
  



BAHAN PENDALAMAN KITAB SUCI 

KEUSKUPAN PURWOKERTO 

Disusun berdasarkan 

bahan BKSN Konferensi Waligereja Indonesia 

dan diterbitkan oleh 

Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Purwokerto 

TIM PENYUSUN BAHAN BKSN 

Koordinator 

Ign. Fr. Wong Sani Saliwardaya, MSC 

Anggota 

F.A. Yusup 

Yulius Idris Widiyana 

Petrus Bagiya 

H.Y. Sumardi 

C. Rahayu Dwi Lestari 

C. Atin Soelistianing Widi 

F.B. Jemidi 

Ignatius Loyolla Markus Winarno Sukardi Siswooetomo 

Yonas Petrus Canisius Lamere 

Yohanes Caesar Kriswanto Priatmaja 

Brigita Dewi Yuliantari Rahmawati 

SEKRETARIAT 

Komisi Kerasulan Kitab Suci 

Keuskupan Purwokerto 

Jalan Gereja No. 3 Purwokerto 53115 

Tlp. (0281) 635632 

Fax. (0281) 631611 



 

Bahan Pemandu Pendalaman Kitab Suci Anak i 

 

PENGANTAR 

 

Tugas perutusan yang diserahkan oleh Yesus Kristus 

kepada para murid-Nya (bdk. Mrk. 16:15) belumlah 

berakhir. Para murid diutus untuk mewartakan Kabar 

Gembira dengan menjadi saksi-saksi-Nya ke seluruh dunia 

(bdk. Luk. 24:46-48; Kis. 1:8). Dengan demikian, perutusan 

mondial ini semestinya dilaksanakan dalam konteks hidup 

mereka. 

Gereja Katolik Indonesia, sebagai murid-murid Kristus, juga 

menerima tugas perutusan mondial tersebut. Sebagai 

Gereja yang hidup di Benua Asia, Gereja Katolik Indonesia 

diajak untuk melaksanakan perutusan ini dalam konteks 

Asia, tempat dan konteks hidup kita. 

Gereja Katolik Asia mempunyai ciri khas tertentu, yakni 

sangat diwarnai oleh pluralisme, keanekaragaman, 

kemajemukan, baik dalam bidang etnik, linguistik, politik, 

kultural, ekonomi, dan juga religius. Dalam situasi yang 

seperti ini, Gereja Katolik Asia semestinya melaksanakan 

tugas perutusan mewartakan Kabar Gembira Kristus 

dengan memperhatikan dan memperhitungkan banyak hal 

agar bisa menghasilkan buah yang baik dan manis secara 

berlimpah seperti diharapkan oleh “Sang Pemilik Kebun 

Anggur” (bdk. Yoh. 15:1-8). 



 

Bahan Pemandu Pendalaman Kitab Suci Anak ii 

Berhubungan dengan situasi Asia yang sangat majemuk itu, 

Para Uskup Asia yang mengadakan sidang Paripurna 

FABC (Federation Asian Bishops Conference) yang 

pertama di Taipei, Taiwan. Pada tanggal 27 April 1974 

dihasilkan sebuah pernyataan sidang dengan judul 

“Pewartaan Injil di Asia Zaman Sekarang”. Dengan 

mempertimbangkan situasi Asia tersebut, Para Uskup 

menyatakan bahwa karya pewartaan Kabar Gembira di 

Asia harus dilaksanakan dengan cara berdialog dengan 

situasi setempat. Dan secara khusus Para Uskup 

menegaskan bahwa pewartaan Kabar Gembira di Asia 

harus menempuh jalur Dialog Rangkap Tiga atau triple 

dialogue, yaitu dialog dengan bangsa-bangsa Asia, 

khususnya mereka yang miskin dan tersingkir, dialog 

dengan budaya-budaya Asia (kontekstualisasi dan 

interkulturasi), dan dialog dengan agama-agama lain di Asia 

(dialog antar agama atau antar iman). 

Gereja Katolik Indonesia adalah bagian dari Gereja Asia. 

Indonesia juga diwarnai dengan kemajemukan, baik dari 

segi etnik, linguistik, politik, kultural, ekonomi, dan juga 

religius. Indonesia bagaikan miniatur Benua Asia. Karena 

kemiripan situasi Gereja Katolik Asia dan Gereja Katolik 

Indonesia, maka arahan FABC berkaitan dengan Dialog 

Rangkap Tiga, juga akan sangat relevan untuk Gereja 

Katolik Indonesia. De facto, kita, sebagai Gereja Katolik 

Indonesia, juga merasakan dan mengalami kepelbagaian 

yang terdapat dalam Tubuh Gereja Kristus sendiri. Sebagai  

Gereja Kristus yang berada di Indonesia, kita mengalami 

perjuangan dan tantangan yang tidak jauh berbeda. Kita 

juga perlu berdialog dengan saudara-saudari seiman. 
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Dalam kaitan itu, maka BKSN tahun 2018 yang mengambil 

Tema “Mewartakan Kabar Gembira dalam Kemajemukan” 

akan direnungkan dalam 4 pertemuan sebagai berikut: 

 Mewartakan Kabar Gembira melalui Dialog dengan 

yang Miskin, dalam kisah Penggandaan Roti (Mat. 

14:13-21) 

 Mewartakan Kabar Gembira di tengah Kemajemukan 

Budaya, dalam kisah Kelahiran Yesus (Mat. 1:18-25) 

 Mewartakan Kabar Gembira melalui Dialog dengan 

Agama Lain, dalam kisah Paulus di Areopagus (Kis. 

17:16-34) 

 Mewartakan Kabar Gembira melalui Dialog dengan 

Gereja Lain, dalam kisah Doa Yesus Untuk Para Murid-

Nya (Yoh. 17:20-26) 

Melalui bahan Pendalaman Kitab Suci tahun 2018 ini, kita 

juga diajak BUKAN HANYA memberi perhatian pada situasi 

DI LUAR kehidupan Gereja kita sendiri, atau situasi Gereja 

Paroki kita sendiri, tetapi juga situasi DI DALAM kehidupan 

menggereja kita, khususnya di Paroki kita. 

Paroki kita masing-masing juga bercorak majemuk: ada 

umat yang miskin dan tersingkirkan; ada umat yang 

memiliki budaya berbeda; ada perbedaan di antara umat 

dalam menjalankan penghayatan katolisitasnya; ada umat 

yang memiliki pasangan hidup dan atau anak yang berbeda 

agama atau iman. Mereka semestinya juga menjadi subjek 

dialog, bukan hanya menjadi objek pembicaraan dan 

tindakan, misalnya: yang miskin diajak untuk bisa semakin 

solider juga dengan sesama yang miskin; yang berbeda 

budaya diajak untuk belajar memahami kekayaan budaya 

lainnya; yang menjalankan penghayatan katolisitas yang 
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berbeda diajak untuk menghargai kekayaan spritualitas 

kekatolikan; dan mereka yang hidup dengan pasangan dan 

atau anak yang berbeda iman atau agama diajak untuk 

saling menghormati. 

Ada suatu ungkapan yang pantas kita renungkan “Nemo 

dat quod non habet”, yang artinya “tidak seorang pun dapat 

memberikan sesuatu yang dia sendiri tidak memiliknya”. 

Kita akan dapat mewartakan Kabar Gembira dalam 

kemajemukan apabila kita sendiri merasa “at home” dengan 

kemajemukan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan 

parokial kita. 

Akhirnya, selamat berproses melalui BKSN 2018. Semoga 

kita dapat memberi kesaksian hidup beriman sejati dalam 

kemajemukan situasi kehidupan kita. 

Tuhan memberkati kita semua. 

Hening Griya, 6 Juli 2018 

Ign. Fr. Wong Sani Saliwardaya, MSC 

Delegatus Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Purwokerto 
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PENGANTAR UMUM 

BULAN KITAB SUCI NASIONAL 2017-2020 

 

Arus zaman kemajuan dan perkembangan hi-tech (high-

technology, teknologi tinggi) sedang melanda dunia dan 

masyarakat dewasa ini. Gereja sebagai bagian dari 

masyarakat pun tidak bisa menghindar dari imbas arus 

zaman tersebut. Ada banyak hal positif yang dibawanya, 

seperti kemudahan untuk mencari informasi dan cepatnya 

komunikasi yang membuat dunia terasa menjadi satu desa 

kecil. Meskipun demikian tidak sedikit pula dampak 

negatifnya. Di antara dampak negatif itu ada beberapa hal 

yang cukup aktual di Indonesia, yakni semakin 

bertumbuhkembangnya budaya konsumerisme, hedonisme, 

dan individualisme. Pola atau gaya hidup seperti itu 

membawa pengaruh negatif pula dalam kehidupan sosial 

dan ekonomi; yakni, selain kesenjangan sosial-ekonomi 

semakin melebar, kebutuhan hidup sekunder, bahkan 

tersier semakin diperhatikan sedangkan kebutuhan primer 

“agak dikesampingkan”. Selain itu, fundamentalisme 

agama, sekularisme, sektarianisme pun semakin mencuat 

ke permukaan hidup bersama. Dampak negatif dari 

kemajuan dan perkembangan hi-tech juga berpengaruh 

dalam ranah kehidupan pribadi manusia. Kita sepertinya 

mengalami begitu banyak tantangan dan hambatan untuk 

menjadi pribadi yang utuh; kita seperti kehilangan identitas 

diri kita, dan selanjutnya juga identitas religius kita. 
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Berhadapan dengan situasi ini, Gereja ditantang untuk 

berjuang dan menyikapi pengaruh negatif tersebut dan 

terus-menerus tanpa mengenal lelah mewartakan kabar 

sukacita Injili. Nilai-nilai Injili harus terus-menerus 

digemakan di tengah arus zaman. 

Untuk itulah, Lembaga Biblika Indonesia (LBI) melalui 

Pertemuan Nasional 2016 merumuskan visi dalam 4 tahun 

ke depan (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 besar “Mewartakan 

Injil di tengah Arus Zaman” dengan tema setiap tahunnya 

sebagai berikut: 

 Mewartakan Kabar Gembira dalam Gaya Hidup Modern 

(2017) 

 Mewartakan Kabar Gembira dalam Kemajemukan (2018) 

 Mewartakan Kabar Gembira dalam Krisis Lingkungan 

Hidup (2019) 

 Mewartakan Kabar Gembira dalam Krisis Iman dan 

Identitas Diri (2020) 

Melalui pembahasan tersebut, diharapkan Umat Gereja 

Katolik Indonesia mampu menyikapi situasi arus zaman 

dengan bijaksana berdasarkan nilai-nilai Injili. Dengan 

demikian, kita tidak akan tenggelam dan kehilangan arah 

ketika berenang di arus zaman; sebaliknya, kita mampu 

menjadikannya sebagai sarana untuk memperkokoh iman 

dan panggilan sebagai murid Kristus sambil merajut 

kembali serpihan-serpihan keretakan kehidupan sosial 

menjadi mozaik keutuhan ciptaan Allah yang Maharahim. 
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CATATAN PENTING 

 

1. Para pemandu HARUS membaca terlebih dahulu 

bahan pertemuan sebelum memandu pendalaman 

Kitab Suci. 

2. Para pemandu BUKAN sekedar membacakan bahan 

pertemuan, namun harus memahami dan 

menyampaikan dengan bahasa sendiri yang lebih 

sederhana dan mudah dipahami oleh peserta. 

3. Para pemandu DIHARAPKAN melihat dan membaca 

pula buku peserta setiap kali membuat referensi 

halaman-halaman yang dimaksudkan karena 

penomoran halaman-halaman pada buku peserta 

berbeda dengan buku pemandu. 

4. Para pemandu MENGUPAYAKAN adanya 

pembagian tugas. Pembagian tugas antara pemandu, 

pemimpin lagu, petugas doa dan petugas lainnya 

mohon dilakukan sebelum pertemuan. 

5. Para pemandu MENCIPTAKAN suasana proses 

sharing. Pemandu memberi kesempatan kepada para 

peserta untuk berani sharing. Sebaiknya para 

pemandu tidak memonopoli pembicaraan, tetapi juga 

belajar mendengarkan sharing para peserta; tidak 

menyalahkan sharing peserta dan membuat 

kesimpulan atas sharing mereka. 
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1. AKU BERSAMA ORANG YANG MISKIN & 

TERSINGKIR 

(Matius 14:13-21) 
 

TUJUAN 

a. Anak-anak mampu menyadari bahwa dirinya hidup 
bersama orang lain.  

b. Anak-anak mau menyampaikan kabar baik kepada 
orang-orang miskin dan tersingkir sesuai dengan 
kemampuannya.  

c. Anak-anak mau hidup berbagi dengan orang miskin 
dan tersingkir. 

 

GAGASAN POKOK 

Manusia adalah makhluk sosial; artinya manusia tidak 
dapat hidup sendiri melainkan bersama dengan orang 
lain. Kondisi dan situasi orang lain tidak selalu sama; 
ada yang kaya ada yang miskin. Tuhan Yesus dalam Injil 
Lukas 4:18 dengan jelas mengatakan, “Roh Tuhan ada 
pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang 
miskin”. Untuk itu, anak-anak, yang juga merupakan 
murid-murid Yesus, hendaknya mengikuti teladan 
Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-
orang miskin sesuai dengan kemampuan mereka. 

Hidup berbagi dengan orang miskin tidak harus 
menunggu kita menjadi “kaya” atau “dewasa” terlebih 
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dahulu. Memberi dari kekurangan secara tulus dan 
ikhlas; itulah yang justru dipuji Tuhan (bdk. 
Persembahan Janda Miskin, Mrk 12:41-44) 

1. Lagu Pembuka 

Untuk lagu pembuka pertemuan dapat dinyanyikan 
lagu berikut: 

2D2K 
(HPN No. 76, Hal. 51) 

 
Aku anak misioner setia ikut Yesus 
Meski banyak rintangannya kujalani terus 
Doa, derma, kurban, karya tak pernah 
kutinggalkan 
Jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang,  
Jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. 
Dua D dua K itu semangat kita doa, derma, 
kurban, kesaksian 
Kita lakukan dengan gembira demi cinta pada 
Tuhan. 
Kita lakukan dengan gembira wujud cinta pada 
sesama. 
  

2. Pengantar 

Adik-adik yang terkasih, hari ini kita kembali berkumpul 
bersama, dalam keadaan sehat dan gembira. Bulan 
September ini adalah Bulan Kitab Suci Nasional 2018. 
Hari ini kita akan mengadakan pertemuan pendalaman 
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Kitab Suci untuk kesempatan pertama. Tema yang akan 
kita renungkan pada pertemuan pertama hari ini 
adalah “Aku Bersama Orang Miskin dan Tersingkir”. 
Marilah sekarang kita awali pertemuan ini dengan doa 
sambil bergandengan tangan. 

3. Doa Pembuka 

Allah Bapa yang Mahakasih, terimakasih atas 
penyertaan-Mu hari ini. Engkau telah berkenan 
memberkati kami semua dengan rahmat kesehatan 
sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk 
mendengarkan sabda-Mu. 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 Penggandaan Roti (Mat 14:13-21)) 

13 Setelah Yesus mendengar berita itu (wafatnya 
Yohanes Pembaptis) menyingkirlah Ia dari situ, dan 
hendak mengasingkan diri dengan perahu ke 
tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak 
mendengarnya dan mengikuti Dia dengan 
mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. 

14 Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak 
yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hati-Nya 
oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia 
menyembuhkan mereka yang sakit. 
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15 Menjelang malam, murid-murid-Nya datang 
kepada-Nya dan berkata: "Tempat ini sunyi dan 
hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu 
pergi supaya mereka dapat membeli makanan di 
desa-desa." 

16 Tetapi Yesus berkata kepada mereka: "Tidak perlu 
mereka pergi, kamu harus memberi mereka 
makan." 

17 Jawab mereka: "Yang ada pada kami di sini hanya 
lima roti dan dua ikan." 

18 Yesus berkata: "Bawalah ke mari kepada-Ku." 
19 Lalu disuruh-Nya orang banyak itu duduk di rumput. 

Dan setelah diambil-Nya lima roti dan dua ikan itu, 
Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, 
lalu memecah-mecahkan roti itu dan 
memberikannya kepada murid-murid-Nya, lalu 
murid-murid-Nya membagi-bagikannya kepada 
orang banyak. 

20 Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. 
Kemudian orang mengumpulkan potongan-
potongan roti yang sisa, dua belas bakul penuh. 

21 Yang ikut makan kira-kira lima ribu laki-laki, tidak 
termasuk perempuan dan anak-anak. 
 

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. 
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5. Aktivitas Pendalaman Teks 

Membuat diorama “Yesus memberkati lima roti dan 
dua ikan”. 

1. Warnai dan potong pola lima roti, dua ikan, 
keranjang dan Yesus pada lembar yang tersedia. 

2. Lipat pola keranjang ke dalam pada bagian putih 

3. Tempelkan pola keranjang pada gambar Yesus 

4. Masukkan gambar ikan dan roti 
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Permainan Lima roti dan dua ikan (kelas besar) 

1. Peserta berdiri secara acak, pendamping memberi 
instruksi berupa pengandaian: anak laki-laki adalah roti, 
dan anak perempuan adalah ikan. 

2. Bersama-sama bernyanyi lagu LIMA ROTI DAN DUA 
IKAN. 

3. Setelah lagu selesai pendamping akan mengatakan 
LIMA ROTI, DUA IKAN. Peserta segera berkumpul sesuai 
jumlah, yaitu lima laki-laki dan dua perempuan. 

4. Permainan dilanjutkan dengan bernyanyi dan 
mengulang dengan jumlah roti dan ikan yang berbeda. 

6. Peneguhan 

Adik-adik terkasih… 

Kita sudah mendengarkan kisah tentang penggandaan 
roti dan ikan. Saat itu, Yesus dan murid-murid-Nya mau 
berbagi makanan dengan orang-orang yang mengikuti 
Yesus. Sikap Yesus ini mengajarkan kepada kita agar 
kita juga mau berbagi dengan orang-orang sekitar kita 
yang membutuhkan, kekurangan atau kurang 
beruntung. Orang-orang yang miskin atau tidak mampu 
bukan dihindari atau dikucilkan, tetapi mesti kita bantu 
sesuai dengan kemampuan kita. 
Berbagi dengan orang lain terutama yang kurang 
mampu dari kita tidaklah harus menunggu kita kaya 
atau mampu terlebih dahulu, seperti yang dikisahkan 
tentang Janda Miskin yang mau memberikan 
persembahannya. 
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AYAT EMAS! 

"Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi 
mereka makan." (Mat 14:16) 

7. Perutusan 

Adik-adik diajak untuk menyisihkan uang sakunya, dan 
dikumpulkan pada minggu depan. Uang yang 
terkumpul diintensikan untuk membantu teman-
temannya yang kurang mampu, baik dari lingkungan 
Gereja atau Sekolah mereka. 

8. Doa Permohonan 

Bapa di surga, Engkau Mahabaik; kami anak-anak-Mu 
membawa segala pujian, hormat, dan permohonan, 
serta dengan penuh harapan berdoa melalui 
perantaraan Putera-Mu: 

 Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami 
semoga selalu damai dan sejahtera. Kami mohon… 

 Tuhan yang penuh kasih, ajarilah kami saling 
menghargai, menghormati dan menyayangi dalam 
hidup bersama. Kami mohon… 

 Tuhan Yesus, buatlah kami bersikap rendah hati, 
tidak mementingkan diri sendiri dan mau berbagi 
dengan sesama kami yang kurang mampu. Kami 
mohon… 
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Sekarang marilah kita berdoa dengan doa yang 
diajarkan oleh 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 
telah mengajarkan kami untuk peduli dan berbagi 
kepada saudara-saudari kami yang kurang beruntung. 
Berkatilah kami agar kami selalu peduli dan mau 
berbagi kepada orang-orang di sekitar kami, agar kami 
sungguh menjadi anak-anak-Mu yang baik. Sebab 
Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. 
Amin  

10. Lagu Penutup 

Untuk menutup pertemuan dapat dinyanyikan lagu 
berikut: 
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2. AKU ANAK YANG BERBUDAYA 

(Matius 1:18-25) 
 

TUJUAN 

a. Anak-anak menyadari akan budaya dilingkungan 
sekitar. 

b. Anak-anak bangga dengan warisan kehidupan 
berbudaya yang telah ada.  

 
GAGASAN POKOK 

Allah menganugerahi kita dengan akal budi yang 
membedakan kita dengan mahluk ciptaan Allah yang 
lain. Dengan akal budi diharapkan manusia dapat hidup 
dengan baik dan beradab.  
Bacaan kisah seputar kehamilan Maria ini sengaja 
dipilih, bukan untuk menekankan mukjizat perkan-
dungan Yesus atau mempersoalkan keperawanan 
Maria. Pilihan atas bacaan tersebut adalah hendak 
menggaris bawahi satu hal yang sangat mendasar 
dalam kekristenan kita, yakni soal inkarnasi.  
Inkarnasi menunjukkan bahwa Allah menilai tinggi 
budaya manusia. Allah menggunakan kemanusiaan 
dengan segala budayanya, untuk sarana keselamatan. 
Untuk itulah kita ingin mengajak anak-anak agar bisa 
lebih mencintai budayanya sendiri, yang telah ada 
sejak lama sebagai budaya yang baik dan patut di 
terapkan baik dalam kehidupannya sehari-hari maupun 
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dalam hidup beriman. Selaras dengan Allah yang 
menilai tinggi budaya manusia. 

1. Lagu Pembuka 

Sebagai lagu pembuka pertemuan dapat dinyanyikan 
lagu berikut: 
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2. Pengantar 

Adik-adik terkasih, hari ini kita memasuki pertemuan 
Kitab Suci yang kedua. Pada pertemuan ini kita akan 
merenungkan bacaan dari Matius 1:18-25. Melalui 
kisah ini kita diajak untuk melihat bahwa Allah 
memberikan hal yang baik dalam hidup kita. Allah telah 
berkenan hadir dalam kehidupan manusia melalui 
Bunda Maria dalam wujud manusia. Allah menilai 
tinggi budaya manusia sehingga Ia mau hadir dan 
hidup sebagai manusia. Sebelum memulai pertemuan 
ini marilah kita berdoa terlebih dahulu 

3. Doa Pembuka 

Tuhan Yesus sahabat kami, kami berterimakasih karena 
Engkau telah berkenan hadir dalam hidup kami. 
Dengan begitu kami dapat berkumpul bersama dengan 
teman-teman kami di sini untuk mendengarkan sabda-
Mu. Semoga dengan Sabda-Mu yang akan kami 
dengarkan ini, kami menjadi anak yang lebih baik lagi. 
Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

4. Membaca Kitab Suci 

Kisah Kelahiran Yesus (Matius 1:18-25) 

18  Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: 
Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan 
Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, 
sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. 
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19  Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati 
dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di 
muka umum, ia bermaksud menceraikannya 
dengan diam-diam. 

20  Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, 
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi 
dan berkata: "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau 
takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab 
anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh 
Kudus. 

21  Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan 
menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan 
menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." 

22  Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan 
Tuhan oleh nabi: 

23  "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung 
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka 
akan menamakan Dia Imanuel" -- yang berarti: 
Allah menyertai kita. 

24 Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat 
seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu 
kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya, 

25  tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia 
melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf 
menamakan Dia Yesus. 

Bacaan disampaikan dengan beberapa alternatif: 

 Bercerita atau mendongeng menggunakan kata-
kata sendiri (dapat menggunakan alat peraga). 

 Membaca Kitab Suci secara bergantian per ayat. 
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 Membaca bersama-sama. 

 Bermain peran sesuai dengan tokoh-tokoh yang ada 
dalam teks Kitab Suci. 

5. Aktivitas Pendalaman Teks 
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Kreativitas (usulan) 

1. Gunting semua gambar dan warnai. 

2. Tempelkan gambar pakaian adat mengelilingi 
gambar Yusuf, Maria dan Bayi Yesus. 

 

Permainan: Keliling Indonesia 

1. Peserta dibagi beberapa kelompok, masing-masing 
berjumlah 3-5 orang. 

2. Setiap kelompok berdiri berbanjar, dan semua 
kelompok membentuk lingkaran (lihat gambar). 

3. Namai tiap kelompok dengan nama pulau di 
Indonesia. 

4. Sisakan dua anak untuk saling mengejar 

5. Satu anak berlari dan yang lain mengejar. Jika anak 
tersebut berhenti di depan satu kelompok dan 
menyebutkan nama kelompok tersebut, maka 
anggota kelompok paling belakang berganti 
mengejar anak yang satunya (yang sebelumnya jadi 
pengejar). 
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6. Peneguhan 

Adik-adik terkasih, kita tadi mendengarkan Sabda 
Tuhan tentang kisah kelahiran Yesus. Allah telah 
berkenan hadir dalam hidup kita sebagai manusia 
melalui Bunda Maria. Yesus hidup bersama manusia 
dengan budaya dan adat istiadatnya. Kita pun 
diharapkan dapat mencintai budaya kita, dan melalui 
budaya kita mewartakan kabar suka cita Kristus. 

AYAT EMAS! 

“Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan 
menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan 
menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." (Mat 
1:21). 

7. Perutusan 
1) Anak-anak diajak untuk menyanyikan lagu-lagu 

daerah. 
2) Anak-anak diminta untuk selalu memberi salam 

sambil mencium tangan orang tua, baik saat 
mereka akan pergi maupun pulang. 

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. Kami mohon… 
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 Tuhan sumber kebahagiaan, kami berterimakasih 
karena telah menjadi anak-anak-Mu yang baik. 
Semoga kami menjadi anak yang selalu menghargai 
budaya dan selalu hidup berbudaya. Kami mohon… 

 Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau berkenan 
hadir di tengah-tengah kami. Semoga kami bisa 
mengikuti tauladan-Mu dan hidup seturut 
kehendak-Mu. Kami mohon… 

Demikian ya Bapa doa-doa permohonan kami, semoga 
Engkau selalu menaungi kami dengan berkat-Mu. Kini 
kami persatukan semua permohonan kami dengan doa 
yang diajarkan Tuhan Yesus, Putera-Mu: 

Bapa Kami yang ada di Surga … 

9. Doa Penutup 

Tuhan Yesus, kami telah mendengar dan merenungkan 
Sabda-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah 
berkenan hadir di tengah-tengah kami sebagai 
manusia. Ajarilah kami untuk menghargai dan bangga 
dengan budaya kami yang baik. Dengan menjadi anak 
yang berbudaya kami bisa tumbuh menjadi anak yang 
beretika dan berkualitas. Doa ini kami panjatkan 
kepada-Mu sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan 
sepanjang segala masa. Amin.  

10. Lagu Penutup 

Untuk menutup pertemuan dapat dinyanyikan lagu 
yang sesuai 
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3. AKU BERSAMA TEMANKU YANG 

BERBEDA AGAMA 

(Kisah Para Rasul 17:16-34) 
 

TUJUAN 

a. Anak-anak mampu menghargai perbedaan.  
b. Anak-anak mampu hidup berdampingan dengan 

teman yang berbeda agama.  
 

GAGASAN POKOK 

Kita hidup dan tinggal di negara yang memiliki 
keragaman budaya dan keyakinan. Dengan adanya 
keyakinan yang berbeda-beda kita dituntut untuk bisa 
hidup berdampingan bersama. 

Paulus, dalam Kisah Para Rasul 17:16-34, berdialog/ 
bertukar pikiran (mewartakan) dengan orang-orang 
Athena yang menyembah banyak dewa dan berhala. 
Paulus mewartakan dengan cara masuk ke budaya 
Athena dan keluar dengan cara Paulus dalam iman 
kepada Kristus. 

Demikian juga hendaknya kita hidup berdampingan 
dengan saudara-saudari kita yang berbeda keyakinan; 
saling memahami dan menghargai. 
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1. Lagu Pembuka 

Sebagai lagu pembuka pertemuan dapat dinyayikan 
lagu berikut: 
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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 “Aku Bersama Temanku yang Berbeda Agama” 
(Kis.17:16-34). Sekarang kita akan mengawali 
pertemuan ini 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 

Paulus di Athena (Kis 17:16-34) 

16  Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, 
sangat sedih hatinya karena ia melihat, bahwa kota 
itu penuh dengan patung-patung berhala. 

17  Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran 
dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang 
takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan 
orang-orang yang dijumpainya di situ. 



 

Bahan Pemandu Pendalaman Kitab Suci Anak 24 

18  Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros 
dan Stoa bersoal jawab dengan dia dan ada yang 
berkata: "Apakah yang hendak dikatakan si peleter 
ini?" Tetapi yang lain berkata: "Rupa-rupanya ia 
adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing." Sebab 
ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang 
kebangkitan-Nya. 

19 Lalu mereka membawanya menghadap sidang 
Areopagus dan mengatakan: "Bolehkah kami tahu 
ajaran baru mana yang kauajarkan ini? 

20  Sebab engkau memperdengarkan kepada kami 
perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin 
tahu, apakah artinya semua itu." 

21  Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing 
yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk 
sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar 
segala sesuatu yang baru. 

22  Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata: 
"Hai orang-orang Athena, aku lihat, bahwa dalam 
segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-
dewa. 

23  Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan 
melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku 
menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan: 
Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu 
sembah tanpa mengenalnya, itulah yang 
kuberitakan kepada kamu. 

24  Allah yang telah menjadikan bumi dan segala 
isinya, Ia, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, 
tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, 
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25  dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, 
seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah 
yang memberikan hidup dan nafas dan segala 
sesuatu kepada semua orang. 

26  Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua 
bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh 
muka bumi dan Ia telah menentukan musim-
musim bagi mereka dan batas-batas kediaman 
mereka, 

27  supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan 
menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak 
jauh dari kita masing-masing. 

28  Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita 
ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh 
pujangga-pujanggamu: Sebab kita ini dari 
keturunan Allah juga. 

29  Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak 
boleh berpikir, bahwa keadaan ilahi sama seperti 
emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan 
keahlian manusia. 

30  Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, 
maka sekarang Allah memberitakan kepada 
manusia, bahwa di mana-mana semua mereka 
harus bertobat. 

31  Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada 
waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia 
oleh seorang yang telah ditentukan-Nya, sesudah 
Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti 
tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari 
antara orang mati." 
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32 Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan 
orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang 
lain berkata: "Lain kali saja kami mendengar 
engkau berbicara tentang hal itu." 

33  Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. 
34  Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan 

diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya 
juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan 
seorang perempuan bernama Damaris, dan juga 
orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. 

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 

Aktivitas 
Membuat “Gong Perdamaian” 
Cara: Gunting gambar gong, kemudian warnai. Beri 
lubang pada lingkaran hitam dan pasang benang di 
sana sehingga gong dapat digantungkan. 
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6. Peneguhan 

Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan Kisah 
Para Rasul 17:16-34 di mana Paulus berkunjung ke 
Athena, dan menjumpai rakyat Athena yang 
menyembah banyak dewa dan berhala. Paulus dengan 
kecerdikannya mewartakan kabar suka cita Allah 
memakai cara/budaya masyarakat Athena tanpa 
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meninggalkan Kristus, sehingga pewartaannya dapat 
diterima oleh masyarakat Athena. 

Demikian juga dengan kita yang tinggal bersama 
saudara-saudari dan teman-teman kita yang berbeda 
keyakinan/agama. Kita tetap bergaul, bekerjasama dan 
hidup berdampingan dengan mereka tanpa 
meninggalkan Kristus. Kita tunjukkan wajah Kristus 
yang ada pada diri kita dengan memberikan kasih, 
senyum, keramahan, kebaikan kepada semua orang 
tanpa memaksakan ajaran agama kita kepada mereka. 

AYAT EMAS! 

“Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita 
ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh 
pujangga-pujanggamu: Sebab kita ini dari 
keturunan Allah juga” (Kis. 17:28). 

7. Perutusan 

Adik-adik diminta untuk mengingatkan teman-
temannya untuk berdoa sesuai keyakinannya apabila 
pada saat mereka sedang bersama akan melakukan 
makan bersama atau pada saat bermain tiba waktunya 
mengaji atau sholat. 

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.  
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 Ya Tuhan, kami bersyukur mempunyai teman dan 
saudara yang memiliki keyakinan berbeda dengan 
kami namun saling menyayangi. Berilah kesehatan 
dan kebahagiaan untuk mereka. Kami mohon … 

 Tuhan yang penuh kasih, berilah kami semangat 
untuk selalu mewartakan kabar sukacita-Mu 
terhadap semua orang. Kami mohon … 

 Tuhan, bukalah hati dan tangan kami untuk selalu 
menerima perbedaan, dan menjadikan perbedaan 
itu sebagai berkat. Kamimohon … 

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

9. Doa Penutup 

Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur karena 
telah dipilih menjadi anak-anak-Mu, terimakasih atas 
pengajaran-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Engkau 
menyayangi kami semua dan ingin 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: 

Teman mari Kita terbuka (HPN No.:.....) 
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4. WALAU BERBEDA TAPI KAMI SAMA 

(Yohanes 17:20-23) 
 

TUJUAN 

a. Anak-anak diajak untuk mengetahui bahwa 
pengikut Kristus bukan hanya dari Gereja Katolik. 

b. Anak-anak bisa bekerjasama mewartakan kabar 
sukacita Kristus bersama dengan teman-teman 
Kristen lainnya. 

GAGASAN POKOK 
Kristus hadir bukan hanya untuk satu kelompok saja, 
tetapi Ia juga hadir di dalam diri orang-orang yang 
percaya kepada-Nya. Seperti dalam Injil Yohanes 17:20 
Yesus mengatakan: “Bukan untuk mereka saja Aku 
berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya 
kepada-Ku melalui pemberitaan mereka”. Kristus juga 
hadir di dalam Gereja-gereja lain.  Sebagai pengikut 
Kristus, kita wajib untuk mewartakan kabar sukacita 
Allah kepada sesama dan semua orang. 

Anak-anak juga diharapkan dapat memahami dan 
mengenal mereka yang berasal dari Gereja lain sebagai 
saudara satu iman dalam Yesus Kristus. Anak-anak juga 
diharapkan bisa bekerjasama dengan mereka tanpa 
meninggalkan kekatolikannya. 

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

2. Pengantar 

Adik-adik, apa kabar? Semua sehat? Kembali kita 
bertemu dan berkumpul dalam pendalaman Kitab Suci 
yang keempat. Hari ini adalah pertemuan kita yang 
terakhir di dalam bulan Kitab Suci. Kita akan belajar 
bersama dari Injil Yohanes 17:20-23, di mana Kristus 
hadir bukan hanya untuk kita saja, tetapi juga hadir 
untuk semua orang yang percaya kepada-Nya. Untuk 
memulai pertemuan ini mari kita awali dengan berdoa 
bersama. 

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. 
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4. Membaca Kitab Suci 

Doa Yesus Untuk Murid-murid-Nya  
(Yoh 17:20-23) 

20  Ketika itu Yesus berdoa: “Bukan untuk mereka ini 
saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, 
yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan 
mereka; 

21  supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti 
Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam 
Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya 
dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah 
mengutus Aku. 

22 Dan Aku telah memberikan kepada mereka 
kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, 
supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita 
adalah satu: 

23  Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku 
supaya mereka sempurna menjadi satu, agar 
dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus 
Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama 
seperti Engkau mengasihi Aku”. 

 

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. 
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5. Aktivitas Pendalaman Teks 
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Aktivitas : satu gereja Kristus 

1. Gunting dan warnai semua gambar. 

2. Tempelkan gambar anak pada gereja. 

3. Tempelkan tulisan pada bagian bawah gereja. 

6. Peneguhan 

Adik-adik, setelah kita membaca/mendengarkan dari 
Injil Yohanes 17:20-23, kini kita tahu bahwa Kristus 
hadir bukan hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk 
semua orang yang percaya kepada-Nya. Kristus tidak 
hanya diimani oleh Gereja Katolik saja tetapi juga oleh 
Gereja-gereja kristen lain. Mereka juga adalah pengikut 
Kristus. Sebagai pengikut Kristus kita sama-sama 
memiliki kewajiban untuk mewartakan kabar sukacita-
Nya kepada semua orang. 

AYAT EMAS! 

“Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi 
juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-Ku oleh 
pemberitaan mereka” (Yoh17:20) 

7. Perutusan 

Anak-anak diminta untuk membuat kegiatan bersama 
dengan teman-teman dari Gereja lain (ibadat 
ekumene, sekolah minggu bersama, mengunjungi 
gereja lain di luar gereja Katolik) 
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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 berterimakasih 
karena Engaku sudi hadir di dalam hidup kami dan 
teman-teman kami yang percaya kepada-Mu. Kami 
mohon … 

 Allah Bapa yang Mahabaik, berkatilah kami semua 
agar kami bisa menjadi pewarta kecil-Mu yang 
berani dan kokoh dalam iman. Kami mohon … 

 Allah Bapa yang mahabaik, Engkau menghendaki 
kami untuk selalu mau bersahabat dan bekerjasama 
dengan saudara-saudari kami yang berbeda, 
berkatilah kami agar kami bisa selalu hidup rukun 
dan berdampingan. Kami mohon … 

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

9. Doa Penutup 

Allah Bapa yang Mahabaik, terimakasih karena Engkau 
telah berkenan mendampingi kami dalam pertemuan 
kami yang terakhir ini. Semoga karena kasih-Mu kami 
mampu menjalin kerjasama dengan para pengikut 
Kristus dan berbagi kebaikan kepada semua orang. Doa 
ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan Pengantara 
kami. Amin. 
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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 
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KETERANGAN LOGO 

BULAN KITAB SUCI NASIONAL 2018 

 

Logo ini dibuat berdasarkan empat bacaan terpilih yang 

digunakan sebagai bahan permenungan dalam Bulan Kitab 

Suci dengan tema “Mewartakan Kabar Gembira dalam 

Kemajemukan”. Beberapa unsur logo dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Pertama, lima roti dan dua ikan merupakan kisah Injil 

(Yesus menggandakan lima roti dan dua ikan) yang dipilih 

sebagai bahan permenungan mengenai dialog dengan 

orang-orang kecil dan terpinggirkan. 

Kedua, Yesus yang merentangkan tangan tersalib di atas 

kayu Salib (berwarna coklat), tetapi Ia tidak kelihatan 

menderita tetapi berkuasa dan berjaya. Gambar ini 

menunjukkan perendahan diri Yesus menjadi manusia 

(dilambangkan dengan latar belakang salib berwarna coklat 

tanah) dan kemudian perendahannya di atas kayu salib, 

tetapi tanpa melepaskannya dari peristiwa kebangkitan. 

Dengan demikian, gambar ini mau menunjuk pada dialog 

dengan budaya yang mengambil inspirasi dari kisah 

inkarnasi Sabda Allah menjadi manusia. 

Ketiga,wajah Yesus yang tertengadah ke atas menunjukkan 

posisi Dia yang sedang berdoa kepada Bapa-Nya. Gambar 

ini menunjuk pada dialog ekumenis atau persatuan antar 

umat Kristen yang terinspirasi dari doa Yesus kepada Bapa-
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Nya agar semua orang Kristen bersatu seperti Bapa 

dengan diri-Nya. 

Keempat, gambar matahari yang memancarkan sinarnya 

menyimbolkan Yang Ilahi yang terangnya tak terhampiri 

tetapi memancar ke setiap orang apapun agama dan 

kepercayaannya. Gambar ini menunjuk pada tema dialog 

antar-agama yang terinspirasi dari dialog Paulus di 

Aeropagus. Di sini Paulus menunjuk “Allah yang tak 

bernama” sebagai Allah yang diwartakannya dan disembah 

oleh setiap orang. Dengan demikian, matahari yang berada 

di atas dan menyinari segala sesuatu menyimbolkan “Allah 

yang tak bernama”, yang menjadi asal dan tujuan setiap 

makhluk hidup. 

Kelima, apabila dilihat secara keseluruhan sebenarnya salib 

itu adalah batang pohon yang merangkai seluruh daun yang 

berwarna-warni. Adapun daun-daun itu digambarkan 

dengan berbagai motif dekoratif dari berbagai sudut daerah 

di Nusantara, yakni kiri atas (Papua), kanan atas 

(Lampung), kiri bawah (Kalimantan), dan kanan bawah 

(Jawa). Sekurang-kurangnya motif-motif itu bisa dianggap 

menggambarkan sedikit dari keragaman yang luar biasa 

dari Indonesia. 

Akhirnya, bentuk pohon, batu (lima roti), dan ikan di kolam 

air melambangkan kehidupan. Artinya adalah kemajemukan 

yang justru memungkinkan kehidupan dan Kabar Gembira 

yang diwartakan oleh orang-orang Kristiani harusnya 

membuat kehidupan yang majemuk itu menjadi sukacita 

dan bukan perpecahan. 



 

 

 
  



 

 

 


