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PENGANTAR 
 

Umat Katolik terkasih, kita memasuki permulaan tahun baru liturgi, masa Advent. Pada 

masa Advent ini, kita ingin memperdalam nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama dalam 

kaitannya dengan iman akan Allah Tritunggal. Kita, orang Katolik, hidup bersama dengan 

para pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Perbedaan ini menjadi kekayaan 

sekaligus tantangan. Semua agama mengajarkan yang benar dan suci. Namun kadang 

terjadi masalah hidup bersama karena bersinggungan satu dengan yang lain. Di waktu 

khusus ini, kita hendak merenungkan hal itu berdasarkan Kitab Suci dan Ajaran Gereja. 

Semoga karenanya, kita bisa membuka lembaran baru dalam hidup bersama. Kita hendak 

merenungkan tema Advent, “Hidup Bersama di Negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. 

Kita menyadari bahwa Pancasila menjadi titik temu bagi agama-agama dan kepercayaan 

yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah 

juga ajaran semua agama dan kepercayaan di Indonesia (Listia, 2019). Sebagai warga 

bangsa, kita mau mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari. Hal itu 

membutuhkan proses pembudayaan, yaitu proses penanaman dan penyadaran nilai, serta 

menguatkan pemahaman tentang kebaikan bersama dan kesanggupan untuk 

mempraktikannya.  

Pembudayaan membutuhkan lingkungan yang secara sistemik mendorong perwujudan nilai 

dalam praktik. Untuk mempraktekkan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, kita 

mendasarkan diri dalam dua prinsip, yakni: 

1. Prinsip menumbuhkan spiritualitas berdasarkan nilai-nilai dasar agama yang 

terekspresi dalam perbuatan baik terhadap sesama manusia dan alam  semesta. 

2. Prinsip mempraktikan perilaku jujur, disiplin, empati dan peduli. 

Semoga dengan mempraktekkan dua prinsip ini, kita semakin dapat menghayati nilai-nilai 

yang terkadung di dalamnya. 

Kami ucapkan berlimpah terimakasih kepada Tim KKI, Komkep dan Komkat yang telah 

bekerjasama menyiapkan bahan Advent. Semoga Tuhan selalu membarkati kita. Selamat 

menyongsong kedatangan Juruselamat yang menyelamatkan kita.  

 

Purwokerto, 1 Desember 2019 

 

RD Sulpicius Parjono 

Ketua Komkat 

  



 

2 

 

Pertemuan Pertama 

KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

TUJUAN: 

Umat Katolik hafat sila-sila Pancasila. Umat katolik mampu 

mempertanggungjawabkan imannya kepada Allah Tritunggal 

dalam masyarakat Pancasila. 

 

LANGKAH-LANGKAH PERTEMUAN 

A. PEMBUKA 

1. Lagu Pembuka:  

Ku Percaya Allah Bapa (PS 583) atau Aku Percaya (PS 584).  

Ku Percaya Allah Bapa 

1. Ku Percaya Allah Bapa, Raja alam semesta. Kupercaya 

Yesus Kristus, Putra Tunggal, Penebus. 

2. Sabda turun di dunia, dalam wujud manusia. Dari dosa dan 

durhaka kita dibebaskan-Nya. 

2. Tanda Salib dan Salam 

P Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.  

U Amin. 

P Semoga Tuhan beserta kita.  

U  Sekarang dan selama-lamanya. 

3. Melafalkan PANCASILA 

P Kita Katolik, Kita Pancasila. Marilah kita mulai pertemuan 

ini dengan melafalkan Dasar Negara kita: Pancasila. 

Dipimpin oleh pemandu, ditirukan oleh peserta. 

 

 

PANCASILA 

1. Ketuhanan yang maha esa 

2. Kamanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 
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 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

/perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia 

4. Pengantar 

Para pendiri bangsa kita telah meletakkan dasar yang kokoh, 

terbaik dan tepat untuk NKRI, yakni Pancasila. Pada masa 

Advent 2019 ini, Gereja mengajak kita untuk merenungkan 

Pancasila secara khusus sila pertama, “Ketuhanan yang maha 

esa” dalam bingkai iman trinitaris. Sedangkan sila ke-2 sampai 

ke-5 kita renungkan pada Advent 2020. Dari permenungan itu, 

kita diajak menemukan implikasinya bagi kehidupan bersama.  

Pada pertemuan pertama ini, kita ingin merenungkan makna Sila 

Pertama Pancasila dan dasar iman trinitaris. Iman trinitaris tidak 

bertentangan dengan ke-Esa-an Allah. Selain itu, kita juga 

menyadari adanya keprihatinan akan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan penghayatan sila ini, yang masih merupa-

kan PR kita. Kita berharap bahwa kehidupan bersama yang akan 

datang semakin manusiawi dan beradab. Semoga pertemuan ini, 

memberi bekal bagi kita untuk lebih mampu mempertanggung-

jawabkan iman akan Allah trinitaris kekatolikan kita.  

5. Pernyataan Iman 

P Marilah kita awali pertemuan ini dengan mengungkapkan 

syahadat iman kita, yang terumus dalam Puji Syukur no. 2. 

PU Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang mahakuasa, 

Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan 

dan tak kelihatan;  

dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. 

Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, 

Terang dari Terang, Allah benar dari Allah benar. Ia 

dilahirkan, bukan dijadikan, sehakekat dengan Bapa; segala 

sesuatu dijadikan oleh-Nya. Ia turun dari surga untuk kita 

manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh 
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Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia. 

Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus; Ia 

menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga Ia 

bangkit menurut Kitab Suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi 

Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang 

hidup dan yang mati; kerajaan-Nya takkan berakhir. 

Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan; 

Ia berasal dari Bapa dan Putra; Yang serta Bapa dan Putra, 

disembah dan dimuliakan; Ia bersabda dengan perantaraan 

para nabi. 

Aku percaya akan Gereja yang satu, kudus, katolik dan 

apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan 

dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di 

akhirat. Amin 

 

B. INSPIRASI DARI KITAB SUCI   Mrk 12: 28-31 

1. Pembacaan dari Injil Tuhan menurut Markus 

28 Pada suatu ketika, datanglah seorang ahli Taurat kepada 

Yesus dan bertanya: "Hukum manakah yang paling utama?”  

29 Jawab Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai 

orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.  

30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan 

dengan segenap kekuatanmu.  

31 Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia 

seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih 

utama dari pada kedua hukum ini." 

Demikianlah Injil Tuhan 

Terpujilah Kristus 
 

2. Pendalaman Sabda Tuhan 

1. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan Allah kita adalah 

Tuhan yang esa. Apa maksud dan maknanya bagi Anda? 
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2. Sebutkan beberapa hal baik yang makin berkembang dalam 

hal relasi antar agama di sekitar Anda! Jika ada, sebutkan 

juga masalah hubungan/relasi yang kurang baik dan kurang 

harmonis antar pemeluk agama di sekitar Anda! Coba teliti 

betul, apakah masalah itu timbul karena penghayatan agama 

yang berbeda atau karena masalah lain? 

3. Peneguhan 

o Kita, orang katolik adalah murid-murid Yesus. Yesus 

mengajarkan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa 

(Mrk 12:29). Ke-esa-an Tuhan itu diwahyukan oleh Allah 

sendiri kepada bangsa Israel. Hal ini diungkapkan ketika 

Allah bersabda: ”Dengarlah, hai Israel: Allah itu Allah kita, 

Allah itu esa” (Ul 6:4) dan ”tidak ada yang lain” (Yes 45:22). 

Dalam syahadat, kita juga menyatakan iman akan Allah yang 

esa: “Aku percaya akan satu Allah”. Pernyataan iman akan 

satu Allah itu diuraikan dalam pernyataan iman selanjutnya. 

Dalam ajarannya, Gereja menegaskan bahwa “pengakuan 

iman akan Allah Tritunggal tidak membawa perpecahan di 

dalam Allah yang esa.” (KKGK 37).  Rumusan iman akan 

Allah Tritunggal itu juga terdapat dalam lagu: Ku Percaya 

Allah Bapa (PS 583) atau Aku Percaya (PS 584). 

Pengakuan akan Allah yang esa, menuntut kita untuk 

mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan 

kekuatan. Pengakuan itu pun menuntut kita juga untuk 

mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. 

o Dalam kehidupan beragama di negara yang berdasar 

Pancasila ini kadang masih ditemui masalah-masalah yang 

berhubungan dengan relasi antar pemeluk agama. Misalnya: 

intolerasi, radikalisme, fanatisme, perusakan tempat ibadah. 

Kita tidak boleh kalah dengan ancaman itu. Kita sebarkan 

kasih sebagai pengikat yang meneguhkan dan 

mempersatukan. Telah banyak usaha-usaha yang dilakukan 

supaya kehidupan bersama dalam beragam agama di 
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Indonesia ini membuahkan kedamaian, saling menghormati 

dan menghargai.  

 

C. RENCANA AKSI NYATA 

Buatlah rencana kegiatan konkrit sebagai wujud penghayatan 

iman kepada Allah yang Esa! Misalnya:  

o Dalam misa minggu, saya akan mendoakan (menyatakan 

iman) “Syahadat” dengan sepenuh hati supaya apa yang saya 

ucapkan sungguh-sungguh saya resapi dan hayati. 

o Saya akan meresapkan slogan: Tuhan Allah kita, Tuhan itu 

esa: Mengasihi Tuhan sepenuh hati, mengasihi sesama 

seperti diri sendiri. 

 

C. PENUTUP 

1. Doa Umat  

P Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Marilah kita panjatkan 

doa-doa kita kepada-Nya:  

1 Semoga seluruh warga bangsa Indonesia sungguh menerima 

Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan semua 

warga bangsa yang beragam suku, agama, adat istiadat, 

budaya, pilihan politiknya. Kami mohon… 

U Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. 

2 Semoga setiap umat beriman menghayati imannya masing-

masing secara teguh dan mendalam. Kami mohon… 

U Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. 

3 Semoga Roh Kudus memampukan kami untuk saling 

bekerjasama membangun persatuan, mengupayakan hidup 

damai di tengah masyarakat. Kami mohon… 

U Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. 

.... Umat dipersilakan menghaturkan doa-doanya.... 
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P Demikianlah doa-doa yang kami haturkan kepada-Mu. Kami 

percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi 

kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin 

2. Doa Bapa Kami 

Marilah kita simpulkan doa-doa kita dengan doa Tuhan: Bapa 

Kami… 

3. Mohon Berkat Tuhan 

P Mari kita mempersiapkan diri memohon berkat Tuhan. 

P Semoga Tuhan beserta kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya.  

P Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap 

dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal: dalam nama 

Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

U Amin.  

P Dengan demikian pendalaman iman masa Advent yang ke…. 

sudah selesai. 

U Syukur kepada Allah. 

4. Lagu Penutup:  

Ku Percaya Allah Bapa (PS 583 atau hlm 2)  

atau Aku Percaya (PS 584). 
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Pertemuan Kedua 

PERNYATAAN HUBUNGAN GEREJA   

DENGAN AGAMA-AGAMA BUKAN KRISTIANI 
 

TUJUAN: 

Umat Katolik memahami dan mengamalkan ajaran Gereja Katolik 

tentang pandangannya terhadap agama-agama bukan Kristiani 

 

LANGKAH-LANGKAH PERTEMUAN 

A. PEMBUKA 

1. Lagu Pembuka: GARUDA PANCASILA 

Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu 

Patriot proklamasi, Sedia berkurban untukmu 

Pancasila dasar negara,  

Rakyat adil dan Makmur Sentosa. 

Pribadi bangsaku 

Ayo maju.. maju.. 3X 

2. Tanda Salib dan Salam (bdk halaman 2) 

3. Pengantar 

Saudara-saudari terkasih, dalam pertemuan pertama kita telah 

bergumul dengan sub tema Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni 

bahwa semua agama meyakini adanya Allah yang esa. Gereja 

Katolik pun baik melalui Kitab Suci maupun Ajaran Gereja 

mengakui dan mengimani Allah itu esa.  

Dalam pertemuan kedua ini kita merenungkan tentang Pandangan 

Gereja terhadap umat beragama dan berkeyakinan lain. Gereja 

Katolik tidak menolak apa pun yang dalam agama-agama itu 

sebagai serba benar dan suci. Melalui dialog dan kerjasama 

dengan mereka, Gereja mendorong umat katolik untuk mengakui, 

memelihara dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan 

moral serta nilai-nilai sosio-budaya umat beragama bukan 

kristiani.  

Marilah kita awali pertemuan kita dengan doa: 
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4. Doa Pembuka 

Ya Allah Bapa yang mahabaik dan penuh belas kasih. Kami 

bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam 

pertemuan ini, kami hendak merenungkan bagaimana sebaiknya 

kami bersikap terhadap saudara-saudari kami yang beragama dan 

berkeyakinan lain seturuh kehendak-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu 

agar kami mampu mendalami ajaran gereja-Mu dengan baik. 

Kami mohon itu demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin 

 

B. INSPIRASI DARI AJARAN GEREJA 

1. Pembacaan Ajaran Gereja: Nostra Aetatae 2 

Marilah kita membaca, merenungkan dan memahami pernyataan 

Gereja Katolik tentang hubungan Gereja Katolik dengan agama-

agama bukan Kristiani yang dirumuskan dalam dokumen Konsili 

Vatikan II, Nostra Aetate (NA):  

1. Hinduisme mencari pembebasan dari kesesakan keadaan kita 

entah melalui bentuk-bentuk hidup berulah tapa atau melalui 

permenungan yang mendalam, atau dengan mengungsi 

kepada Allah penuh kasih dan kepercayaan (NA 2). 

2. Buddhisme dalam perlbagai alirannya mengakui bahwa 

dunia yang seba berubah ini sama sekali tidak mencukupi, 

dan mengajarkan kepada manusia jalan untuk dngan jiwa 

penuh bakti dan kepercayaan memperoleh keadaan kebebasan 

yang sempurna, atau - entah dengan usaha sendiri entah 

berkat bantuan dari atas – mencapai penerangan yang 

tertinggi (NA 2). 

3. Bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap agama 

Islam? Dalam dokumen KV II Nostra Aetate nomor 3 

ditegaskan kebenaran dan kesucian Agama Islam, yang 

sekaligus merupakan titik temu dengan umat Kristiani.  

“Gereja menghargai umat Islam, yang menyembah Allah 

satu-satunya: Yang hidup dan berdaulat, Yang penuh belas 



 

10 

kasih, Yang Mahakuasa, Pencipta langit dan bumi, Yang 

telah bersabda kepada umat manusia. 

Kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segenap 

hati kepada ketetapan-ketetapan Allah yang penuh rahasia, 

seperti dahulu Abraham telah menyerahkan diri kepada 

Allah. Agama Islam tidak mengakui Yesus sebagai Allah 

tetapi menghormatinya sebagai Nabi. Demikian juga 

menghormati Maria Bunda-Nya yang tetap perawan dan 

pada saat-saat tertentu dengan khidmat berseru kepadanya. 

Agama Islam juga mendambakan hari pengadilan oleh nabi 

Isa. Maka mereka juga menjunjung tinggi kehidupan susila, 

kehidupan berbakti kepada Allah terutama dalam doa, 

berpuasa dan memberi sedekah. 

Memang benar, di sepanjang zaman, cukup sering telah 

timbul pertikaian dan permusuhan antara umat Kristiani dan 

kaum Muslimin. Konsili Vatikan II mendorong mereka 

semua, supaya melupakan yang sudah-sudah, dan dengan 

tulus hati melatih diri untuk saling memahami, dan supaya 

bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan 

social bagi semua orang, mengembangkan nilai-nilai moral, 

perdamaian dan kebebasan (NA 3). 

4. Sikap Gereja terhadap agama-agama lain: “Gereja Katolik 

tidak menolak apa pun yang dalam agama-agama itu sebagai 

serba benar dan suci… Namun, Gereja tiada hentinya 

mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni “Jalan, 

Kebenaran dan Hidup (Yoh 14:6); dalam Dia manusia 

menemukan kepenuhan hidup keagamaan, dalam Dia pula 

Allah mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya.” (NA 2 

al 2). 

Maka, Gereja mendorong para putranya, supaya dengan 

bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerjasama 

dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberi 

kesaksian tentang iman serta peri hidup kristiani, mengakui, 
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memelihara dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan 

moral serta nilai-nilai sosio-budaya mereka” (NA 2 al 3). 

2. Pendalaman 

1. Bagaimana Gereja Katolik memandang agama-agama non-

kristiani? 

2. Bagaimana toleransi antar agama perlu diwujudkan? 

Sharingkan upaya-upaya membangun toleransi dalam hidup 

harian! 

3. Peneguhan 

1. Gereja tidak menolak apapun yang benar dan suci dari agama 

lain, namun tetap wajib mewartakan Kristus. Gereja 

mengajak umatnya melalui berdialog dan kerjasama, 

mengakui dan mengembangkan yang serba benar dan suci.  

2. Hendaknya, kita mengembangkan dialog dan toleransi antar 

pemeluk agama dengan bijaksana dan penuh kasih. Bebarapa 

upaya yang bisa dikembangkan, misalnya: menghilangkan 

prasangka negative dengan mau mengenal dan dikenal oleh 

pemeluk agama lain; bekerjasama untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum (bonum commune), mengembangkan 

kearifan local (misalnya: gotongroyong, tanggap terhadap 

kesulitan tetangga, srawung, membezoek tetangga yang sakit; 

mengembangkan sikap pluralis namun tetap berkarakter 

kristiani (ngeli tetapi tidak keli); tidak terpancing provokasi 

negatif; menyebarkan berita damai dan senyum ramah kepada 

sesama, dll.  

 

C. RENCANA AKSI NYATA 

Buatlah rencana kegiatan konkrit mewujudkan ajakan Gereja 

Katolik untuk menghormati dan menghargai agama lain! 

Misalnya:  

1. Umat katolik mengadakan kunjungan kepada (pengurus 

Masjid, Pondok Pesatren. Gereja-gereja Kristen, Umat Hindu, 

Budha). 
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2. Umat Katolik aktif dalam kegiatan paguyuban atau komunitas 

antar umat beragama. 

3. Umat lingkungan (KBG) mengadakan kegiatan bersama 

dengan umat beragama lain. Umat Katolik ikut bekerjasama 

membersihkan desa/lingkungan. Umat Katolik terlibat aktif 

memikirkan pengolahan sampah. 

 

D. PENUTUP 

1. Doa Umat 

P Allah Bapa bagi semua orang. Kebaikan dan kasih-Mu selalu 

tersedia bagi setia orang yang percaya. Kami mempercayakan 

doa-doa kami ini kepada-Mu. 

L Dalam diri Yesus, kami menemukan Jalan yang Benar dan 

yang menghantar kami kepada Hidup. Semoga kami semakin 

tumbuh dalam iman yang teguh, kuat dan berkarakter. Kami 

mohon…  

L Engkau telah membuka wawasan iman yang perlu kami 

kembangkan dalam hidup bersama mereka yang beragama 

dan berkeyakinan lain. Semoga kami saling menghargai, 

menghormati, dan mengembangkan hidup bersama sebagai 

saudara se-Bapa. Kami mohon… 

.... Umat dipersilakan menghaturkan doa-doanya.... 

P Kami percayakan doa-doa kami ini kepada-Mu Bapa dengan 

perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin 

2. Doa Penutup 

Saudara-saudari terkasih, marilah kita tutup pertemuan kita ini 

dengan berdoa: 

Panggilan Membangun Sikap Rukun Beragama  

(Puji Syukur 199) 

Ya, Allah, pencipta alam semesta, hanya kepadaMulah segala 

ciptaan bersembah sujud dan berbakti. Engkau mengenal setiap 
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hati, dan melalui berbagai cara Engkau mewahyukan diri kepada 

mereka. 

Kami bersyukur kepada-Mu atas begitu banyak orang yang 

dengan tulus mencari keselamatan. Kami bersyukur pula atas 

agama-agama yang dapat menuntun para penganutnya sampai 

kepada-Mu, sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber 

keselamatan. Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami bersyukur 

atas begitu banyak tokoh agama yang menjadi panutan dalam 

berbakti kepada-Mu dan dalam mengasihi sesama manusia. 

Kami mohon, ya Bapa, semoga Engkau berkenan 

mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. 

Jauhkanlah dari sikap merendahkan penganut agama lain. 

Semoga semua orang sungguh menghayati dan mengamalkan 

ajaran imannya, dan hidup dengan bertakwa. Bantulah para 

pemuka agama agar tekun meneladani dan mengajak umatnya 

untuk menghormati, mengasihi, menghargai penganut agama 

lain, dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. 

Kami mendoakan pula orang-orang yang tidak masuk dalam 

agama mana pun, tetapi sungguh percaya akan Dikau, Allah yang 

esa. Hanya Engkau sendirilah yang mengenal iman mereka. 

Terangilah mereka ini, dan bimbinglah agar sampai pada jalan 

keselamatan. Ini semua kami mohon kepada-Mu dengan 

pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 

3. Mohon Berkat Tuhan (bdk hlm 7) 

4. Lagu Penutup:  Kau dipanggil Tuhan (PS 683) 

Ulangan: 

Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu 

menyinarkan kasih-Nya 

Ayat: 

1. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat.  

2. Sang Kristus memikatmu, tak kan mampu kau menolak-Nya. 

3. Dan doaku bagimu: semoga teguh semangatmu. 
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Pertemuan Ketiga 

PERSAUDARAAN SEMESTA TANPA DISKRIMINASI 
 

TUJUAN 

Umat Katolik aktif membangun persaudaaraan kepada semua orang 

sebagai wujud penghayatan nilai-nilai sila pertama Pancasila 

 

A. PEMBUKA 

1. Lagu Pembuka: Pencipta Bintang Semesta (PS 439).  

1. Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu, ya Yesus 

Kristus, Penebus, sembah dan puji trimalah. 

2. Karna sengsara dunia telah tergugah hati-Mu: supaya dunia 

sembuh, Kau jadi obat baginya. 

3. Kau lahir bagi dunia menjadi kurban yang kudus: di kayu 

salib Kau tebus segala dosa dan cela. 

2. Tanda Salib dan Salam (bdk. Halaman 2) 

3. Melafalkan PANCASILA (bdk. Halaman 2) 

4. Pengantar 

Saudara-saudari terkasih, dalam pertemuan pertama kita telah 

bergumul dengan sub tema Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni 

bahwa semua agama meyakini adanya Allah yang satu. Gereja 

Katolik pun baik melalui Kitab Suci maupun Ajaran Gereja 

menyatakan bahwa Allah itu satu. Dalam pertemuan kedua kita 

telah berbicara soal Pandangan Gereja terhadap umat beragama 

dan berkeyakinan lain. Gereja Katolik tidak menolak apa pun 

yang dalam agama-agama itu sebagai serba benar dan suci. 

Melalui dialog dan kerjasama dengan mereka, Gereja mendorong 

umat katolik untuk mengakui, memelihara dan mengembangkan 

harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya 

mereka. Sedangkan pertemuan ketiga ini merupakan puncak dari 

seluruh proses pendalaman iman. Kita akan berdiskusi tentang 

sikap apa yang musti ditumbuh-kembangkan dan tindakan 

konkrit apa yang akan dilakukan sebagai wujud bahwa kita ini 
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menghayati sila pertama Pancasila, yakni bersaudara tanpa 

mendiskriminasikan semua orang yang beragama di luar katolik. 

5. Doa Pembuka 

Marilah doa,  

Allah Bapa di dalam surga, rasa syukur kami panjatkan kepada-

Mu atas Negara dan Bangsa Indonesia ini yang telah sejak dulu 

kala menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman, walau 

kami menyadari dalam pelaksanaannya masih ada penyimpangan 

dan persoalan sehingga persaudaraan yang tanpa membedakan 

martabat, ide, suku, agama, ras dan golongan masih belum bisa 

terwujud dengan baik. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu 

menerangi hati dan budi kami agar kami semakin mampu melihat 

jalan terang, mampu bersikap dan bertindak membangun 

persaudaraan semesta tanpa mendiskriminasikan satu dengan 

yang lain. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin 

 

B. INSPIRASI DARI AJARAN GEREJA 

1. Pembacaan Ajaran Gereja: Nostra Aetate 5 

Marilah kita merenungkan pernyataan sekaligus cita-cita Gereja 

Katolik tentang “Persaudaraan Semesta Tanpa Diskrimanasi” 

dari dokumen Konsili Vatikan II, Nostra Aetate nomor 5:  

 

Persaudaraan Semesta Tanpa Diskriminasi 

“Kita tidak dapat menyerukan nama Allah Bapa semua orang 

bila kita tidak mau bersikap sebagai saudara. Hubungan 

manusia dengan Allah Bapa dan hubungannya dengan sesama 

manusia saudaranya, begitu erat, sehingga Alkitab berkata" 

"Barang siapa tidak mencintai, ia tidak mengenal Allah" (1Yoh 

4:8). Jadi, tiadalah dasar bagi setiap teori dan praktik, yang 

mengadakan pembedaan mengenai martabat manusia serta hak-

hak yang bersumber padanya antara manusia dan manusia, antara 

bangsa dan bangsa.  

Maka Gereja mengecam setiap diskriminasi antara orang-orang 

atau penganiayaan berdasarkan keturunan atau warna kulit, 



 

16 

kondisi hidup atau agama, sebagai berlawanan dengan semangat 

Kristus.  

Oleh karena itu, Konsili Suci, mengikuti jejak para Rasul kudus 

Petrus dan Paulus, meminta dengan sangat kepada Umat 

beriman Kristiani, supaya bila ini mungkin, "memelihara cara 

hidup yang baik, diantara bangsa-bangsa bukan Yahudi (1Ptr 

2:12) dan sejauh tergantung dari mereka hidup dalam damai 

dengan semua orang, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh 

menjadi putera Bapa di sorga.  

2. Pendalaman Ajaran 

1. Setelah membaca dokumen Konsili Vatikan kedua Nostra 

Aetate alinea 5 “Persaudaraan Semesta tanpa Diskriminasi” 

bagaimana kesan/tanggapan anda? 

2. Dalam masyarakat Pancasila, sikap macam apa yang akan 

Anda kembangkan? 

3. Peneguhan 

1. Sila Pertama Pancasila berbunyi “KeTuhanan Yang Maha 

Esa”. Dengan Sila ini Negara mau menjamin bahwa setiap 

pemeluk agama dan kepercayaan dilindungi sehingga bisa 

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 

mereka masing-masing dan menumbuhkan rasa toleransi 

kepada agama lain. Namun sayangnya masih saja bisa terjadi 

beberapa pelanggaran entah itu disadari atau tidak. 

2. Gereja Katolik mengajarkan “kita tidak dapat menyerukan 

nama Allah Bapa semua orang bila kita tidak mau bersikap 

sebagai saudara”. Untuk membangun persaudaraan, orang 

tidak perlu membedakan-bedakan satu dengan yang lain, baik 

suku, ras, agama dan budaya, sebagaimana dikatakan Kitab 

Suci “Barangsiapa tidak mencintai, ia tidak mengenal Allah” 

(1Yoh 4:8). 

3. Gereja Katolik mengecam setiap orang yang dengan sengaja 

mendiskriminasikan orang-orang, atau melakukan 

penganiayaan berdasarkan suku, agama, warna kulit karena 
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ini berlawanan dengan semangat Kristus. Dialah Sang 

Juruselamat dan Sang pembawa damai.  

4. Dengan semangat Kristus, Gereja Katolik mengarahkan dan 

mengajak umat katolik membangun semangat berani 

mengalahkan diri, meninggalkan keegoisannya dengan 

membangun semangat toleransi kepada agama-agama lain. 

 

C. RENCANA AKSI NYATA 

Buatlah rencana kegiatan konkrit sebagai wujud penghayatan Sila 

Pertama! 

Kegiatan/Tindakan Tujuan Sasaran waktu Dana Penanggungjawab 

      

      

      

 

Beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan, misalnya: 

mengadakan kunjungan kepada (Pengurus Masjid, Pondok 

Pesatren, Gereja-gereja Kristen, Pengurus FKUB). 

 

D. PENUTUP 

1. Doa Umat 

P Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur telah 

merenungkan kekayaan ajaran Gereja yang sungguh mulia 

tentang hubungan Gereja dengan agama-agama lain. Kini 

kami haturkan doa-doa syukur, pujian dan permohonan kami. 

Sudilah mendengarkan dan mengabulkan doa kami: 

L Semoga Roh Kudus mengarahkan kami untuk menemukan 

kesadaran baru dalam hidup di tengah masyarakat yang 

berbeda keyakinan dan agamanya. Kami mohon ... 

U Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. 



 

18 

L Semoga kami dikuatkan untuk mengambil sikap bersahabat 

sehingga mampu hidup berdampingan dan berani 

memprakarsai hidup damai dengan umat yang berkeyakinan 

lain. Kami mohon... 

U Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. 

L Semoga Roh Kudus memampukan kami bekerjasama 

membangun persatuan, mengupayakan hidup damai di tengah 

masyarakat. Kami mohon... 

.... Umat dipersilakan menghaturkan doa-doanya.... 

P Demikianlah doa-doa yang telah kami haturkan kepada-Mu. 

Kami percaya walau masih banyak doa-doa yang tidak 

sempat kami ungkapkan namun Engkau telah mengetahuinya 

dan akan mengabulkan doa kami. Demi Kristus Tuhan dan 

Pengantara kami. Amin 

2. Doa Penutup  (bdk. hlm 12 atau PS 199) 

Saudara-saudari terkasih, marilah kita tutup pertemuan ini 

dengan mendoakan doa: Panggilan Membangun Sikap Rukun 

Beragama. 

3. Mohon Berkat Tuhan (bdk hlm 7) 

4. Lagu Penutup: Pancasila Rumah Kita (youtube) 

Pancasila rumah kita. Rumah untuk kita semua. Nilai dasar 

Indonesia. Rumah kita selamanya. Untuk semua puji nama-Nya. 

Untuk semua cinta sesama. Untuk semua menyatu. Untuk 

bersambung rasa. Untuk semua saling membagi. Pada setiap 

insan. Sama dapat sama rasa. Oh Indonesiaku. Oh Indonesia. 
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Pertemuan IV  

BERTINDAK BERDASAR IMAN 
 

TUJUAN 

Umat Katolik secara sadar selalu melatih sikap dan tindakannya 

untuk menghormati dan menghargai pemeluk agama dan 

kepercayaan lain.  

 

LANGKAH-LANGKAH PERTEMUAN 

A. PEMBUKA 

1. Lagu Pembuka: Yesus Mengutus MuridNya (PS 692) 

1. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua, keluar masuk 

kota, menjelajah semua desa, “Bawalah kabar gembira 

kepada yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua kan 

dapat berkah. 

2. Lagukan madah syukurmu: Tuhan Bersama kita, yang 

kautakuti apa, bila Tuhan penguat kita. PadaNya kita 

bersyukur, semua telah diutus membawa penghiburan dan 

warta keselammatan.  

Ulangan: 

Marilah kita pergi bekerja di lading Tuhan, menaburkan yang 

baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik, di dalam 

hati orang. 

2. Tanda Salib dan Salam (bdk. Halaman 2) 

3. Melafalkan PANCASILA (bdk. Halaman 2) 

4. Pengantar 

Saudara-saudari yang terkasih. Sampailah kita pada pertemuan 

ke-4. Di pertemuan ke-4 ini, kita mau merenungkan seluruh 

perjalanan kita selama masa Advent, masa mempersiapkan Natal, 

Kelahiran Juruselamat kita. Allah telah menjadi manusia dalam 

diri Yesus Kristus. Kita beriman karena-Nya. Kita hidup di bumi 

nusantara Indonesia yang mempunyai dasar negara Pancasila. So, 
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panggilan kita: kita Katolik-kita Pancasila. Kita makin sadar akan 

isi iman kita akan Allah Tritunggal dalam bingkai NKRI. Kita 

hidup bersama dengan mereka yang beragama dan berkeyakinan 

lain. Dalam kebersamaan itu, kita diajak membangun 

persaudaraan tanpa diskriminasi. Kita juga telah menindaklanjuti 

ajaran Gereja ini dengan aksi nyata. Dengan aksi nyata ini, kita 

telah bertindak berdasarkan keputusan iman (bersama). Maka, 

pada pertemuan ini, marilah kita mengevaluasi aksi atau kegiatan 

nyata kita. Sekarang marilah kita awali pertemuan ini dengan doa 

pembuka. 

5. Doa Pembuka 

Marilah doa,  

Allah Bapa yang mahabaik dan penuh belas kasih. Kami 

bersyukur atas kasih karuniaMu yang menganugerahkan kepada 

kami, dasar negara kami, Pancasila. Kami hidup berdampingan 

satu sama lain. Meski, masih banyak hal yang perlu kami 

perjuangkan. Kini kami mau mengambil pelajaran dari apa yang 

telah kami lakukan. Dengan demikian, semoga kami makin 

mampu dan tumbuh dalam mewujudkan persaudaraan tanpa 

diskriminasi. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

 

B. INSPIRASI DARI KITAB SUCI  Yakobus 2: 14 -24 

1. Pembacaan dari Surat Yakobus 

Iman tanpa perbuatan pada hakekatnya adalah mati 

Saudara-saudaraku, apakah gunanya, jika seorang mengatakan, 

bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai 

perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?   

Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan 

kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu 

berkata: "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah 

sampai kenyang!", tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa 

yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu?  
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Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai 

perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati.  

Tetapi mungkin ada orang berkata: "Padamu ada iman dan 

padaku ada perbuatan", aku akan menjawab dia: "Tunjukkanlah 

kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan 

menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. 

"Engkau percaya, bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik! 

Tetapi setan-setanpun juga percaya akan hal itu dan mereka 

gemetar.  

Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang, 

bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 

Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-

perbuatannya, ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di 

atas mezbah? Kamu lihat, bahwa iman bekerjasama dengan 

perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman 

menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang 

mengatakan: "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka 

Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." 

Karena itu Abraham disebut: "Sahabat Allah." Jadi kamu lihat, 

bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan 

bukan hanya karena iman.  

Demikianlah Sabda Tuhan 

Syukur kepada Allah 

2. Pendalaman Ajaran 

1. Menurut permenungan Anda, apa yang dimaksud dengan: 

Iman tanpa perbuatan adalah mati? 

2. Selama tiga minggu ini, kita telah mencoba membuat aksi 

nyata, sebagai tindak lanjut pertemuan dan sebagai cara 

mewujudkan iman dalam tindakan nyata.  

Apakah yang menjadi suka dan duka, kemudahan dan 

kesulitan dalam menjalin dialog dengan mereka yang berbeda 

agama dan kepercayaan? Menurut pengalaman Anda, 

manakah pintu masuk yang memudahkan Anda berdialog? 
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3. Peneguhan 

1. Penghayatan iman ditemukan dalam sikap dan tindakan iman. 

Sikap dan tindakan ditemukan dalam perilaku baik seseorang 

terhadap sesama dan terhadap ciptaan lain. Allah mengasihi 

manusia yang diciptakan-Nya mewujud dalam berbagai 

macam tindakan konkret Allah. Ia mengutus para nabi dan 

akhirnya mengutus Anak-Nya dalam diri Yesus Kristus (bdk. 

Ibr 1:1). Kasih Allah ditunjukkan dalam perbuatan. Allah 

mengasihi orang miskin, sakit, dan menderita. Hal itu 

ditunjukkan dengan memberitakan kabar baik bagi yang 

miskin, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang 

menderita. Jadi, kasih Allah ditunjukkan dengan perbuatan. 

Iman kita atas kasih Allah itu pun mewujud dalam tindakan 

kieta kepada sesama 

2. Bangsa kita mempunyai Pancasila yang mempersatukan 

Bangsa Indonesia yang beragam dan beraneka. Kita telah 

sepakat menerima Pancasila itu. Kesepakatan itu mengikat 

semua warga bangsa, apapun agama dan kepercayaannya. 

Kesepakatan itu harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan 

semua warga Bangsa Indonesia. Dalam sikap dan perbuatan 

yang nyata itulah, kita terus menerus berusaha mewujudkan 

hidup damai, sejahtera dan bersaudara satu sama lain tanpa 

diskriminasi. Sikap dan perbuatan itu merupakan wujud 

konkret dari iman akan Tuhan yang maha esa dan wujud bakti 

kita bagi bangsa dan negara. Tentu ada kemudahan dan 

kesulitan, ada berkat dan jalan yang Tuhan tunjukkan. Mari 

tetap setia wujudkan iman dalam sikap dan perbuatan demi 

Indonesia yang damai dan penuh kasih antar warga bangsa. 

3. Tindakan Iman dalam hidup bersama dengan Umat Muslimin 

telah dirumuskan dalam dokumen PERSAUDARAAN 

MANUSIA di Abu Dhabi yang ditandatangani imam Masjid 

Al-Azhar Sheikh Ahmad al-Tayeb, Grand Syekh Al Azhar, 

Kairo, Mesir dan Paus Fransiskus pemimpin tertinggi umat 

Katolik se-dunia. Ini menjadi bagian dari kunjungan 

bersejarah Paus Fransiskus ke Uni Emirat Arab. Ada 12 
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kesepakatan yang bisa menjadi pijakan konkret menggapai 

kesatuan dan kebersamaan hidup dengan umat Muslimin. Mari kita 

baca bergantian isi dokuman tsb: 

(1).  Keyakinan bahwa ajaran asli agama-agama mendorong 
manusia untuk hidup bersama dengan damai, menghargai 
kemanusiaan, dan menghidupkan kembali kebijaksanaan, 
keadilan, dan cinta kasih. 

(2). Kebebasan adalah hak setiap orang. Pluralisme dan 
keberagaman agama adalah kehendak dan karunia Allah. 

(3).  Keadilan yang berlandaskan kasih adalah jalan untuk hidup 
yang bermartabat. 

(4). Budaya toleransi, penerimaan terhadap kelompok lain, dan 
kehidupan bersama dengan damai akan membantu 
mengatasi pelbagai masalah ekonomi, sosial, politik dan 
lingkungan. 

(5).  Dialog antar agama berarti bersama-sama mencari 
keutamaan moral tertinggi dan menghindari perdebatan 
tiada arti. 

(6). Perlindungan terhadap tempat ibadah adalah tugas yang 
diemban oleh agama, nilai kemanusiaan, hukum, dan 
perjanjian internasional. Setiap serangan terhadap tempat 
ibadah adalah pelanggaran terhadap ajaran agama dan 
hukum internasional. 

(7). Terorisme adalah tindakan tercela dan mengancam 
kemanusiaan. Terorisme bukan diakibatkan oleh agama, 
melainkan kesalahan interpretasi terhadap ajaran agama dan 
kebijakan yang mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, 
ketidakadilan, dan penindasan. Stop dukungan pada 
terorisme secara finansial, penjualan senjata, dan justifikasi. 
Terorisme adalah tindakan terkutuk. 

(8). Kewarganegaraan adalah wujud kesamaan hak dan 
kewajiban. Penggunaan kata “minoritas” harus ditolak karena 
bersifat diskriminatif, menimbulkan rasa terisolasi dan 
inferior bagi kelompok tertentu. 
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(9). Hubungan baik antara negara-negara Barat dan Timur harus 
dipertahankan. Dunia Barat dapat menemukan obat atas 
kekeringan spiritual akibat materialisme dari dunia Timur. 
Sebaliknya, dunia Timur dapat menemukan bantuan untuk 
bebas dari kelemahan, konflik, kemunduran pengetahuan, 
teknik, dan kebudayaan dari dunia Barat. 

(10). Hak kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, 
dan berpolitik harus diakui. Segala bentuk eksploitasi seksual 
dengan alasan apapun harus dihentikan. 

(11). Hak-hak mendasar bagi anak-anak untuk tumbuh dalam 
lingkungan keluarga yang baik, mendapat gizi yang memadai, 
pendidikan, dan dukungan adalah kewajiban bagi keluarga 
dan masyarakat. Semua bentuk pelecehan pada martabat 
dan hak anak-anak harus dilawan dan dihentikan. 

(12). Perlindungan terhadap hak orang lanjut usia, mereka yang 
lemah, penyandang disabilitas, dan mereka yang tertindas 
adalah kewajiban agama dan sosial, maka harus dijamin dan 
dibela. 

Sumber: http://www.suaraislam.co/berikut-isi-dokumen-persaudaraan-manusia-
yang-ditandatangani-imam-masjid-al-azhar-dan-paus-fransiskus/ 

 

C. KOMITMEN BERKESINAMBUNGAN 

Membangun Indonesia yang damai dan sejahtera memerlukan 

komitmen yang dibuat terus menerus tanpa lelah. Mari terus 

belajar dan mencari cara untuk mewujudkan persaudaraan antar 

warga bangsa tanpa diskriminasi demi Indonesia yang lebih baik 

dan makin bermartabat. 

 

D. PENUTUP 

1. Doa Penutup (bdk hlm 12 atau Puji Syukur 199) 

Mari kita doakan doa: Panggilan Membangun Sikap Rukun 

Beragama. 

2. Mohon Berkat Tuhan (bdk. Hlm 7) 

3.  Lagu Penutup: Pancasila Rumah Kita (bdk Hlm 18) 


