untuk memenuhi seluruh muka bumi dan 
mengolahnya, namun mereka justru ingin berkumpul di satu negeri saja, 
yaitu negeri Babel. Maka Allah mengacaukan bahasa mereka, sehingga 
mereka tidak lagi saling mengerti satu sama lain, dan akhirnya mereka 
tersebar ke seluruh muka bumi.

Kisah ini tentu mengandung pesan yang penting untuk kita. Pertama, 
teknologi harus kita manfaatkan untuk memuliakan Allah. Jadikanlah 
media sosial sebagai sarana untuk mewartakan Injil, berbagi pengalaman 
iman, berbagi kata-kata mutiara dan berbagi kata-kata hikmat yang 
dikutip dari Alkitab. Media sosial bisa kita manfaatkan untuk hal-hal 
yang jauh lebih bermanfaat daripada sekedar cari nama, membagikan 
foto selfie, memamerkan jenis makanan dan kekayaan, menyebarkan 
kebencian dan berita bohong (hoax). 

Kedua, kita juga harus menghargai keragaman budaya dan bahasa. Adanya 
keragaman bahasa dan budaya merupakan bagian dari rencana Allah. 
Allah menghendaki juga keragaman ide, gagasan dan pendapat. Dalam 
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bermedia sosial misalnya, pendapat yang berbeda tidak perlu membuat 
kita saling memaki dan memutuskan pertemanan. Berlaku bijaksana dan 
hati-hati dalam berkomunikasi di media sosial sangatlah penting.

Ketiga, kemajuan teknologi merupakan anugerah Allah, dan bukan 
sekedar prestasi manusia belaka. Maka dalam kerendahan hati, kita patut 
bersyukur kepada Allah, karena berkat kemajuan itu hidup kita menjadi 
lebih mudah dan nyaman. Kemajuan teknologi janganlah membuat kita 
menjauh dari Allah, dan mengganggu keheningan dan kekhusyukan 
dalam berdoa. Sebaliknya, media komunikasi hendaknya mendekatkan 
kita dengan Allah. 

10. Membangun Niat

Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita membangun 
niat dalam hati, untuk memanfaatkan teknologi demi kemuliaan Allah.
Kita bangun niat yang sungguh untuk menjadikan media sosial sebagai 
sarana pewartaan Kabar Gembira, sesuai dengan bakat dan kemampuan 
kita, misalnya dengan saling berkirim renungan singkat sms maupun 
kutipan Kitab Suci.

Pendamping kemudian mengajak peserta untuk hening sejenak, guna 
membangun niat dalam hati masing-masing.

11. Doa Permohonan

Ya Tuhan, sabda-Mu telah menyadarkan kami, untuk memanfaatkan 
teknologi, khususnya media komunikasi, sebagai sarana pewartaan Kabar 
Gembira. Namun kami sadar akan segala kelemahan dan kekurangan 
kami. Maka dengarkanlah kiranya doa-doa yang kami haturkan kepada-
Mu:

a. Semoga kita sungguh memanfaatkan teknologi untuk memuliakan 
Allah, dan bukan untuk memuliakan diri sendiri, atau untuk 
menyebarkan kebencian dan kebohongan. Marilah kita mohon...

b. Semoga dalam bermedia sosial kita semakin mampu menghargai 
keragaman budaya, bahasadan pendapat, karena keragaman itu 
merupakan bagian dari rencana Allah. Marilah kita mohon...

c. Semoga kita menyambut kemajuan teknologi sebagai anugerah Allah 
yang patut untuk disyukuri, dan membuat kita semakin dekat dengan 
Allah. Marilah kita mohon...

Doa Bapa Kami (bersama-sama)
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12. Doa Penutup

Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mendampingi kami 
dalam pertemuan ini. Engkau telah mengingatkan kami untuk senantiasa 
memanfaatkan teknologi demi kemuliaan nama-Mu dan kebaikan hidup 
kami bersama. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami sungguh 
mampu mengembangkan budaya dan sikap hidup yang baik dalam 
bermedia sosial. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini 
dan sepanjang masa. Amin.

13. Lagu Penutup 

“YESUS MENGUTUS” (MB 463)
Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua
Masuk keluar kota menjelajah semua desa
Bawa kabar gembira bagi yang miskin papa
Di tangan Sang Pencipta semua kan dapat berkah

     Reff.  Kembali kita pulang bekerja di ladang Tuhan
 Menaburkan yang baik di dalam hati orang (2X)

Madahkan lagu syukurmu, Tuhan di tengah kita
Apa yang kau takuti Tuhanlah penguat kita
Angkat puji nama-Nya, kitalah pusaka-Nya
Di tangan-Nya hiburan dan keselamatan kita
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Tujuan:

Peserta sadar bahwa mereka dipanggil untuk menghayati dan mewartakan 
gaya hidup berbagi dalam kemurahan hati.

Gagasan Dasar:

Sekarang ini banyak orang menganut pola hidup materialistis dan 
konsumeristis. Banyak orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta 
duniawi, karena menganggap bahwa harta duniawi itu dapat menjamin 
keselamatan dan kebahagiaan hidup mereka. Akibatnya, orang dihargai 
berdasarkan berapa besar gaji atau penghasilannya dalam sebulan. Dan 
cara orang bekerja pun sering ditentukan oleh berapa besar gaji yang akan 
diterimanya.

Dalam situasi seperti ini, kita perlu menawarkan nilai-nilai injili. Tentu saja 
ada banyak nilai-nilai injili yang dapat kita temukan dan tawarkan. Di sini 
kita mencoba menemukan nilai-nilai itu dari perumpamaan tentang orang 
kaya yang bodoh (Luk. 12:13-21). Dalam perumpamaan itu, Yesus mengajak 
para murid untuk mengumpulkan harta surgawi, dan berbagi rezeki dengan 
sesama dalam kemurahan hati. Itulah yang menurut Yesus menentukan nilai 
seseorang di hadapan Allah.

1. Lagu Pembuka

“BAWALAH PERSEMBAHANMU”
Bawalah persembahanmu di dalam rumah Tuhan
Terlebih berkat memberi daripada menerima
Berilah dengan sukacita Allah akan memberkatimu 
Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu

2 MENGUMPULKAN 
HARTA SURGAWI
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2. Pengantar 

Sekarang ini banyak orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta 
duniawi, karena menganggap bahwa harta duniawi itu dapat menjamin 
keselamatan dan kebahagiaan hidup mereka. Dan bukan hanya itu. Ada 
anggapan bahwa harta duniawi juga akan meningkatkan status dan gengsi 
mereka di mata orang lain. Kita pun tidak bebas dari anggapan seperti 
itu. Bukankah memakai handphone, baju, sepatu dan mobil dengan 
merek tertentu kita anggap penting untuk mengangkat derajat dan 
harga diri kita dimata kawan-kawan kita? Akibatnya kita memusatkan 
perhatian pada diri sendiri, dan mengumpulkan harta hanya untuk 
memuaskan keinginan kita. Namun itu semua bertentangan dengan 
nilai-nilai Injil; bertentangan dengan semangat berbagi dan berbela rasa 
yang diwartakan oleh Yesus.

3. Doa Pembuka

Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengumpulkan kami pada hari 
ini untuk bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu 
menerangi jalan hidup kami, dan membimbing kami untuk memahami 
bahwa kebahagiaanhidup kami tidaklahbergantung pada harta duniawi, 
melainkan pada harta surgawi, sehingga kami mampu mengembangkan 
kehidupan bersama yang baik dengan semua orang. Karena Engkaulah 
Tuhan dan Juru Selamat kami kini, dan sepanjang masa. Amin.

4. Menampilkan Cerita

BATU AJAIB 
Suatu hari, seorang pastor sampai di sebuah stasi yang umatnya terkenal 
agak pelit dan kurang suka berbagi. Seusai Misa, pastor berkata kepada 
mereka, “Bapak ibu pasti lapar. Maka pastor mau membuat sup untuk 
acara makan siang kita. Modalnya hanya sebuah batu ajaib saja. Dengan 
batu ajaib ini pastor bisa membuat sup yang enak.” Mendengar itu, umat 
sangat tertarik.

Pastor mengambil sebuah kuali, mengisinya dengan air, dan kemudian 
mengeluarkan dari sakunya sebuah batu yang segera dimasukkannya 
ke dalam kuali. Setelah api dihidupkan, mulailah pastor memasak sup. 
Umat semakin penasaran. 

Pastor kemudian mencedok air, dan mencicipi rasanya. “Ah, enak sekali. 
Tapi mungkin akan jauh lebih enak kalau ditambah sedikit garam dan 
bawang”. Mendengar itu, banyak umat yang segera pulang dan kembali 
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dengan membawa garam dan bawang. Pastor menerimanya dan 
memasukkannya ke dalam kuali.

Pastor mengaduk sup itu dan kembali mencedok air, serta mencicipi 
rasanya. “Ah, sudah lebih enak sekarang. Tapi mungkin akan jauh lebih 
enak kalau ditambah sedikit merica dan seledri”. Mendengar itu, banyak 
umat yang segera pulang dan kembali dengan membawa merica dan 
seledri. Pastor menerimanya dan memasukkannya ke dalam kuali. Umat 
semakin penasaran. 

Pastor mengaduk sup itu dan kembali mencedok air, serta mencicipi 
rasanya. “Wah, sudah jauh lebih enak. Tapi mungkin akan semakin 
lebih enak kalau ditambah sedikit kentang dan daging”. Mendengar itu, 
banyak umat yang segera pulang dan kembali dengan membawa kentang 
dan daging. Pastor menerimanya dan memasukkannya ke dalam kuali. 

Pastor mengaduk sup itu dan kembali mencedok air, serta mencicipi 
rasanya. Pastor tersenyum dan berkata, “Nah, sup kita sudah siap. Mari 
kita nikmati bersama-sama”. Umat kagum sekali dengan khasiat batu 
ajaib itu.
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Seusai makan, pastor hendak melanjutkan perjalanan. Dan umat di stasi 
itu meminta agar pastor berkenan memberikan batu ajaib itu kepada 
mereka, supaya mereka dapat membuat sup lagi. Pastor pun memberikan 
batu ajaib itu kepada mereka. Mereka senang sekali. 

Di tengah jalan, pastor memungut sebuah batu dan memasukkannya ke 
dalam sakunya. Ia sudah punya batu ajaib lagi.

Mendalami Cerita
Usai bercerita, pendamping dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk 
mendalami cerita, misalnya dengan mengajukan pertanyaan berikut:

• Menurutmu, apa makna/pesan cerita tadi?

Kemudian pendamping memberikan masukan berikut:

• Dalam kisah tadi, yang penting bukanlah batu ajaib. Batu itu hanya 
batu biasa. Yang penting adalah bahwa umat membagikan apa yang 
mereka miliki untuk membuat sup itu. Jika ada kesediaan untuk 
berbagi, hidup tentu akan menjadi lebih enak.

5. Lagu Selingan

“GREAT THINGS”
It’s a great things to praise the Lord (3X)
Walking in the light of God
Walk walk walk walk in the light (3X)
Walking in the light of God

Kata “praise” dapat diganti dengan “pray”, “serve”.

6. Membaca Kitab Suci

Seorang kaya meminta Yesus bertindak sebagai hakim dalam perkara 
pembagian harta warisan dengan saudaranya. Dalam hukum Taurat, 
telah diatur bahwa anak laki-laki sulung berhak mendapatkan dua 
bagian dari harta warisan ayahnya. Tapi Yesus menolak menjadi hakim 
dalam perkara itu. Ia datang bukan untuk mengurusi perkara-perkara 
kecil yang dapat ditangani oleh seorang rabi. Ia datang untuk perkara 
yang lebih penting, yakni mewartakan Kerajaan Allah.

Teks Kitab Suci ini sebaiknya dibaca dua kali. Kali pertama dibaca dalam 
hati secara pribadi, dan kali kedua dibaca secara bersama-sama atau secara 
bergantian ayat per ayat.
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ORANG KAYA YANG BODOH (LUK. 12:13-21)
13Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus: “Guru, katakanlah 
kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku.” 14Tetapi Yesus 
berkata kepadanya: “Saudara, siapakah yang telah mengangkat Aku 
menjadi hakim atau pengantara atas kamu?” 15Kata-Nya lagi kepada 
mereka: “Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, 
sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah 
tergantung dari pada kekayaannya itu.” 16Kemudian Ia mengatakan 
kepada mereka suatu perumpamaan, kata-Nya: “Ada seorang kaya, 
tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17Ia bertanya dalam hatinya: 
Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di 
mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18Lalu katanya: Inilah yang 
akan aku perbuat; aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku 
akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya 
segala gandum dan barang-barangku. 19Sesudah itu aku akan berkata 
kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk 
bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan 
bersenang-senanglah! 20Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang 
bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari padamu, dan apa 
yang telah kausediakan, untuk siapakah itu nanti? 21Demikianlah jadinya 
dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia 
tidak kaya di hadapan Allah.

7. Mendalami Bacaan

a. Menurutmu, siapakah yang dimaksud dengan “orang kaya yang 
bodoh”?

b. Apa pesan yang ingin disampaikan perumpamaan ini kepadamu?

8. Sharing

Pendamping membagi peserta ke dalam beberapa kelompok kecil, 
antara 4-5 orang, untuk merenungkan pertanyaan tadi, dan kemudian 
mensharingkannya dalam kelompok. Jika waktunya cukup, diadakan 
pleno di mana wakil masing-masing kelompok dapat mensharingkan 
percakapan dalam kelompoknya kepada seluruh peserta.

9. Rangkuman dan Peneguhan

Yesus tahu motivasi orang yang berperkara dalam Injil tadi:orang itu 
sebenarnya bukan ingin berlaku adil, melainkan ingin mendapatkan 
seluruh harta warisan. Maka Yesus memberi peringatan kepada murid-
murid-Nya untuk waspada terhadap segala bentuk ketamakan. Ketamakan 
dan harta bukan jaminan kebahagiaan serta keselamatan. Hal itu dijelaskan 
Yesus melalui perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. 
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Hasil panen yang melimpah mendorong orang kaya ini membangun 
lumbung yang jauh lebih besar. Ia menganggap hasil panen melimpah 
itu akan menjamin masa depannya. Tak sedikit pun terlintas keinginan 
dalam hatinya untuk bersyukur kepada Allah dan berbagi dengan 
orang lain. Perhatiannya adalah bagaimana caranya ia bisa menikmati 
semua kekayaannya itu. Ia lupa bahwa hidupnya sementara, dan bahwa 
kekayaannya itu tidak akan menjamin keselamatan hidupnya. Akhirnya, 
pada malam hari, hidupnya harus berakhir. Perumpamaan ini tentu 
mengandung beberapa pesan untuk kita. 

Pertama, harta kekayaan itu anugerah Allah. Maka harta kekayaan 
tidak boleh kita nikmati sendiri, melainkan harus kita bagi kepada 
sesama dengan murah hati. Orang yang rela berbagi adalah orang yang 
mengumpulkan harta surgawi, yang perhatiannya terarah kepada Allah. 
Sebaliknya, orang yang mengumpulkan harta duniawi, perhatiannya 
akan melekat pada harta itu, sehingga tidak lagi terarah kepada Allah. 

Kedua,kebahagiaanhidup kita sama sekali tidak bisa dijamin oleh harta 
kekayaan. Jaminan kebahagiaan hidup ada pada Allah. Hidup bersama 
Allah dan berlaku baik kepada sesama, itulah yang akan menjamin 
kebahagiaan hidup. 

Ketiga, nilai hidup kita tidak tergantung pada tipe rumah yang kita 
diami, makanan yang kita konsumsi, pakaian, perhiasan, handphonedan 
kendaraan yang kita pakai. Nilai hidup kita tidak tergantung pada 
kekayaan. Nilai hidup kita ditentukan oleh seberapa dalam kita mengasihi 
Allah dan sesama.

10. Membangun Niat

Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita membangun niat 
dalam hati, untuk mulai mengembangkan sikap hidup berbagi dalam 
kemurahan hati, misalnya dengan membantu anak yatim piatu, korban 
bencana alam, dan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, seturut 
kemampuan kita.

Pendamping kemudian mengajak peserta untuk hening sejenak, guna 
membangun niat dalam hati masing-masing.

11. Doa Umat

Ya Tuhan, sabda-Mu telah menyadarkan kami, untuk belajar hidup 
berbagi dengan sesama dalam kemurahan hati. Namun kami sadar akan 
segala kelemahan dan kekurangan kami. Maka dengarkanlah kiranya 
doa-doa yang kami haturkan kepada-Mu:
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a. Semoga kita diberi hati yang rela untuk mengembangkan budaya 
hidup berbagi dengan sesama, serta dijauhkan dari sikap tamak dan 
mementingkan diri sendiri. Marilah kita mohon...

b. Semoga kita semakin menyadari bahwa kebahagiaanhidup kita 
sesungguhnya ditentukan oleh hubungan kita yang baik dengan Allah 
dan sesama, dan bukan oleh banyaknya harta benda yang kita miliki.
Marilah kita mohon...

c. Semoga kita dianugerahi kemurahan hati terhadap sesama, serta 
dibebaskan dari keinginan untuk mengejar dan menumpuk kekayaan.
Marilah kita mohon...

Doa Bapa Kami (bersama-sama)

12. Doa Penutup

Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mendampingi kami 
dalam pertemuan ini. Engkau telah mengingatkan kami untuk senantiasa 
mengembangkan budaya hidup berbagi dengan sesama, sesuai dengan 
kehendak-Mu, agar kami dapat mengalami sukacita dan bahagia sejati. 
Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang 
masa. Amin.

13. Lagu Penutup

“BAHASA CINTA” 
Andaikan aku lakukan yang luhur mulia
Jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna

Reff:

Ajarilah kami bahasa cinta-Mu
Agar kami dekat pada-Mu ya Tuhanku
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu
Agar kami dekat pada-Mu

Cinta itu lemah lembut sabar sederhana
Cinta itu murah hati rela menderita

Andaikan aku dermakan segala milikku
Tapi hanyalah cinta-Mu sanggup membah’giakan
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Tujuan:

1. Peserta menyadari pentingnya membangun kebersamaan dalam hidup. 
2. Peserta terdorong untuk menjadi orang yang suka berbagi kepada 

sesama sebagai upaya untuk membangun kebersamaan dalam hidup.

Gagasan Dasar:

Selain berada dalam budaya materialisme dan konsumerisme (pertemuan 
kedua), dunia kita saat ini juga dilanda arus zaman individualisme, yang 
menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Perhatian 
difokuskan pada diri sendiri, dan tidak peduli pada orang lain, tidak peduli akan 
apa yang terjadi di lingkungan kita bahkan tidak lagi merasa perlu mengenal 
dan bergaul dengan tetangga, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.

Menghadapi gaya hidup masyarakat modern yang makin mementingkan 
diri sendiri, gaya hidup jemaat perdana (Kis. 2:41-47) dapat dijadikan model 
dan pembelajaran, sebab cara dan gaya hidup jemaat perdana menekankan 
persekutuan dan kebersamaan.

Kis. 2:41-47 dapat diikuti dengan alur kisah sebagai berikut: ditampilkan ciri 
dan gaya hidup jemaat perdana (ay 42), disusul dengan dampaknya bagi 
orang luar (ay 43); ditampilkan lagi ciri dan gaya hidup jemaat perdana (ay 44-
47a), dan disusul lagi dengan dampaknya bagi orang luar (ay 47b-c). 

1. Lagu Pembuka

“MELAYANI LEBIH SUNGGUH”
Melayani, melayani lebih sungguh 2x
Tuhan lebih dulu melayani kepadaku
Melayani, melayani lebih sungguh.

Mengasihi ...  
Mengampuni ...

3 MEMBANGUN 
KEBERSAMAAN DALAM 
HIDUP
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2. Pengantar

Kita seringkali mengucapkan kalimat pendek pada teman, ‘kamu jangan 
egois gitu dong’. Hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak 
suka pada sikap egois, sikap mementingkan diri sendiri dan tidak peduli 
pada kepentingan orang lain. Namun pada kesempatan lain kita pun 
terjebak pada sikap itu, kita dikatakan ‘egois’ oleh orang lain. 

Rupa-rupanya sikap egois, sikap individualis, sikap mementingkan 
diri sendiri sudah menjadi gaya hidup manusia modern. Padahal sikap 
individualis atau sikap mementingkan diri sendiri tidak selaras dengan 
kehendak Tuhan.

Pada pertemuan ketiga ini kita mau belajar dari gaya hidup jemaat 
perdana, yang hidup dalam persekutuan dan kebersamaan; agar 
gaya hidup kita yang cenderung individualis lambat laun dapat kita 
ubah menjadi gaya hidup yang mengutamakan persekutuan dan 
mengedepankan kebersamaan, seperti gaya hidup jemaat perdana. 

3. Doa Pembuka

Allah Bapa yang mahamurah, Engkau mengasihi semua manusia ciptaan-
Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar dalam 
pertemuan ini kami mampu menemukan kehendak-Mu. Bantulah kami 
untuk dapat mengasihi semua orang, agar terciptalah dalam hidup kami 
persatuan dan kebersamaan yang mendatangkan sukacita dan damai 
sejahtera. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. 

4. Menampilkan Pengalaman Hidup

SI BANU
Banu adalah seorang siswa pada salah satu Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) yang dikenal oleh teman-temannya sebagai orang yang pelit. Di 
dalam tas sekolahnya tersedia alat-alat pelajaran seperti: pena, pensil, 
karet penghapus, tip-ex, kalkulator, penggaris, busur, dsb. Banu tidak 
pernah merasa perlu meminjam alat-alat pelajaran pada temannya, 
namun dia juga tidak mau memberi pinjaman kepada orang lain, ketika 
ada teman yang membutuhkan. 

Suatu hari, ketika sedang berlangsung ujian, Banu sangat gelisah karena 
penanya macet dan tidak bisa digunakan untuk menulis. Dia tidak mau 
meminjam pada teman sekelasnya, karena sadar bahwa selama ini dia 
tidak mau meminjamkan alat-alat pelajaran miliknya pada orang lain. 
‘Pasti mereka akan balas dendam’, pikirnya.
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Melihat kegelisahan Banu, Ibu Guru yang mengawasi ujian bertanya, 
‘Banu, ada apa, kamu kelihatan gelisah?’ Dengan tergagap Banu menjawab, 
‘Maaf bu, pena saya macet, tintanya habis’. Dengan memandang sekeliling 
Bu Guru bertanya pada siswa/i di kelas itu, “Siapa di antara kalian yang 
membawa dua pena?” Sunyi. Tidak ada yang menjawab. Sekali lagi Bu 
Guru bertanya, ‘Apakah ada diantara kalian yang membawa dua pena?’. 
Salah seorang siswa menjawab, ‘Biarkan saja bu. Selama ini dia pelit. Biar 
tau rasa dia’. 

Tiba-tiba, seorang siswi yang bernama Lisa mengambil pena dari dalam 
tasnya, dan menyerahkannya kepada Banu, ‘Ini, saya membawa dua 
pena. Pakailah’. 

Banu terdiam, menerima pena itu dengan tertunduk malu. 

5. Mendalami Pengalaman Hidup

a. Apa komentarmu terhadap sikap Banu? (pelit, egois, tidak peduli, dsb)
b. Apa komentarmu terhadap sikap Lisa? (murah hati, suka memberi, 

perhatian, dsb)
c. Bantuan apa yang bisa kita berikan kepada Banu agar dapat menjadi 

anak yang suka berbagi? (nasihat supaya suka memberi pertolongan, 
diberikan teladan kemurahan hati seperti Lisa, dsb) 
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6. Lagu Selingan

“JALAN SERTA YESUS”
Jalan serta Yesus, jalan serta-Nya setiap hari
Jalan serta Yesus, serta Yesus s’lama-Nya

Jalan dalam suka, jalan dalam duka
Jalan serta-Nya setiap hari
Jalan dalam suka, jalan dalam duka
Serta Yesus s’lamanya

Catatan: 
Jika memungkinkan lagu di atas dinyanyikan dengan gerakan. 

7. Membaca Kitab Suci

CARA HIDUP JEMAAT PERDANA (Kis. 2:41-47)
41Orang-orang yang menerima perkataan rasul-rasul itu memberi diri 
dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. 
42Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. 
Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43Lalu 
ketakutanlah mereka semua, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak 
mukjizat dan tanda ajaib. 44Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan 
semua milik mereka adalah milik bersama, 45dan selalu ada dari mereka 
yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua 
orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46Dengan bertekun 
dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka 
memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan 
bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, 47sambil memuji Allah dan 
mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah 
mereka dengan orang yang diselamatkan.

8. Mendalami Teks Kitab Suci

a. Apa saja yang dilakukan oleh jemaat perdana? (bertekun dalam 
pengajaran rasul, bertekun dalam persekutuan, berkumpul untuk 
berdoa, berkumpul untuk memecahkan roti, dsb)

b. Apa reaksi orang-orang sekitar terhadap gaya hidup jemaat perdana? 
(kagum terhadap mukjizat yang dilakukan oleh para rasul, suka 
terhadap gaya hidup jemaat perdana) 

c. Apa yang dapat kita teladani dari gaya hidup jemaat perdana? 
(kebiasaan suka berkumpul, kebiasaan suka berbagi, dsb) 
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9. Rangkuman dan Peneguhan

Penulis Kisah Para Rasul menampilkan beberapa ciri dan gaya hidup 
jemaat perdana: Pertama, mereka bertekun dalam pengajaran para 
rasul (ay 42a). Bertekun dalam pengajaran berarti mereka dengan tekun 
mendengarkan dan melaksanakan apa yang diajarkan para rasul, antara 
lain: pewartaan seputar kematian dan kebangkitan Yesus dan maknanya 
bagi kehidupan kristiani, penafsiran Kitab Suci dan segala sesuatu yang 
diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus selama hidup di dunia. Pengajaran 
mereka disertai dengan banyak tanda dan mukjizat yang menegaskan 
kebenaran pengajaran mereka sama seperti pengajaran Yesus sendiri. 

Kedua, bertekun dalam persekutuan (ay 42b). Bertekun dalam 
persekutuan atau kebersamaan (koinonia) diungkapkan secara khusus 
dalam aktivitas memecahkan roti. Mereka selalu berkumpul untuk 
memecahkan roti (yaitu: perayaan Ekaristi, bdk. Luk. 22:19) dan makan 
bersama dalam perjamuan biasa (bdk. Luk. 24:30,35; Kis. 20:11; 27:35). 
Persekutuan atau kebersamaan umat diungkapkan pula dalam kegiatan 
doa bersama. Mereka semua bertekun dalam doa bersama, baik di Bait 
Allah (bdk. Kis. 3:1; 21:20) maupun di rumah (Kis. 4:24-30). 

Ketiga, semangat saling berbagi secara sukarela (ay 44-45). Semangat 
berbagi itu tidak hanya mengungkapkan kesadaran mereka akan fungsi 
sosial dari harta milik, tetapi juga memperlihatkan dimensi sosial dalam 
persekutuan atau kebersamaan. Sebab tidak ada persekutuan atau 
kebersamaan tanpa adanya kerelaan dan semangat untuk berbagi.

Penulis Kisah Para rasul juga mencatat dampaknya bagi orang-orang di 
luar jemaat perdana: 

• Semua orang ‘takut’ (kagum/takjub) terhadap banyaknya mukjizat 
dan tanda ajaib (ay 43). Kata ‘takut’ (Yun. phobos) biasanya digunakan 
oleh Lukas untuk mengungkapkan reaksi manusia terhadap campur 
tangan Allah yang melampaui daya tangkapnya (bdk. Luk. 1:12). 
Kata ini juga digunakan untuk mengungkapkan perasaan kagum 
atas kehadiran dan kuasa Allah (bdk. Luk. 5:26). Jadi, reaksi ‘takut’ 
dipahami dalam arti kekaguman atau keterpesonaan atas kehadiran 
dan tindakan Allah yang penuh kuasa dalam karya mukjizat dan tada 
ajaib yang dilakukan oleh para rasul.

• Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah 
jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan (ay 47). Ciri dan 
gaya hidup jemaat perdana mengundang simpati dari orang-orang 
di sekitar dan memberi kontribusi bagi penambahan jumlah mereka. 
Kesaksian melalui gaya hidup mereka memiliki daya-dampak yang 
besar bagi karya pewartaan, namun penambahan jumlah anggota 
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dilihat juga oleh Lukas sebagai hasil karya Allah. Tiap-tiap hari Tuhan 
menambah jumlah mereka dengan orang yang dibaptis, yang percaya 
kepada Yesus.

10. Membangun Niat
Pemandu mengajak peserta untuk berniat membangun kebersamaan dalam 
hidup serta berbagi dengan cara menuliskannya pada selembar kertas dan 
mengungkapkannya dengan lantang. Niat yang sudah dibangun dianjurkan 
dibawa pulang untuk ditempelkan pada suatu tempat yang cocok, dan pada 
pertemuan berikutnya boleh dibagikan pengalamannya. 

11. Doa Permohonan

 :P  Adik-adik, marilah kita memanjatkan doa permohonan kepada 
Allah, Bapa yang mahabaik:

a. Bagi Gereja: Semoga Gereja senantiasa mengajarkan dengan kata 
dan perbuatan akan pentingnya hidup dalam persekutuan dan 
kebersamaan. Marilah kita mohon ...

b. Bagi bangsa dan negara: Semoga para pemimpin bangsa dan negara 
membina hidup rukun dan damai, gemar bergotong royong untuk 
memajukan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon ...

c. Bagi sesama yang miskin dan menderita: Semoga saudara-saudari 
kita yang miskin dan menderita senantiasa memperoleh perhatian 
dan pelayanan yang dapat mendatangkan kegembiraan dan sukacita 
dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Marilah kita mohon ...

d. Bagi kita yang berhimpun di sini: Semoga kita yang baru saja 
merenungkan tentang gaya hidup jemaat perdana terdorong untuk 
membangun persekutuan sejati dalam keluarga dan masyarakat, 
serta rela berbagi dengan semua orang yang membutuhkan 
bantuan. Marilah kita mohon ...

 :P  Allah yang mahabaik. Demikianlah permohonan putra-putri-Mu ini. 
Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Demi Kristus, Tuhan 
kami. Amin.

Doa Bapa kami ...(bersama-sama)

12. Doa Penutup

Allah Bapa yang mahabaik, kami bersyukur atas bimbingan-Mu dalam 
pertemuan kami ini. Bimbinglah kami agar kami lebih mengutamakan 
kepentingan banyak orang daripada kepentingan kami sendiri dan 
terdorong untuk membangun persekutuan sejati dalam keluarga dan 
lingkungan hidup kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. 
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13. Lagu Penutup

“BETAPA HATIKU”
Betapa hatiku berterimakasih, Yesus
Kau mengasihiku, Kau memilikiku
Hanya ini Tuhan persembahanku
Segenap hidupku jiwa dan ragaku
S’bab tak kumiliki harta kekayaan
Yang cukup berarti tuk ku persembahkan
Hanya ini Tuhan permohonanku
Terimalah Tuhan persembahanku
Pakailah hidupku sebagai alat-Mu
Seumur hidupku
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Tujuan:

• Peserta mampu menyebut contoh hikmat yang berasal dari dunia dan 
hikmat yang berasal dari Allah sesuai yang tertulis dalam Kitab Suci (Yak. 
3:14 - 4:3). 

• Peserta mampu berdoa secara benar untuk mendapat hikmat sejati, guna 
melawan godaan. 

Gagasan Dasar:

Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah renungkan tema:memuliakan 
Tuhan melalui teknologi, mengumpulkan harta surgawi,dan membangun 
kebersamaan dalam hidup. Sekarang kita mau mendalami dan merenungkan 
tema Hikmat sejati. 

Ada ungkapan di dalam masyarakat kita: “hidup kaya raya, mati masuk 
sorga”. Dibalik ungkapan itu mau dinyatakan bahwa hidup ini hanya sekali, 
mesti senang, jangan hidup susah. Maka selagi hidup bersenang senanglah, 
puaskan dan nikmati apa yang kamu inginkan! Gaya hidup yang menempatkan 
kesenangan dan kenikmatan hawa nafsu sebagai yang utama dalam hidup 
dikenal dengan namahedonisme.

Hedonisme berasal dari akar kata Yunani kuno hēdonē yang secara umum 
berarti kesenangan diri, kenikmatan hidup, dan hawa nafsu. Kesenangan 
dan kenikmatan itu dianggapsebagai kebaikan tertinggi sehingga menjadi 
tujuan utama dalam hidup. Kesenangan dan kenikmatan hidup itu 
memang pada dirinya sendiri baik sebab termasuk bagian dari ciptaan yang 
Tuhan kehendaki(Kej. 1:31). Namun, tidak semuanya yang nikmat atau 
menyenangkan itu baik secara moral dan sesuai dengan kehendak Allah. 
Pandangan dan gaya hidup yang menempatkan kesenangan dan kenikmatan 
sebagai prioritas hidup, dipandang tidak baik secara moral; dan juga tidak 
sesuai dengan kehendak Allah.

Itulah sebabnya, kita perlu menggali dan menawarkan nilai-nilai injili untuk 
menghadapi dan menentang pandangan dan gaya hidup yang hanya mencari 
kesenangan dan kenikmatan duniawi itu.

4 HIKMAT SEJATI, HIKMAT 
YANG BERASAL DARI 
ALLAH
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1. Lagu Pembuka

“MARI KITA BERSUKARIA”
Mari kita bersukaria, karna ini hari bahagia
Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu
Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih
Bukankah Yesus berkata; damai tlah dibrikan
Mari kita bersukaria

2. Pengantar

Adik - adik,

Salahkah bila dalam hidup yang hanya sekali ini kita isi dengan hal 
hal yang menyenangkan? Pertanyaan ini perlu jawaban karena banyak 
kawan kita yang hidupnya berantakan gara-gara mencari dan menuruti 
kesenangannya dan kemauannya sendiri.

Kesenangan dan kenikmatan hidup itu memang pada dasarnya baik 
sebab termasuk bagian dari ciptaan yang dikehendaki Tuhan (Kej. 1:31). 
Namun, tidak semuanya yang nikmat atau menyenangkan itu baik secara 
moral dan sesuai dengan kehendak Allah. Pandangan dan gaya hidup 
yang menempatkan kesenangan dan kenikmatan hawa nafsu sebagai 
prioritas hidup dipandang tidak baik secara moral dan juga tidak sesuai 
dengan kehendak Allah.

3. Doa Pembuka

Marilah berdoa,

Ya Allah,saat ini kami datang dan berkumpul dalam nama-Mu. Kami 
bergembira dan bersukacita karena Engkau hadir dan ada bersama kami. 
Saat ini kami tengah dihadapkan pada zaman yang sungguh menggoda 
dan mencenderungkan kami untuk melulu bersenang-senang demi 
kenikmatan diri sendiri dan melupakan orang lain. Karena itu Ya Allah, 
bimbing dan berkati kami agar mampu mengisi dan mewarnai kehidupan 
ini dengan hikmat-Mu, Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin

4. Membaca Kitab Suci (Yak. 3:14 - 4:3)

Rasul Yakobus berbicara tentang dua jenis hikmat dengan ciri-ciri dan 
dampaknya masing-masing (ay. 14-18). Lalu, ada celaan bagi sikap dan 
tindakan yang digerakkan oleh kesenangan, kenikmatan, dan hawa nafsu 
sehingga melahirkan sengketa, pertengkaran, dan pembunuhan (ay. 1-3). 
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Yakobus menampilkan dua jenis hikmat untuk mengilustrasikan dua 
bentuk gaya hidup. Pertama, hikmat yang datang dari bawah, dari 
dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ciri-cirinya adalah iri hati, 
mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan berdusta. Dampak 
yang dihasilkannyaadalah kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 
Kedua, hikmat yang datangnya dari atas, dari surga, dari Allah yang 
murah hati. Ciri-cirinya adalah murni, suka damai, lembut, penurut, 
penuh belas kasihan, tidak memihak, dan tidak munafik. Dampak 
yang dihasilkannya adalah orang bertindak secara bijak, sesuai dengan 
kehendak Allah, dan berelasi baik dengan Allah dan sesama sehingga 
orang hidup dalam damai.

HIKMAT DAN HAWA NAFSU (Yak. 3:14-4:3)
3:14Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri 
sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta 
melawan kebenaran! 15Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi 
dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 16Sebab di mana ada iri 
hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala 
macam perbuatan jahat. 17Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-
tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas 
kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. 
18Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk 
mereka yang mengadakan damai. 4:1Dari manakah datangnya sengketa dan 
pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu 
yang saling berjuang di dalam tubuhmu? 2Kamu mengingini sesuatu, 
tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh; kamu iri hati, 
tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu 
berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. 
3Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena 
kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan 
untuk memuaskan hawa nafsumu.

Dibacakan secara bergantian laki-laki dan perempuan, selanjutnya diberi 
waktu hening, kemudian dibacakan sekali lagi bersama-sama.

5. Mendalami Bacaan

a. Diskusi Kelompok
Peserta dibagi dalam kelompok, setiap kelompok maksimal 5 orang. Waktu 
untuk diskusi kelompok maksimal 7 menit.

Pertanyaan panduan:

1) Pada bab 3:14-15 terdapat beberapa tanda-tanda hikmat yang datang 
bukan dari atas tapi dari dunia dan setan-setan. Sebutkanlah!
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2) Pada bab 3:17-18 terdapat beberapa tanda - tanda hikmat yang berasal 
dari atas.Sebutkanlah.

3) Pada bab 4:3 disebutkan alasan mengapa doa tidak dikabulkan, apa 
tanggapan atau pendapatmu?

b. Permainan
Pemandu menyiapkan kotak yang berisi kertas kertas dengan tulisan; iri 
hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta,kekacauan, 
perbuatan jahat, murni, pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, tidak 
memihak, tidak munafik. Bisa ditambah dengan kertas-kertas yang berisi 
kata-kata lain untuk menambah serunya permainan. Jumlah kotak sesuai 
dengan jumlah kelompok.

Secara bergantian, kelompok menyiapkan satu orang yang siap bertanding 
lari untuk mengambil kertas jawaban. Utusan kelompok harus berganti ganti 
dan tidak boleh orang yang sudah tampil sebagai pelari. Setelah pertanyaan 
diberikan, diberi aba-aba. Selanjutnya, utusan berlari mengambil kertas 
jawaban di kotak yang disediakan dan memasukkannya di kotak hikmat Allah 
atau hikmat manusia. Siapa yang lebih dulu mengambil kertas jawaban yang 
benar diberi skor 10. 

Pertanyaan dari pemandu yang dilombakan:
1. Carilah satu tanda hikmat dari berasal dunia.
2. Carilah satu tanda hikmat yang datang dari atas atau dari Allah.

Pertanyaan ini dibolak balik sedemikian hingga peserta lomba tetap 
semangat.

• Setelah semua pertanyaan diberikan, keseluruhan skor ditotal. Pemenang 
permainan adalah kelompok yang mendapatkan skor terbanyak.

• Bagi kelompok pemenang diberi hadiah berupa lagu yang dinyanyikan 
bersama oleh semua kelompok yang kalah dalam lomba itu.

• Setelah lomba selesai, pendamping dan semua peserta membacakan 
kertas kertas yang terkumpul dalam kotak: hikmat dunia dan hikmat 
Allah.

6. Sharing
Anak anak diberi kesempatan untuk mengungkapkan kesan-kesan dari 
permainan di atas. Selanjutnya setiap kelompok diminta untuk mensharingkan 
jawaban diskusi kelompok pertanyaan no 3. (lihat point 05 a no: 3)

7. Penegasan

Sikap dan tindakan yang digerakkan oleh kesenangan diri, kenikmatan 
hidup, dan hawa nafsu melahirkan pertengkaran dan perselisihan 
dengan sesama yang berujung pada pembunuhan. Sikap dan tindakan 
yang digerakkan oleh keinginan untuk mendapatkan kesenangan diri, 
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kenikmatan hidup, dan memuaskan hawa nafsu pastilah berasal dari 
dunia, setan-setan (ay. 14).

Sebaliknya, ada yang datang dari atas (dari Allah). Hikmat sejati diperoleh 
dari karunia Allah. Karena diperoleh dari karunia Allah, manusia tidak dapat 
memperoleh hikmat, kebajikan, dan kearifan melalui usahanya sendiri. 
Manusia tidak akan dapat memperolehnya jika tidak dianugerahkan 
oleh Allah sendiri. Satu-satunya cara untuk memperolehnya adalah 
memohonkannya kepada Allah dalam doa (ay. 2).

8. Lagu selingan 

“Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan”
Ku tau Tuhan, pasti buka jalan (2x)
Asal ku hidup suci, tidak turut dunia
Ku tau Tuhan, pasti buka jalan 
I know the Lord will make a way for me (2x), 
If I live a holy life, 
shun the wrong and do the right, 
I know the Lord will make a way for me 

9. Menampilkan kisah
Agar bagian ini maximal, diharapkan pada pendamping untuk menggunakan 
metode bercerita atau bertutur.

SANTO AGUSTINUS
Adik-adik, Agustinus adalah Bapa Gereja purba yang terkenal. Ia lahir di 
Tagaste (sekarang: Soukh-Ahras), Afrika Utara pada tanggal 13 November 
354. Ibunya, Monika, seorang yang beriman Kristen dari sebuah keluarga 
yang taat agama; sedangkan ayahnya Patrisius, seorang tuan tanah dan 
sesepuh kota yang masih kafir. Semangat doa Monika sungguh luar 
biasa. Siang malamtiada henti ia berdoa untuk pertobatan suami dan 
anaknya. Akhirnya Patrisius bertobat dan dipermandikan menjelang 
saat kematiannya. Kekafiran Patrisius sungguh berpengaruh besar pada 
diri anaknya yaitu Agustinus. 

Semenjak kecil Agustinus sudah menampilkan kecerdasan yang tinggi. 
Karena itu ayahnya mencita-citakan agar ia menjadi seorang yang 
terkenal. Pada usia 17 tahun, ia di kirim ke Kartago untuk belajar ilmu 
retorika. Di Kartago, ia belajar dengan tekun hingga menjadi seorang 
murid yang terkenal. Namun, seperti kebanyakan remaja saat itu, 
hidupnya tidak lagi tertib oleh aturan moral; pesta pora dan kemabukan.



126

Ia berkenalan dengan Uskup Santo Ambrosius, seorang mantan gubernur 
yang saleh. Ia menyaksikan dari dekat cara hidup para biarawan yang 
bijaksana, ramah dan saling mengasihi. Hatinya tersentuh dan mulailah 
ia berpikir: “Apa yang mendasari hidup mereka? Injilkah yang mewarnai 
hidup mereka itu?” Kecuali itu, ia sering mendengarkan kotbah-kotbah 
Uskup Ambrosius dan tertarik pada semua ajarannya. 

Semuanya itu menyadarkan dia akan nasehat-nasehat ibunya tatkala ia 
masih di Tagaste. Suatu hari, ia mendengar suara ajaib seorang anak: 
“Ambil dan bacalah!” Tanpa banyak berpikir, ia segera menjamah kitab 
Injil itu, membukanya dan membaca: “Marilah kita hidup sopan seperti 
pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam 
perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai 
perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk 
memuaskan keinginannya.” (Rm. 13:13-14).

Pada tahun 388, ia kembali ke Afrika bersama ibunya Monika. Di kota 
pelabuhan Ostia, ibunya meninggal dunia. Ia ditabhiskan menjadi 
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imam pada tahun 391, dan bertugas di Hippo sebagai pembantu uskup 
di kota itu. Sepeninggal uskup itu pada tahun 395, ia dipilih menjadi 
Uskup Hippo. Selama 35 tahun ia menjadi pusat kehidupan keagamaan 
di Afrika. Rahmat Tuhan yang besar atas dirinya dimuliakannya di dalam 
berbagai bentuk kidung dan tulisan. Tulisan-tulisannya meliputi 113 buah 
buku, 218 buah surat dan 500 buah kotbah. Setiap tanggal 28 Agustus 
Gereja mengenang Santo Agustinus dan merayakan secara liturgis dalam 
peringatan wajib.

10. Mendalami kisah

a) Apa yang dilakukan ibu Agustinus demi kebaikan keluarganya?
b) Agustinus muda terjerumus dalam pesta pora dan kemabukan. 

Adakah di zaman ini kaum remaja yang terjebak seperti Agustinus? 
c) Apa yang dilakukan oleh Agustinus hingga dia bertobat?

11. Peneguhan

Contoh orang yang menerima hikmat dari Allah adalah Santa Monika, 
ibu Santo Agustinus. Siang malam tiada henti ia berdoa untuk pertobatan 
suami dan anaknya hingga akhirnya suaminya pun bertobat. Demikian 
juga Agustinus, berkat doa ibunda dan juga perkenalannya dengan 
Uskup Santo Ambrosiusmendorong dia rajin mendengar kotbah-kotbah 
serta meneladani cara hidupnya. Pencariannya menghasilkan pertobatan 
menuju perubahan hidup yang lebih baik. 

12. Membangun niat

Adik adik,setelah merenungkan Sabda Tuhan dan belajar dari santo 
Agustinus, marilah kita membangun niat:mulai hari ini saya akan ...... 

Misalnya: saya akan berdoa secara benar yaitu berdoa tidak untuk 
memenuhi kesenangan diri, kenikmatan hidup, dan hawa nafsu sendiri.

13. Doa Permohonan

Adik adik, 

Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah di surga:

• Semoga dengan meneladan santa Monika, kami disanggupkan untuk 
selalu bertekun dalam doa, menjadi pendoa bagi kepentingan banyak 
orang. Marilah kita mohon...

• Semoga karena teladan santo Agustinus, kami cepat sadar dan 
bertobat bila terjerumus dalam keadaan bahaya,memuaskan hawa 
nafsu dengan pesta pora dan kemabukan. Marilah kita mohon...
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• Semoga kami dijauhkan dari sikap iri hati, mementingkan diri sendiri 
dan memegahkan diri.Sebaliknya berilah kami hikmat sejati, agar 
kami mampu hidup benar dihadapan Allah dan sesama. Marilah kita 
mohon...

Demikianlah ya Allah doa-doa kami. Berkenanlah mendengarkan dan 
mengabulkannya.Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin

Doa Bapa Kami (bersama-sama)

14. Doa Penutup

Marilah kita berdoa,

Ya Allah,kami syukuri pertemuan ini karena dengan pertemuan ini 
Engkau membuka hati dan pikiran kami melalui Sabda-Mu dalam Kitab 
Sucidan juga keteladanan Santo Agustinus serta Santa Monika ibunya. 
Jauhkanlah kami dari kecenderungan mencari kesenangan untuk 
memuaskan hawa nafsu. Sebaliknya ajarlah kami untuk mampu berdoa 
secara benar, agar hikmat sejati turun atas diri kami. Demi Kristus, Tuhan 
dan Pengantara kami. Amin

15. Lagu Penutup

“Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar”
Bersama Yesus lakukan perkara besar
Bersama Yesus tidak ada yang sukar
Bersama Yesus ada jalan keluar
Untuk masalahmu, untuk masalahku
Untuk masalah kita semua

Yesus, Anak Domba Allah
Juru selamat umat manusia
Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan
Dia memulihkan, Dia menguduskan
Dia Raja sgala Raja
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TUJUAN

a. Anak-anak mampu menyadari bahwa dirinya hidup dalam kebersamaan 
dengan yang lain. 

b. Anak-anak dalam kebersamaan mampu mengerti sikap-sikap menghargai 
orang lain. 

GAGASAN POKOK

Manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri 
tetapi bersama dengan yang lain. Kemajuan teknologi memiliki dampak 
ganda dalam kehidupan manusia. Di satu sisi teknologi bisa mempererat 
kebersamaan, tetapi di sisi lain kalau tidak hati-hati dalam menggunakanya 
bisa mengarah kepada hal yang sebailknya. Peristiwa menara Babel (Kej. 11:1-
9) merupakan kisah tentang perkembangan yang terjadi pada diri manusia. 
Tentu Allah menghendaki terjadinya perkembangan dalam diri manusia 
karena Ia telah memberi kebebasan dan panggilan untuk mengelola alam 
semesta pada makhluk yang dicipta seturut Citra-Nya ini. Perkembangan 
akan membawa sesuatu yang baik kalau sesuai dengan maksud Allah. Kisah 
menara Babel menunjuk pada tindakan manusia yang didasarkan pada 
kesombongan sehingga kebersamaan manusia menjadi rusak.

1. Lagu Pembuka

Sebagai lagu pembuka pertemuan dapat dinyayikan lagu berikut:

Yesus Cinta Semua Anak
              ___      ___                               ___    ___
 3   3   3-----     2    1    6<  |  5<  .  1  .  |  2   2   3   2    1   3   |   2  .
 Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia
 Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Yesus
 Yesus cinta semua anak di dunia

1 AKU HIDUP BERSAMA 
ORANG LAIN

(Kejadian 11:1-9)
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 Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia
 Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Yesus
 Yesus cinta semua bangsa di dunia

2. Pengantar

Adik-adik terkasih, hari ini kita kembali berkumpul bersama. Dalam 
keadaan sehat dan gembira. Kita berada dalam Bulan Kitab Suci Nasional 
2017. Hari ini kita akan mengadakan pertemuan pendalaman Kitab 
Suci untuk kesempatan pertama. Tema yang akan kita renungkan pada 
pertemuan pertama hari ini adalah Aku Hidup Bersama Orang Lain. 
Sebelum kita mengawali pertemuan ini dengan doa marilah kita saling 
menyapa satu dengan yang lain dengan saling berjabatan tangan (3 S = 
senyum, salam, sapa).

3. Doa Pembuka

Allah yang Mahakuasa, kami berkumpul bersama dan mengucap syukur 
serta terimakasih sebab hari ini kami semua sehat. Engkau menciptakan 
kami untuk hidup dalam kebersamaan dengan adanya perbeda satu sama 
lain. Engkau menghendaki agar kami memiliki sikap saling menghargai 
dan menghormati satu dengan yang lain. Semoga Engkau mengarahkan 
hati dan memberkati pertemuan kami ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu 
agar kami mampu memahami Sabda-Mu. Engkaulah yang hidup dan 
berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.

4. Membaca Kitab Suci

Kisah Menara Babel (Kej. 11:1-9)
1Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. 2Maka 
berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di 
tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. 3Mereka berkata seorang 
kepada yang lain: “Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya 
baik-baik.” Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tér gala-
gala sebagai tanah liat. 4Juga kata mereka: “Marilah kita dirikan bagi kita 
sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, 
dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.” 
5Lalu turunlah TUHAN untuk melihat kota dan menara yang didirikan 
oleh anak-anak manusia itu, 6dan Ia berfirman: “Mereka ini satu bangsa 
dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha 
mereka; mulai dari sekarang apa pun juga yang mereka rencanakan, 
tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. 7Baiklah Kita turun dan 
mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak 
mengerti lagi bahasa masing-masing.” 8Demikianlah mereka diserakkan 



132

TUHAN dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan 
kota itu. 9Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, 
karena di situlah dikacaubalaukan TUHAN bahasa seluruh bumi dan dari 
situlah mereka diserakkan TUHAN ke seluruh bumi.

Bacaan disampaikan dengan beberapa alternatif:
1. Bercerita atau mendongeng menggunakan kata-kata sendiri (dapat 

menggunakan alat peraga) 
2. Membaca Kitab Suci secara bergantian per ayat
3. Membaca bersama-sama

5. Aktivitas Pendalaman Teks
Setelah membaca/mendengarkan teks Kitab Suci dapat dipilih salah satu 
aktivitas berikut untuk membantu anak-anak memahami isi perikop di atas:

1) Anak-anak diajak mewarnai gambar tentang salah satu dampak teknologi 
(gambar yang bisa digandakan untuk diwarnai ada pada lampiran). 

2) Menjelaskan/bercerita kepada anak tentang gambar yang sama.
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Setelah aktivitas di atas anak-anak dipandu untuk mendalami gambar dengan 
bantuan pertanyaan berikut:

1) Gambar tentang apa yang kamu warnai? (kalau anak sebelumnya 
diajak mewarnai gambar) atau Gambar tentang apakah yang baru 
saja kita lihat? (kalau pilihan kedua yang dipakai)

2) Siapa saja yang ada dalam gambar itu?
3) Apa yang dilakukan orang-orang yang ada dalam gambar itu?
4) Bagaimana sikap yang seharusnya kamu tunjukkan pada teman/

orang yang hidup di sekitarmu?

6. Peneguhan

Adik-adik terkasih…

Kita sudah mendengarkan Kisah tentang Menara Babel yang mengisahkan 
tentang kesombongan manusia. Kesombongan itu mengakibatkan 
perpecahan dan hal itu tidak disukai oleh Allah. Kita juga telah mewarnai 
gambar tentang salah satu dampak teknologi. Dalam gambar yang tadi 
kita diwarnai tampak bagaimana orang asyik dengan dirinya sendiri dan 
tidak mempedulikan yang ada di sampingnya. Dari kegiatan yang kita 
lakukan kita diajak untuk mayadari bahwa kita tidak hidup sendirian. 
Kita hidup bersama dengan yang lain. Dalam kehidupan dengan orang 
lain kita diharapkan memiliki sikap saling menghargai dan menghormati. 
Misalnya, tidak asyik dengan diri sendiri, membiasakan diri menyapa 
teman dengan ramah, bersalaman ketika bertemu dengan teman atau 
orang dewasa, tidak saling mengejek, dan bermusuhan. 

AYAT EMAS!
Allah berfirman: “Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk 
semuanya” (Kej. 11:6).

7. Perutusan

Adik-adik memilih seorang teman dan kemudian menuliskan hal-
hal baik yang ada pada teman yang dipilih. Apa yang sudah dituliskan 
dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. 

8. Doa Permohonan

Bapa di surga, Engkau mahabaik, kami anak-anak-Mu membawa segala 
pujian, hormat, dan permohonan, dengan penuh harapan berdoa 
kepada-Mu.

• Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami semoga selalu damai 
dan sejahtera. Marilah kita mohon…
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• Tuhan yang penuh kasih, ajarilah kami saling menghargai, 
menghormati dan menyayangi dalam hidup bersama. Marilah kita 
mohon…

• Tuhan Yesus, buatlah kami bersikap rendah hati, tidak mementingkan 
diri sendiri dan tidak sombong. Marilah kita mohon…

Sekarang marilah kita berdoa dengan kata-kata Kristus sendiri. Bapa 
Kami yang ada di Surga …

9. Doa Penutup

Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik kepada kami semua. 
Engkau sudah menjaga dan mendampingi kami dalam pertemuan kami 
ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak hidup sendirian. Kami 
hidup bersama orangtua, tetangga, serta teman-teman kami. Semoga 
dalam kebersamaan itu kami saling peduli, menyayangi, menghormati, 
menghargai dan bekerjasama. Dengan deikian kami sungguh menjadi 
anak-anak-Mu yang selalu dapat menghargai semua orang. Sebab 
Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin 

10. Lagu Penutup
Untuk menutup pertemuan dapat dinyanyikan lagu berikut:

Indahnya Kebersamaan
Penyanyi: Putri Nabila Koko Tole/Cipt.: Koko Tole
(sumber: http://m.youtube.com/watch?v=LmcCxEYzfHc) 

Bagaikan bunga dengan tangkainya,
Bagaikan laut dengan pantainya,
Hitam, putih, coklat, kuning dan biru,
Anak Indonesia semua bersatu.

Bagaikan langit dan cakrawala
Bagaikan pagi dengan embunnya
Beraneka warna sejuk dan segar
Bergandengan tangan, maju trus tegar 

     Ref:  Oh indahnya kebersamaan
 Slalu jujur dan setia kawan,
 Saling hormat dan menghargai,
 Kepada sesama anak negeri.
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TUJUAN

a. Anak-anak menyadari bahwa Allah adalah sumber kebahagiaan dan 
kekuatan.

b. Anak-anak mengetahui cara-cara yang baik dalam menggunakan dan 
memanfaatkan fasilitas yang dimiliki. 

GAGASAN POKOK

Allah menganugerahkan harta dan kekayaan sebagai penunjang kehidupan 
manusia. Namun, dunia dewasa ini di mana gaya hidup materialistis dan 
konsumtif kuat pengaruhnya, tidak jarang harta menjadi ukuran martabat 
manusia. Tak dipungkiri bahwa gaya hidup ini mempengaruhi juga umat 
kristiani. Orang bisa saja tidak lagi menggantungkan hidup pada Allah, tetapi 
pada harta kekayaan. 

1. Lagu Pembuka
Sebagai lagu pembuka pertemuan dapat dinyayikan lagu berikut:

HIDUP

___              ___           ___       ___    ___
0    5   |   5   .    4  |   3   .   2   |   1   2    1   6<     5<
Hidup, hidup, hidup selamanya
Yesusku hiduplah, hidup selamanya
Hidup, hidup, hidup selamanya, ....Yesusku hiduplah.

Doa, doa, doa tiap hari
Ayo kita doa, doa tiap hari
Doa, doa, doa tiap hari.......Yesus melindungi.

Derma, derma, derma tiap hari
Ayo kita derma, derma tiap hari
Derma, derma, derma tiap hari.....Tuk’bantu sesama

2 AKU BAHAGIA DENGAN 
APA YANG KUMILIKI

(Lukas 12:13-21)
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Baca, baca, baca kitab suci
Ayo kita baca, baca kitab suci
Baca, baca, baca kitab suci.....pedoman hidupku.

2. Pengantar

Adik-adik terkasih, hari ini kita memasuki pertemuan Kitab Suci yang 
kedua. Pada pertemuan ini kita akan merenungkan bacaan dari Lukas 
12:13-21. Melalui Sabda Tuhan tersebut kita diajak untuk melihat bahwa 
Allah memberikan hal yang baik dalam hidup kita. Kita diundang 
untuk bersyukur atas segala pemberian Allah itu dan menggunakan apa 
yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita akan mengawali 
pertemuan kita dengan berdoa bersama.

3. Doa Pembuka

Yesus sahabat kami, Engkau memberkati anak-anak, yang datang dan 
berdoa kepada-Mu. Kami berterimakasih atas segala sesuatu yang 
Engkau berikan kepada kami, yaitu kesehatan, kepandaian, tempat 
tinggal, makanan, pakaian, dan mainan. Semoga terang Roh Kudus-
Mu membantu kami untuk rajin berdoa, mendengarkan sabda-Mu 
dan mengikuti Ekaristi Kudus. Jauhkan kami dari sikap malas dan mau 
mencari enak sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang 
masa. Amin. 

4. Membaca Kitab Suci

Orang Kaya yang Bodoh (Luk. 12:13-21)
13Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus: “Guru, katakanlah 
kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku.” 14Tetapi Yesus 
berkata kepadanya: “Saudara, siapakah yang telah mengangkat Aku 
menjadi hakim atau pengantara atas kamu?” 15Kata-Nya lagi kepada 
mereka: “Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, 
sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah 
tergantung dari pada kekayaannya itu.” 16Kemudian Ia mengatakan 
kepada mereka suatu perumpamaan, kata-Nya: “Ada seorang kaya, 
tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17Ia bertanya dalam hatinya: 
Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di 
mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18Lalu katanya: Inilah yang 
akan aku perbuat; aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku 
akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya 
segala gandum dan barang-barangku. 19Sesudah itu aku akan berkata 
kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk 
bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan 
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bersenang-senanglah! 20Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang 
bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari padamu, dan apa 
yang telah kausediakan, untuk siapakah itu nanti? 21Demikianlah jadinya 
dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia 
tidak kaya di hadapan Allah.

Bacaan disampaikan dengan beberapa alternatif:
1. Bercerita atau mendongeng menggunakan kata-kata sendiri (dapat 

menggunakan alat peraga) .
2. Membaca Kitab Suci secara bergantian per ayat.
3. Membaca bersama-sama.
4. Bermain peran sesuai dengan tokoh-tokoh yang ada dalam teks Kitab 

Suci.

Setelah mendengarkan bacaan, anak-anak diajak untuk merenungkannya 
dengan panduan pertayaan sebagai berikut! 

1) Siapa saja tokoh dalam cerita itu?
2) Apa yang diminta seseorang kepada Yesus dalam bacaan tadi?
3) Sebutkan barang berharga yang kamu miliki dan dari mana asalnya?
4) Bagaimana cara merawat barang/benda yang kamu miliki? 

5. Aktivitas Pendalaman Teks

Membuat Pohon Penghargaan
Anak-anak diajak membuat pohon penghargaan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut:

1) Mempersiapkan; vas bunga, pasir/tanah, ranting kering, kertas, benang/
tali, dan gunting. 

2) Vas diisi dengan pasir/tanah kemudian ranting kering ditancapkan 
sehingga dapat berdiri dengan kuat.

3) Kertas dapat dibentuk sesuai dengan keinginan (buah-buahan, binatang, 
daun, bunga, bintang dll) 

4) Kertas yang sudah dibentuk ditulisi dengan kata-kata penghargaan 
terhadap barang yang mereka miliki (hemat, menyimpan, tidak boros, 
bersih, dsb)

5) Kertas yang sudah ditulisi dilobangi sehingga dapat diberi tali dan 
digantungkan pada ranting yang sudah disiapkan.

6. Peneguhan

Adik-adik terkasih, kita tadi mendengarkan Sabda Tuhan tentang 
orang kaya yang bodoh. Kita juga telah membuat pohon penghargaan 
berdasarkan Sabda Tuhan yang telah kita renungkan. Dari permenungan 
kita tentang Sabda Tuhan yang kita dengar hari ini kita menyadari 
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betapa baiknya Tuhan bagi kita. Kita diberi orangtua yang baik dan 
selalu berjuang untuk kita. Kita diberi teman-teman yang baik. Kita juga 
diberi kepandaian, juga barang-barang yang kita miliki. Semuanya itu 
merupakan wujud cinta dan kebaikan Tuhan pada kita anak-anak-Nya. 
Sabda Tuhan yang kita renungkan mengajak kita untuk mampu bersyukur 
atas kebaikan Tuhan, tidak hidup boros, dan mampu menggunakan 
barang-barang yang kita miliki dengan benar. Kita ingat kalau masih 
banyak orang yang kekurangan. Banyak anak-anak yang tidak punya 
orangtua, tidak bisa sekolah, tidak memiliki mainan yang bagus-bagus 
seperti yang kita miliki. Kita tidak boleh melupakan mereka dan berdoa 

Pohon Penghargaan
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bagi mereka. Kalau mengingat mereka kita patut bersyukur atas keadaan 
kita dan apa yang kita miliki. Kalau kita hidup boros sama artinya juga 
menghina mereka yang berkekurangan. Semua yang kita miliki harus 
kita syukuri. Baik juga kalau kita tidak sering menuntut orangtua untuk 
memenuhi semua keinginan kita. Kalau memang keinginan kita tidak 
terlalu penting tidaklah harus dipenuhi.

AYAT EMAS!
“Meskipun seseorang berlimpah kekayaannya, tetapi hidupnya tidak 
tergantung dari kekayaannya itu” (Luk. 12:15).

7. Perutusan

Adik-adik selama satu minggu ini diminta untuk:
1) Membereskan tempat tidur sendiri
2) Membereskan mainan setelah dipakai
3) Merapikan buku-buku pelajaran

8. Doa Permohonan

Bapa sumber kebahagiaan, dengarkanlah kami anak-anak-Mu yang 
berkumpul ingin menyampaikan doa-doa kepada-Mu.

• Ya Tuhan, kami bersyukur atas orang tua yang mencintai dan mendidik 
kami. Berkatilah dan berilah mereka kesehatan. Marilah kita mohon…

• Tuhan sumber kebahagiaan, kami mohon berilah kebahagian kepada 
teman-teman yang sedang sedih dan menderita sakit. Marilah kita 
mohon…

• Tuhan Yesus, bantulah kami untuk memiliki rasa syukur dengan cara 
mau merawat barang-barang yang kami miliki dengan baik dan tidak 
bersikap sombong. Marilah kita mohon…

Perhatikanlah kami ya Tuhan dan ajarilah kami berdoa. Bapa Kami yang 
ada di Surga …

9. Doa Penutup

Tuhan Yesus, kami telah mendengar dan merenungkan Sabda-Mu. 
Engkau menghendaki kami untuk bersyukur atas kebaikan-Mu pada 
kami. Bantulah kami agar menjadi anak-anak yang mampu menghargai 
orangtua, saudara-saudari serta teman-teman kami. Semoga kami juga 
menjadi anak-anak yang mampu mensyukuri apa yang kami miliki 
dan tidak hidup boros. Ini semua kami panjatkan kepada-Mu sebab 
Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. 
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10. Lagu Penutup
Untuk menutup pertemuan dapat dinyanyikan lagu berikut:

Terima Kasih Seribu (gubahan)
1. Bapa ibuku mencintaiku, terimakasih

Setiap hari menyayangiku, terimaksih

    Reff:  T’rima kasih seribu (o, t’rima kasih seribu)
 Pada Tuhan Allahku (o, pada Tuhan Allahku)
 Aku bahagia Karena dicinta, terimakasih.

2. Kawan-kawanku selalu baik, terimakasih
Senang dan susah s’lalu bersama, terimakasih

3. Tuhan Allahku beri berkat-Nya, terimakasih
Alam yang indah diberikan-Nya, terimakasih
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TUJUAN

a. Anak-anak mampu mengerti arti berbagi. 
b. Anak-anak mampu berbagi dengan teman. 

GAGASAN POKOK

Hidup bersama memang indah. Keindahan itu dapat terwujud jika dalam 
kebersamaan ada pemberian diri, yakni kepada Tuhan lewat sesama. Kita dapat 
juga seperti Gereja perdana yang tekun berdoa bersama, belajar mendalami 
ajaran Yesus bersama, dan berbagi dengan apa yang mereka miliki. Sungguh 
menggembirakan jika dapat berbagi apa yang kita miliki kepada mereka 
yang membutuhkan. Seharusnya semangat berbagi pun dapat menjiwai kita 
semua dengan suka cita dan suka rela. Sehingga terciptalah suasana yang 
menggembirakan dan saling memiliki, mendukung, mengerti, satu dengan 
yang lain.

1. Lagu Pembuka
Sebagai lagu pembuka pertemuan dapat dinyayikan lagu berikut:

Dengar Dia Panggil Nama Saya
Dengar Dia panggil nama saya 
Dengar Dia panggil namamu
Dengar Dia panggil nama saya 
Juga Dia panggil namamu

O giranglah, o giranglah
Yesus amat cinta pada saya 
O giranglah

Kujawab ya, ya, ya (2x)
Kujawab ya, Tuhan (2x)
Kujawab ya, ya, ya

3 BERBAGI ITU 
MENGGEMBIRAKAN 

(Kisah Para Rasul  2:41-47)
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2. Pengantar

Adik-adik terkasih, hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ketiga. 
Kita berkumpul dalam keadaan sehat dan gembira. Tema pertemuan kita 
hari ini adalah Berbagi Itu Menggembirakan (Kis. 2:41-47). Sekarang kita 
akan mengawali pertemuan kita dengan berdoa bersama.

3. Doa Pembuka

Allah sumber kebahagiaan, kami mengucap syukur dan berterimakasih 
karena hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan badan yang sehat. 
Kami dapat berkumpul bersama sebagai saudara di dalam Nama-Mu 
sendiri. Semoga Engkau mengarahkan hati dan memberkati pertemuan 
kami ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami 
Sabda-Mu. Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang 
masa.  Amin. 

4. Membaca Kitab Suci

Cara Hidup Jemaat Perdana (Kis. 2:41-47)
41Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis 
dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. 
42Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. 
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 
43Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan 
banyak mujizat dan tanda. 44Dan semua orang yang telah menjadi percaya 
tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, 
45dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-
bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 
46Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari 
dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing 
secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan 
tulus hati, 47sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. 
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang 
diselamatkan

Bacaan disampaikan dengan beberapa alternatif:
1. Bercerita atau mendongeng menggunakan kata-kata sendiri (dapat 

menggunakan alat peraga) 
2. Membaca Kitab Suci secara bergantian per ayat
3. Membaca bersama-sama

5. Aktivitas Pendalaman Teks
Sebagai pendalaman atas bacaan dari Kis. 2:41-47 dapat kita buat aktivitas 
sebagai berikut: 
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1) Anak-anak berkumpul dalam beberapa kelompok.
2) Masing-masing kelompok diberi satu tempat yang berisi bermacam-

macam makanan. Atau dalam kelompok masih-masih diminta untuk 
membuka bekal makanan masing-masing.

3) Bagaimana caranya semua dapat makan?
4) Apa yang dapat adik-adik lakukan untuk teman di kelompok?

6. Peneguhan

Adik-adik yang berbahagia, kita sudah mendengarkan bacaan dari Kis. 
2:41-47 tentang “Cara Hidup Jemaat Perdana”. Bacaan ini menceritakan 
bagaimana kehidupan jemaat perdana pada jaman itu. Mereka hidup 
bertekun dalam pengajaran para rasul yang berarti mau mendengarkan 
dan melaksanakan apa yang diajarkan para rasul. Mereka juga bertekun 
dan sehati berkumpul untuk berdoa bersama “memecahkan roti”. 
Intinya jemaat perdana memiliki semangat kesatuan, kebersamaan, dan 
persaudaraan yang kuat. Semangat itu terlihat dalam ungkapan secara 
konkrit, yakni saling berbagi secara suka rela. “Semua milik mereka 
adalah milik bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta 
miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan 
keperluan mesing-masing” (ay. 44-45).

Adik-adik yang dicintai Tuhan, dalam kehidupan kita, khususnya 
dalam hidup bersama, Tuhan menghendaki agar kita hidup seperti 
jemaat perdana. Hidup dalam kebersatuan dengan Tuhan dan sesama, 
terlebih jika kita dengan suka rela berbagi dengan teman-teman yang 
membutuhkan. Berbagi itu membahagiakan karena kita dicintai Tuhan 
dan teman-teman, punya banyak saudara, selain itu kita bisa menghibur 
orang yang merasa susah/memiliki beban. Kita meringankan beban 
mereka.  Dari kegiatan hari ini kita diharapkan memiliki semangat 
berbagi Sehingga terciptalah suasana yang menggembirakan dan saling 
memiliki, mendukung, mengerti, satu dengan yang lain.

AYAT EMAS!
“Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka 
adalah milik bersama” (Kis. 2:44).

7. Perutusan

Selama satu minggu adik-adik menyisihkan uang saku dan hasilnya 
dikumpulkan pada pertemuan berikut. Uang yang kita kumpulkan akan 
kita berikan kepada saudara yang membutuhkan pertolongan (yang 
sakit, anak panti asuhan, warga miskin, dsb). 
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8. Doa Permohonan

Bapa yang baik, Engkau selalu membuat hati kami bahagia, maka saat ini 
kami anak-anak-Mu membawa semua rasa syukur, doa-doa kepada-Mu. 

• Ya Tuhan, kami bersyukur mempunyai teman yang banyak dan 
menyayangi kami. Berilah kesehatan dan kebahagiaan untuk mereka. 
Marilah kita mohon …

• Tuhan yang penuh kasih, berilah kami semangat untuk berkumpul 
berdoa bersama. Marilah kita mohon …

• Tuhan Yesus, bukalah hati dan tangan kami untuk berbagi denga 
teman-teman. Marilah kita mohon …

Sekarang marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Kristus 
sendiri kepada kita. Bapa Kami yang ada di Surga …

9. Doa Penutup

Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur boleh merasakan kasih-Mu 
bersama dengan teman-teman. Engkau sudah mengajari kami untuk 
berbagi dalam pertemuan ini. Kami percaya bahwa Engkau menyayangi 
kami semua dan ingin supaya kami hidup rukun bersatu. Tolonglah 
kami Tuhan supaya kami menjadi seperti yang Engkau inginkan. Sebab 
Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin 

10. Lagu Penutup
Untuk menutup pertemuan dapat dinyanyikan lagu berikut:

Asyiknya Berbagi
Lagu Anak Indonesia Terpopuler
(sumber: http://www.youtube.com/watch?v=-Yjkg_IeyRQ) 

Senangnya hatiku 2x
Berbagi bersama
Berbagi makanan, berbagi mainan
Senang hatiku

Du di da… Di da di du… makan bersama teman-teman
Du di da… Di da di du… asyiknya main bersama
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TUJUAN

a. Anak-anak mampu mengetahui dan menyadari apa yang baik bagi 
hidupnya 

b. Anak-anak mampu menjadi rajin berdoa, belajar dan menolong orang 
lain

GAGASAN POKOK

Dalam dunia modern hedonisme sering menguasai kehidupan seseorang. 
Ketika orang hanya berpegang pada hal yang menyenangkan saja hidupnya 
bisa saja tidak menemukan yang terbaik. Rasul Yakobus mengingatkan 
agar orang beriman hidup dengan tidak menuruti hawa nafsu yang bisa 
menyesatkan. Sebaliknya orang diajak untuk hidup berdasar pada hikmat 
yang datang dari Tuhan. Dengan ini yang menjadi ukuran bukan hanya sesuatu 
menyenangkan atau tidak tetapi apakah sesuatu itu baik dan benar. Hal ini 
rasanya penting untuk sejak dini ditanamkan dalam diri anak. Menjadi anak 
yang baik berarti juga tahu bahwa hidup tidak hanya mencari kesenangan 
belaka.

1. Lagu Pembuka
Sebagai lagu pembuka pertemuan dapat dinyayikan lagu berikut:

AKU BANGGA JADI ANAK KATOLIK
Aku bangga jadi anak Katolik
Penuh Kasih berdoa untuk semua
Penuh Kasih berderma untuk semua
Kurban, kesaksian akan kulakukan

Bangga! Bangga, jadi anak Katolik 3X
Bangga dan bahagia jadi anak Katolik

4 AKU ANAK YANG BAIK

(Yakobus 3:14-4:3)
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2. Pengantar

Adik-adik, apa kabar? Semua sehat? Kembali kita bertemu dan berkumpul 
dalam pendalaman Kitab Suci yang keempat. Kita telah melakukan tiga 
pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan pertama kita telah melihat 
bahwa ‘aku berbeda dengan temanku’. Pada pertemuan kedua kita 
bersama mendalami bagaimana ‘aku bahagia dengan yang kumiliki’ dan 
minggu lalu pada peretemuan ketiga kita diajak untuk mau berbagi. Kita 
diingatkan bahwa ‘berbagi itu menggembirakan’. Kali ini kita kembali 
mengadakan pertemuan pendalaman. Kita akan mendengar Sabda Tuhan 
dari Yak 3:14-4:3. Dari bacaan kitab suci ini kita diajak menjadi anak-anak 
yang baik. Mengapa kita harus menjadi anak yang baik? Alasannya, karena 
kita anak-anak Tuhan. Tuhan yang menjadi Bapa kita itu baik banget, maka 
kita anak-anaknya juga harus menjadi anak yang baik. 

3. Doa Pembuka

Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau 
mengumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini untuk bersama-sama 
mendengarkan dan memahami Sabda-Mu. Temanilah dan bimbinglah 
kami agar kami mampu meresapkan Sabda-Mu dan karenanya  kami 
Engkau bimbing untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik. Kami 
berdoa kepada-Mu melalui Sahabat kami Yesus, Putra-Mu, yang meraja 
sepanjang masa. Amin.

4. Membaca Kitab Suci
Pemandu mengajak anak membaca teks Kitab Suci dengan cara: satu orang 
membaca dan yang lain menyimak kemudian dibaca bersama-sama atau 
masing-masing anak membaca secara bergantian per-ayat.

Hikmat dan Hawa Nafsu (Yak. 3:14-43)
14Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri 
sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta 
melawan kebenaran! 15Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi 
dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 16Sebab di mana ada iri 
hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala 
macam perbuatan jahat. 17Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-
tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas 
kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. 
18Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk 
mereka yang mengadakan damai. 1Dari manakah datangnya sengketa dan 
pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu 
yang saling berjuang di dalam tubuhmu? 2Kamu mengingini sesuatu, 
tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh; kamu iri hati, 
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tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu 
berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. 
3Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena 
kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan 
untuk memuaskan hawa nafsumu.

5. Aktivitas Pendalaman Teks

a. Menyampaikan Cerita
Sebagai sarana bagi anak untuk memahami teks Kitab Suci yang baru saja 
dibaca/didengar pemandu menyampaikan cerita berikut. Agar penyampaian 
lebih menarik pemandu bisa menggunakan alat peraga.

Ada seorang anak perempuan cantik yang bernama Reni. Kedua orangtua 
Reni sangat sayang padanya. Orangtuanya berharap Reni menjadi anak 
yang saleh dan baik. Karena itu Reni yang juga memiliki seorang adik 
yang masih bayi itu selalu dinasihati agar rajin ke gereja, rajin berdoa, 
rajin belajar serta rajin membantu orang tua. Reni mengikuti nasihat 
orangtuanya itu. Tiap hari Reni rajin membantu orangtua, mencuci 
piring, menyapu rumah serta mengasuh adiknya yang masih kecil ketika 
ibunya sibuk bekerja.

Suatu kali Reni, si anak rajin ini, iri melihat temannya yang rumahnya 
bersebelahan dengan rumahnya. Temannya yang bernama Timi itu tidak 
pernah diminta membantu orangtua. Ia bisa punya banyak waktu untuk 
bermain game menggunakan tabletnya sedangkan Reni oleh orangtuanya 
dibatasi hanya boleh bermain game satu jam dalam sehari. Karena iri dan 
ingi seperti Timi, Reni protes kepada ibunya.

Suatu sore, Reni menghampiri ibunya yang sedang masak di dapur. 
Sambil menyerahkan selembar kertas ia berkata pada ibunya, “Ma, 
ngapa sih Reni ga bisa seperti Timi yang bisa punya banyak waktu untuk 
bermaian. Timi sama orangtuanya gak disuruh bantu kerja. Orangtua 
Timi membayar pembantu untuk mengasuh adiknya Timi. Reni gak 
seperti Timi. Reni harus nyapu rumah, menjaga Dek Fani. Reni juga 
hanya boleh bermain game satu jam, gak boleh lebih. Kalau masih terus 
begini pokoknya Ibu harus bayar Reni.” Ibunya menerima kertas itu dan 
membaca apa yang ditulis Reni pada kertas itu:

“Yang harus dibayar Ibu pada Reni minggu ini:
• menyapu halaman dan siram bunga Rp. 5000
• membersihkan kamar tidur Rp. 5000
• disuruh ibu belanja ke warung Rp. 3000
• menjaga adik Rp. 5000
• membuang sampah Rp. 2000

Jadi jumlah utang ibu adalah Rp. 20.000”
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Ibunya dengan mata yang basah dengan air mata memandang Reni dan 
kemudian dengan pena menulis di bawah tulisan Reni, 

“Ibu sungguh sanyang Reni. 
• sembilan bulan ibu mengandung kamu, gratis
• setiap malam ibu menemani kamu, gratis
• semua mainan, makanan, dan baju, gratis
• membawamu ke dokter dan mengobati saat kamu sakit, gratis 
• mendoakan kamu, gratis

Kalau dijumlahkan semua, harga cinta ibu adalah gratis.”

Membaca yang ditulis ibunya Reni menjadi sedih. Sambil menangis di 
pelukan Ibunya ia berkata, “Maafkan Reni, Ibu. Reni tahu Ibu sungguh 
sayang Reni. Reni janji gak akan protes lagi. Reni mau jadi anak baik.” 
Sejak saat itu Reni tidak pernah merasa tertekan kalau harus membantu 
orangtua mengerjakan pekerjaan rumah, semakin rajin berdoa dan 
belajar. Ia juga tidak menghabiskan waktu untuk bermain game. 
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b. Pertanyaan Pendalaman
1. Apa yang adik-adik rasakan ketika mendengar cerita tadi?
2. Perubahan apa yang terjadi pada diri Reni?
3. Bagaimana caranya kita menjadi anak yang baik?

6. Peneguhan

Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Sabda Tuhan dari Yak 3:14-4:3 
dan juga cerita tentang Reni yang iri karena tidak seperti Timi. Reni iri 
karena tidak punya waktu yang banyak seperti Timi untuk bermain. Reni 
harus membantu orangtuanya. Di akhir cerita Reni berubah sikap. Ia tidak 
iri lagi. Kemudian ia menjadi anak yang baik, yang rajin belajar, berdoa 
serta membantu orangtua. Kita juga harus bisa menjadi seperti Reni, 
menjadi anak yang baik. Menjadi anak baik berarti mau menjadi orang 
yang peduli pada Tuhan, orangtua, saudara-saudari serta teman kita. 
Peduli dengan Tuhan berarti kita mau rajin berdoa serta membaca Kitab 
Suci. Peduli pada orangtua kalau kita mau juga ikut membantu pekerjaan 
rumah. Kita peduli pada teman kalau kita tidak hanya mementingkan 
kepentingan sendiri tetapi juga mau menolong teman yang kesulitan. 
Dari Sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi, kita diajak untuk tidak 
hanya menuruti yang menyenangkan saja. Yang menyenangkan itu tidak 
selalu baik. Misalnya, beramain game itu menyenangkan tetapi kalau 
terus-terusan jadi lupa belajar, membantu orangtua menjadi tidak baik.

AYAT EMAS!
“Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya 
pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang 
baik, tidak memihak dan tidak munafik” (Yak 3:17).

7. Perutusan
Sebagai tugas perutusan dari pertemuan ini, adik-adik diminta untuk 
mengurangi waktu bermain dan mau membantu pekerjaan rumah, seperti 
menyapu, membereskan tempat tidur, dan cuci piring.

8. Doa Permohonan

Adik-adik yang terkasih, sekarang marilah kita menyampaikan doa-doa 
kita kepada Allah Bapa kita yang mahabaik.

• Allah Bapa yang mahabaik, kami bersyukur karena Engkau memberikan 
kepada kami orangtua, sanak-saudara yang memperhatikan dan 
menyangi kami. Bantulah kami anak-anak-Mu agar berkembang 
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menjadi anak yang membanggakan mereka dengan menjadi anak 
yang rajin berdoa, membantu orangtua. Marilah kita mohon …

• Allah Bapa yang mahabaik, kami ingat anak-anak seumuran kami 
yang tidak lagi memiliki orangtua atau yang tinggal di panti asuhan. 
Semoga melalui perhatian orang-orang yang berbaik hati, mereka 
tetap merasakan cinta dan perlindungan-Mu. Marilah kita mohon …

• Allah Bapa yang mahabaik, Engkau menghendaki kami untuk peduli 
pada teman yang kesulitan. Semoga dengan rela kami bersedia 
menolong kalau teman kami kesulitan. Marilah kita mohon …

(Doa-doa permohonan ditutup dengan mendokan Doa Bapa Kami.)

9. Doa Penutup

Allah Bapa kami, Engkau sungguh baik pada kami. Engkau memberi 
kami orangtua, sanak-saudara, teman-teman yang baik pada kami. 
Semoga kami juga menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau 
rajin berdoa, mau membantu orang lain, serta tidak menuntut orangtua 
untuk memenuhi kesenangan kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin.

10. Lagu Penutup
Untuk menutup pertemuan dapat dinyanyikan lagu berikut:

Hymne SEKAMI
Tuhan Yesus aku berjanji jadi sahabat yang setia
Rajin berdoa, baca Alkitab, rela berkurban, beramal
Akal iblis akan kulawan, Firman Tuhan aku wartakan
Mulai kini sampai s’lamanya, tetap setia pantang mundur

Tuhan Yesus aku berjanji jadi sahabat yang setia
Giat belajar, kuat beriman, siap menjadi saksi-Mu
Senyum manis aku berikan, amal bakti aku serahkan
Mulai kini sampai s’lamanya, tetap setia pantang mundur


