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Kata Pengantar 
 

Sejarah Kekristenan tidak tidak terlepas dari peristiwa inkarnasi, Allah yang 
menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Yesus adalah Sang Firman yang mengambil 
bagian dalam kehidupan dan keselamatan umat manusia. Yesuslah yang pertama kali 
mewartakan Kerajaan Allah tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan perbuatan 
yang menyertai dan memperkuat apa yang Dia wartakan. Namun sejak awal Yesus 
mewartakan Kerajaan Allah, sudah ada kelompok yang pro dan kontra, yang menerima dan 
menolak. Tetapi hal itu tidak menjadi halangan atau persoalan bagi Yesus. Sebab Yesus 
datang mewartakan Allah. Percaya atau tidak, mau menerima atau menolak, sepenuhnya 
berada di tangan manusia. 

Kini, lebih dari dua ribu tahun sejak Yesus hidup dan mewartakan kabar gembira 
tentang Kerajaan Allah, masih muncul pro dan kontra, antara yang menerima dan menolak. 
Persoalan menjadi kian kompleks karena perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang di satu sisi membawa manfaat dan kebaikan, tetapi di sisi lain membawa 
masalah dan pengaruh buruk. Banyak aliran, paham-paham, ideologi dan gaya hidup yang 
tanpa sadar menjadi virus yang menggerogoti sabda Allah, sehingga tidak lagi menjadi kabar 
gembira tetapi kabar buruk. Menjadi kabar buruk bagi orang-orang dan kelompok tertentu 
karena sabda Allah dilihat sebagai penghalang yang bertentangan dengan gaya hidup 
mereka. Hal ini dapat menimbulkan pesimisme bagi kalangan tertentu. Namun dari sudut 
pandang iman, kenyataan yang kita hadapi sekarang dengan segala kompleksitasnya tetap 
menjadi ladang atau tempat yang paling baik untuk persemaian sabda Allah. 

Dalam konteks kehidupan dunia yang demikian, Gereja Katolik Keuskupan Agung 
Jakarta lewat Komisi Kitab Kerasulan Kitab Suci mengambil tema untuk Bulan Kitab Suci 
Nasional 2017, yakni : “KABAR GEMBIRA DI TENGAH GAYA HIDUP MODERN.” Tema ini 
dijabarkan dalam bentuk pertemuan pendalaman iman maupun renungan untuk semua 
umat di Keuskupan Agung Jakarta. Dan sebagai bentuk partisipasi serta kerja sama lintas 
komisi, Komisi Kateketik KAJ melalui divisi tetap dengan setia menyediakan renungan-
renungan untuk sekolah-sekolah yang bisa didownload di website Komkatkaj.org. Selain itu, 
disediakan pula Modul atau Bahan Pendalaman Bina Iman Anak (BIA) yang disusun  oleh 
Divisi BIA danBahan Pendalaman Bina Iman Remaja (BIR) yang disusun  oleh Divisi BIR 
Komkat.  Bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan bahan Pendalaman Iman, silahkan 
download bahan BIA untuk TK-SD dan bahan BIR untuk SMP-SMA/K. 

Kita patut berterima kasih kepada tim penyusun renungan, modul BIA dan BIR lintas 
divisi Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta. Melalui mereka, kita terbantu untuk 
memahami dan semakin mencintai Sabda Tuhan. Melalui tema Bulan tahun ini, kita diajak 
untuk mengerti dan memahami sabda Allah di tengah hidup modern, sehingga tidak jatuh 
dan larut di dalamnya. 

Selamat merenungkan sabda Tuhan setiap hari dan tekun melaksanakannya. Tuhan 
memberkati. 
 
Hormat kami, 
 
 
RD. V. Rudy Hartono 
Ketua Komisi Kateketik KAJ 
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Pertemuan I 

KABAR GEMBIRA BERHADAPAN DENGAN TEKNOLOGI 

 

 

Tujuan : Remaja dapat bersaksi, menyebarkan kabar gembira melalui 

teknologi 

Kata kunci : Menjadi pewarta kabar gembira di tengah kemajuan teknologi 

 

 Kegiatan inti pertemuan 

1. Bermain Games  

2. Membaca kitab suci; sabda Allah disemai, tumbuh berkembang dan 

berbuah. 

3. Merefleksikan hidup dalam terang Sabda Tuhan 

4. Aksi dan peneguhan  

 

PROSES PERTEMUAN 

1. Pembukaan 

Pendamping mengajak peserta membuka pertemuan dengan lagu, doa 

pembuka& games lalu dilanjutkan dengan pengantar singkat 

a) Lagu Pembuka  

BERMACAM MACAM RAGAM 

Bermacam macam kita hadir disini 

Tetapi kita satu 

Didalam Tuhan tidak ada yang putih 

Tidak ada yang hitam 

Kita bersaudara didalam Dia, karena percaya 

Yesus Tuhan……… Yesus Raja Maha Kuasa 

Alleluyaa….. Alleluyaa 2x 
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b) Doa Pembuka 

Allah Bapa, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat yang senantiasa 

Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur karena boleh berkumpul di 

tempat ini, untuk bersama memulai pertemuan BKSN yang pertama ini. 

Tuhan, hadirlah dan bimbinglah kami untuk memahami dan mensyukuri kabar 

gembira yang akan Engkau berikan melalui bacaan injil pada hari ini. Dalam 

pertemuan ini kami juga akan diajak memanfaatkan teknologi yang telah 

Engkau berikan sebagai suatu cara dalam mempermudah kegiatan kami 

sehari hari. kami juga mohon penyertaan dan berkat-Mu kepada teman 

teman kami yang sedang dalam perjalanan menuju ketempat ini maupun 

yang belum dapat hadir dalam pertemuan ini. Semua ini kami serahkan 

kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin 

 

c) Games 

Games komunikata (durasi ± 10 menit) 

 Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 

jumlahnya sekitar 5-7 orang 

 Fasilitator menyiapkan sebuah kalimat untuk masing masing kelompok. 

Kalimat yang digunakan misalnya; 

 Salman naik delman ke rumah Rahman di jalan ketemu mantan 

lagi makan tekwan 

 Satu ribu, dua biru, tiga ribu, empat biru, lima ribu 

 Tolong ambilin dondong didalam dandang disamping dinding 

dong dang 

 Coba pikul bakul bakul yang berisi sanggul di pinggul 

 Peserta diminta membentuk sebuah barisan 

 Orang paling belakang adalah orang kunci yang akan mentransfer 

kalimat yang diberikan dengan cara membisikan kepada teman yang 

ada di depannya. Orang paling depan adalah orang yang akan 

mengucapkan kalimat yang dimaksud. 

 

d) Pengantar& makna games 

Teman teman yang terkasih, senang rasanya hari ini kita dapat berkumpul 

kembali di tempat ini. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan 

mencoba menggali pengalaman pengalam iman di kehidupan kita sehari hari. 

Dalam games yang tadi telah kita mainkan, kita diajak untuk memahami 

pentingnya perkembangan teknologi khususnya perkembangan teknologi 

komunikasi saat ini, kita dengan mudah mendapat, mencari dan membagikan 
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informasi lewat gadget yang kita miliki. Dengan kemudahan tersebut kita 

jangan malah memanfaatkannya untuk hal hal negatif, misalnya memberikan 

informasi yang salah atau tidak benar, kita juga diajak untuk tidak memiliki 

sikap individualisme dengan cara tetap melakukan komunikasi langsung 

dengan bertatap muka dengan teman teman.   

 

2. Refleksi Kateketis 

a) Inspirasi Kitab Suci  

Bacaan injil hari ini, tentang Menara Babel. Melalui bacaan ini kita diajak 

untuk melihat bahwa Allah ingin kita terbuka akan keberagaman 

(Pendamping dapat meminta peserta untuk membacakan secara bergiliran 

tiap satu ayat) 

 

Bacaan Kitab Suci diambil dariKejadian 11:1-9 

 

Menara Babel 

11:1  Adapun seluruh bumi, satu bahasanyadan satu logatnya.  

11:2  Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah 

datar di tanah Sinear lalu menetaplah mereka di sana.  

11:3  Mereka berkata seorang kepada yang lain: "Marilah kita membuat batu 

batadan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka 

sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat.  

11:4  Juga 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."  

11:5  Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh 

anak-anak manusia itu,  

11:6  dan Ia berfirman: "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk 

semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka; mulai dari sekarang 

apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat 

terlaksana.  

11:7  Baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, 

sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. "  

11:8  Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan 

mereka berhenti mendirikan kota itu.  

11:9  Itulah 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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b) Pendalaman  

Dilakukan di sebuah kelompok kecil, remaja me-sharingkan pertanyaan 

pertanyaan dibawah ini 

1. Apa motivasi mereka mendirikan menara babel? 

2. Kenapa mereka tidak mau terserak keseluruh bumi? 

3. Kenapa Tuhan mengacaukan mereka? 

4. Pesan apa yang ingin disampaikan Allah kepada kita ? 

 

Catatan: 

Teknologi adalah anugerah Allah untuk kita. Saat itu mungkin, penggunaan 

batu bata adalah sebuah teknologi baru di zaman itu untuk membuat sebuah 

bangunan. Orang babel memiliki ambisi dan kesombongan dengan 

mendirikan menara sampai kelangit dan tidak ingin berinteraksi dengan orang 

lain karena mereka tidak ingin terserak ke seluruh bumi. Allah 

mengacaubalaukan bahasa mereka karena Allah ingin mereka tidak 

menyeragamkan cara bicara, cara berfikir dan cara bertindak.  Allah 

menghendaki mereka untuk pergi menyebar keseluruh bumi agar mereka 

menerima keberagaman dan perbedaan. Allah menghendaki keberagaman itu 

sebagai suatu cara agar manusia hidup saling menghargai dan menghormati 

perbedaan. 

 

c) Pengendapan 

Kemajuan teknologi mempermudah kita mencari serta mendapatkan informasi 

dan kemudahan kemudahan  lainnya. Melalui perkembangan teknologi, 

khusnya teknologi informasi, kita dapat mengenal ragam budaya, bahasa dan 

adat istiadat orang lain yang berbeda dengan kita. Dengan mengenal dan 

memahami perbedaan itu kita dapat menciptakan toleransi dan juga dapat 

menggunakan teknologi  sebagai sarana pewarta injil. Allah mengendaki kita 

mensyukuri perbedaan dan memanfaatkan secara positif kemudahan yang 

diberikan-Nya melalui perkembangan teknologi modern saat ini.  

 

3. Aksi dan Peneguhan 

 Pendamping mengajak peserta membicarakan apa yang bisa dilakukan setelah 

mendalami Inspirasi dan refleksi Kitab Suci. Hasil ditegaskan kembali sebagai 

tindakan nyata (aksi) dari pertemuan 

a. Aksi 

peserta meng-upload foto kegiatan (misalnya foto bersama teman 

sekelompok) di media sosial miliknya (misalnya instagram, twitter, path dll) 
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lalu memberi caption/keterangan dengan kalimat ajakan untuk menghargai 

dan mensyukuri perbedaan (pendamping bisa mengarahkan kata kata yang 

baik dan sopan untuk digunakan) dengan menyertai hastag atau tanda pagar 

BKSN 2017. 

b. Peneguhan 

Membuat resolusi pribadi, misalnya menggunakan teknologi modern untuk hal 

hal positif , tidak berlebihan melihat media sosial, tidak ketergantungan 

dengan gadget dll.  

 

4. Penutup 

 Pendamping mengajak peserta menutup pertemuan dengan doa penutup dan 

menyanyikan Lagu penutup 

 

a) Doa Penutup 

Allah Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur atas penyertaanMu 

sepanjang pertemuan kami hari ini. Terima kasih karena Engkau telah 

mengajarkan kami untuk menghargai keberagaman dan memanfaatkan 

teknologi modern sebagai sarana kami mewartakan kabar sukacita. Semoga 

resolusi pribadi yang telah kami buat dapat kami jalankan dengan baik di 

dalam kehidupan bersosial kami. Amin 

 

b) Lagu Penutup 

YESUS CINTA SEMUA ANAK 

Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia 

Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Yesus 

Yesus cinta semua anak di dunia 

 

Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia 

Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus 

Yesus cinta semua bangsa di dunia 
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Pertemuan  2 
KABAR GEMBIRA BERHADAPAN DENGAN 

MATERIALISME 
 

 

Tujuan : Remaja dapat hidup sesuai ajaran Gereja, menjauhi materialisme 

Kata Kunci :  Kabar Gembira, Materialisme 

 Kegiatan inti pertemuan 

1. Permainan Pembuka (Ice breaking)  

2. Membaca kitab suci; sabda Allah disemai, tumbuh berkembang dan 

berbuah. 

3. Merefleksikan hidup dalam terang Sabda Tuhan 

4. Aksi dan peneguhan  

 

PROSES PERTEMUAN 

1. Pembukaan 

Pendamping mengajak peserta membuka pertemuan denganlagu, doa pembuka, 

permainan dan pengantar singkat 

a. Lagu Pembuka 

TIAP LANGKAHKU 

Tiap langkahku diatur oleh Tuhan 

Dan tangan kasihNya membimbingku 

Di tengah glombang dunia menakutkan 

Hatiku tetap tenag teduh 

Tiap langkahku kutahu Tuhan yang pimpin 

Ke tempat tinggi ku dihantarNya 

Hingga sekali waktu nanti aku tiba 

Di rumah Bapa surga yang baka 
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b. Doa Pembuka (+) 

Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau memanggil kami menjadi 

murid-Mu.Terima kasih juga atas petunjuk dan teladan-Mu untuk hari-hari 

yang kami lalui bersama orang tua, guru, dan teman-teman kami. 

Hari ini, kami mau belajar mengarahkan hidup kami untuk menjauhi sikap 

materialisme dalam hidup kami. 

Bantulah kami, agar kami lebih setia kepadaMu, dan mengamalkan ajaran-Mu 

Sebab Engkaulah Guru dan Sahabat kami. Amin 

 

c. Permainan pembuka (Ice Breaking) 

 

Meeting Time 

 

Tiap peserta diminta untuk membuat lingkaran jam berikut angka-angka nya. 

Kemudian dalam waktu 5-10 menit, semua peserta dipersilakan membuat 

janji dengan teman baru mereka di setiap angka yang ada.  

Setiap orang akan mendapatkan 12 nama untuk angka 1-12. Tidak 

diperkenankan dalam 1 angka ada lebih dari 1 orang, maka peserta silakan 

secepatnya membuat janji dengan orang lain. 

Apabila waktu yang diberikan sudah selesai. Pendamping meminta peserta 

berkumpul di waktu yang ditetapkan (mis. Meeting di jam 3, maka peserta 

mencari pasangannya di jam 3). 

Materi meeting berupa tanya jawab antar peserta sesuai dengan pilihan topik 

yang diinformasikan oleh pendamping. 

Pilihan topik: 

 Nama, umur, kelas, alamat tinggal, hobby 

 Kegiatan yang diikuti di gereja selain misa 

 Pengalaman paling membahagiakan 

 dll 

 

d. Pengantar 

Kita berkumpul di sini dalam acara Bina Iman Remaja. Hari ini karena bulan 

September yang adalah Bulan Kitab Suci, maka pada minggu kedua, kita akan 

mensharingkan tema “Kabar Gembira Berhadapan Dengan Materialisme”.  

Hidup remaja saat ini dikelilingi oleh materi (barang-barang) yang membuat 

hidup mereka nyaman. Kita sadari atau tidak, segala hal yang berkaitan 

dengan diri kita, dibentuk oleh materi yang kita miliki atau kita konsumsi. 
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Makanan, Pakaian, Tempat Tinggal, Smartphone, Kendaraan, dll adalah 

contoh-contoh materi yang melekat dalam hidup kita. 

Perlahan namun pasti, semua hal tersebut bukan lagi sebagai kebutuhan 

dasar kita, tetapi justru untuk gaya hidup modern kita (rasa bangga, rasa 

dihargai, dll). 

Yesus menghendaki kita menyapaikan Kabar Gembira keselamatan dan hidup 

menurut kehendakNya. Hidup mengagungkan materi jelas bertentangan 

dengan kehendak Yesus.  

 

 

2. Inspirasi 

a. Ilustrasi 

 Pendamping mengajak peserta untuk membaca berita, informasi dan 

pemahaman, entah dari surat kabar, buku, artikel, film, dll. Ilustrasi dapat 

dicari di berbagai media cetak atau internet.   

 Remaja diajak untuk menonton cuplikan berita 

 Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=LgAMb7l77Qs 

   

 b. Catatan dan Simpul 

Remaja diajak berdiskusi singkat tentang materialisme yang berakibat tidak 

baik bagi remaja. 

Gaya hidup remaja yang kekinian telah membuat mereka hidup konsumtif, 

remaja sering membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. 

Seperti contoh mengganti smartphone baru padahal smartphone lama masih 

sangat layak pakai. 

Gaya hidup remaja tersebut sudah terpengaruh lingkungan sekitarnya yang 

mana mementingkan rasa bangga, demi terlihat keren dihadapan teman-

temannya. 

 

3.  Refleksi Kateketis 

  a. Inspirasi Kitab Suci  

Bacaan Kitab Suci diambil dariLukas12: 13 – 21 

 Pendamping dapat meminta peserta untuk membacakan secara bergiliran 

dengan sistem ayat ganjil dibacakan putra, ayat genap dibacakan putri. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LgAMb7l77Qs
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Orang Kaya Yang Bodoh 

12:13 Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus: "Guru, 

katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." 

12:14 Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Saudara, siapakah yang telah 

mengangkat Aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?"  

12:15 KataNya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan waspadalah 

terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-

limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya 

itu."  

12:16 Kemudian Ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, 

kataNya: "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya.  

12:17 Ia bertanya dalam hatinya: Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku 

tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 

12:18 Lalu 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.  

12:19 Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu 

banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya; 

beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah!  

12:20 Tetapi 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?  

12:21 Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi 

dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah."    

Pendamping membagi remaja dalam beberapa kelompok, diharapkan 1 

kelompok maksimal 5 orang saja agar diskusi kelompok efektif. 

 

b. Pendalaman 

Pendamping menayangkan dan membacakan pertanyaan refleksi, kemudian 

pertanyaan dapat di dalami bersama-sama atau dalam kelompok masing-

masing. 

Pertanyaan refleksi  

1) Apakah kita sebagai remaja juga melakukan hal yang sama dengan orang 

kaya pada bacaan injil? Jika tidak, apa yang telah kamu lakukan? 

2) Bagaimana cara kita merubah sikap agar jauh dari sikap materialisme? 
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Setelah waktu sharing selesai, pendamping meminta beberapa orang 

bergantian untuk mensharingkan secara umum pertanyaan refleksi. 

Hidup kita saat ini adalah karunia yang diberikan Yesus pada kita. Sebab itu 

sudah seharusnya kita mengikuti kehendak Yesus. Yesus meminta kita untuk 

waspada terhadap ketamakan, manusia yang tamak sama seperti orang 

bodoh, orang egois, hidupnya bergantung pada harta yang dimiliki.Orang 

bodoh tersebut tidak menyadari bahwa hidupnya adalah pemberian Allah, 

bahkan mereka mengabaikan Allah dan kuatir kepada hartanya saja. 

Sebenarnya harta yang kita miliki juga milik Allah, Allah bisa saja sewaktu 

waktu mengambil harta tersebut dari kita, sebab itu kita janganlah kita hidup 

bergantung pada harta namun bergantung pada Yesus. Kita mengikuti 

teladan Yesus dalam hidup kita, agar kita dapat menikmati surga nantinya. 

  

 c. Catatan Reflektif 

  Pendamping dapat menyampaikan point-point reflektif untuk 

memperkaya/melengkapi sharing peserta. 

 Pendamping menyaringkan beberapa point penting dari hasil pertemuan hari 

ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Segala hal yang kita miliki saat ini (termasuk hidup kita) adalah pemberian 

karunia dari Yesus. Maka menjadi hal yang bodoh apabila kita hidup 

bergantung pada harta dan harga diri kita semata. 

2. Hidup konsumtif membuat kita jauh dari Yesus, membuat kita lebih 

mementingkan materi daripada relasi kita dengan Yesus 

3. Hidup yang diinginkan oleh Yesus adalah bagaimana kita dapat 

memanfaatkan apa yang kita miliki untuk orang –orang sekitar kita juga. 

Tidak egois hanya untuk diri kita sendiri. 

 

 4. Aksi dan Peneguhan 

 Pendamping mengajak peserta membicarakan apa yang bisa dilakukan setelah 

mendalami Inspirasi dan refleksi Kitab Suci. Hasil ditegaskan kembali sebagai 

tindakan nyata (aksi)  

a. Aksi  

Kegiatan aksi dari pertemuan minggu lalu dilanjutkan terus dalam komunikasi 

dan mewartakan kabar gembira 

b. Peneguhan 

Pendamping meneguhkan mengajak peserta memanfaatkan barang –barang 

yang dimiliki semaksimal mungkin dan juga mencoba untuk memanfaatkan 

barang tersebut untuk orang disekitar kita. 
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5. Penutup 

 Pendamping mengajak peserta menutup pertemuan dengan doa penutup dan 

menyanyikan lagu penutup  

 

a) Doa Penutup  

Yesus, Engkaulah Guru dan Sahabat kami para remaja, terimakasih atas 

karunia kehidupan dan rezeki yang telah kami terima karena kebaikanMu. 

Semoga kami selalu menyadari bahwa hidup konsumtif pada kebendaan 

tidak sesuai dengan kehendakMu. Semoga kami dapat lebih menghargai 

semua barang yang kami miliki dan memanfaatkan sebaik-baiknya sesuai 

dengan kebutuhan kami. 

Bimbinglah kami agar selalu menghargai setiap rahmat itu demi kemuliaan 

namaMu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juruselamat kami. Amin 

 

b) Lagu Penutup 

KUCINTA KLUARGA TUHAN 

Kucinta kluarga Tuhan 

Terjalin mesra sekali 

Semua saling mengasihi 

Betapa snang kumenjadi 

Kluarganya Tuhan 
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Pertemuan 3 

KABAR GEMBIRA BERHADAPAN DENGAN 

INDIVIDUALISME 

 

 

Tujuan : Remaja menyadari bahwa sifat individualisme bertentangan dengan 

kehendak Tuhan agar umat selalu membangun persekutuan.  

Kata Kunci  : Individualisme dan remaja 

 

 Kegiatan inti pertemuan 

1. Gerak & Lagu  

2. Membaca kitab suci; sabda Allah disemai, tumbuh berkembang dan 

berbuah. 

3. Merefleksikan hidup dalam terang Sabda Tuhan 

4. Aksi dan peneguhan  

 

PROSES PERTEMUAN 

1. Pembukaan 

Pendamping mengajak peserta membuka pertemuan dengan gerak dan lagu, 

doa pembuka& games lalu ditutup dengan pengantar singkat 
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a) Lagu Pembuka dan gerak   

*untuk lagu jalan serta Yesus, agar lebih atraktif, dapat dibuat 2 kelompok. 

Kelompok pertama harus jongkok ketika mengucap kata “jalan” dan 

kelompok lain harus jongkok ketika mengucap kata “serta” 

 

JALAN SERTA YESUS 

Jalan serta Yesus, jalan serta-Nya, setiap hari 

Jalan serta Yesus, jalan serta-Nya, slamanya… 

Jalan dalam suka, jalan dalam duka 

Jalan serta-Nya setiap hari 

Jalan dalam suka, jalan dalam duka 

Jalan serta-Nya slamanya… 

 

b) Doa Pembukaan 

Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus, kami bersyukur kepada Engkau yang 

mengumpulkan kami semua pada saat ini. Saat ini kami berkumpul untuk 

mendengarkan ajarana-Mu tentang hidup bersama dan tidak bersikap 

individualis. Berkati kami dengan roh kudus-Mu agar pikiran dan perasaan 

kami hanya tertuju kepada-Mu dan kami sungguh mengerti apa yang Engkau 

ingin kami perbuat dalam hidup kami sehari-hari. Berkati juga teman-teman 

yang masih dalam perjalanan agar segera sampai dan berkumpul bersama-

sama kami. Berkati juga teman-teman yang tidak dapat hadir, kiranya di 

pertemuan selanjutnya mereka dapat berkumpul bersama kami. Semua ini 

kami persembahkan dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. 

Amin. 

 

c) Pengantar  

Halo, teman-teman terkasih, apa kabar hari ini? Senang bisa bertemu dan 

berkumpul kembali dalam pertemuan ketiga pendalaman kitab suci dalam 

Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN). Siapa yang masih ingat, pertemuan minggu 

lalu kita mendalami sabda Tuhan tentang apa? Ya, tentang materialisme. 

Apakah Tuhan mau kita memiliki sifat materialisme? Pertemuan kali ini kita 

juga akan membahas -isme, - isme yang lain, yaitu individualisme. Apakah 

sifat individualisme adalah sifat yang Tuhan kehendaki? Mari kita pelajari 

bersama.  
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2. Inspirasi 

a) Cerita Inspirasi 

 Saat pulang sekolah, Rico secara tidak sengaja melihat Rani yang bergegas 

pulang dengan wajah yang sangat cemas. Dengan diam-diam Rico mengikuti 

Rani dan ternyata dia melihat Rani menemui adiknya yang sedang berjualan 

bakwan, gorengan, nasi bungkus dll di depan masjid. Rico penasaran 

mengapa Rani berjualan di situ bersama adiknya, setelah Rico memberanikan 

diri menghampiri mereka, Rico tahu bahwa Rani dan adiknya sudah satu 

bulan harus berjualan bergantian di tempat itu untuk membantu ibundanya 

yang sakit dan tidak dapat bekerja sebagai tukang cuci pakaian.  

 Setelah bertemu dengan Rani, Rico bergegas pulang kerumah dan memecah 

celengannya dan  merelakan uang tabungannya untuk berobat ibundanya 

Rani, walaupun sebetulnya uang itu akan digunakan Rico untuk membeli HP 

tablet yang sudah lama ia inginkan. 

 

b) Pendalaman 

Pendamping mengajukan beberapa pertanyaan panduan yang menggiring 

para peserta untuk mengambil makna dari cerita di atas. 

1) Mengapa Rico diam-diam mengikuti Rani? 

2) Mengapa Rico mau memberikan uang tabungannya kepada Rani padahal 

Rico menabung untuk mendapatkan HP tablet yang sangat dia inginkan? 

 

Catatan: 

Apakah kita hidup sendirian di dunia ini?  

Coba kalian ingat-ingat lagi kapan kalian pernah mengalami kesulitan dan 

siapa yang menolong pada saat itu? 

Apakah kita perlu bekerjasama dalam hidup kita di dunia ini? 

Kita hidup di dunia ini tidak sendiri jadi sudah selayaknya kita saling 

bekerjasama dan saling menolong. Kita juga perlu ingat bahwa segala 

sesuatu yang kita miliki; waktu, tenaga, talenta, harta kekayaan, merupakan 

milik Tuhan; Melalui segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan 

juga ingin agar kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita, tidak egois, dan 

mau enaknya sendiri. 
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3. Refleksi Keteketis 

a) Inspirasi Kitab Suci 

Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 2 : 42 – 47 

 Pendamping dapat meminta peserta untuk membacakan secara bergiliran 

dengan sistem ayat ganjil dibacakan putra, ayat genap dibacakan putri. 

 

Cara Hidup Jemaat yang Pertama 

2: 42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. 

Dan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 

2: 43 Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan 

banyak mukjizat dan tanda. 

2: 44  Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala 

kepunyaan mereka adalah kepunyaan Bersama. 

2: 45  Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-

bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-

masing. 

2: 46  Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka 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. 

2: 47  sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap 

hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang 

diselamatkan. 

 

b) Pendalaman 

Pendamping dapat meminta peserta untuk membacakan pertanyaan yang 

jawabannya dapat didiskusikan bersama atau dibagi dalam kelompok-

kelompok. 

Pertanyaan refleksi : 

1. Apakah kalian tahu bagaimana gereja pertama terbentuk? 

2. Apa yang umat gereja pertama lakukan? Apakah mereka bersikap 

individualis? 

3. Bagaimana dengan sikap kalian dengan keluarga, teman, dan sesame 

kalian? 

 

Catatan Reflektif 

Pendamping dapat menyampaikan poin-poin rekflektif untuk 

memperkaya/melengkapi sharing peserta. 
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a) Dalam semangat Yesus Kristus dan semangat gereja pertama, sebagai 

remaja Katolik, sifat individualis bukan merupakan sifat yang Yesus suka. 

Yesus senantiasa mengajarkan kita untuk mengasihi, mendukung dan 

membantu sesama. Dengan begitu, kita akan saling menguatkan satu 

sama lain dan menampakkan kasih Yesus kepada siapa saja.  

b) Apakah aktif dalam gereja merupakan salah satu tindakan yang inividualis 

?Tidak, karena kita menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk 

kemuliaan Tuhan. Tapi, hati-hati, itu bisa menjadi tindakan individualis 

kalaU kalian menjadi sombong, merasa hebat karena sudah aktif di 

gereja, menjadi populer. Jadi, jaga hati kalian, selalu ingat bahwa 

pelayanan kalian, dimanapun; dirumah, di gereja, di sekolah, itu untuk 

kemuliaan Tuhan, bukan untuk menunjukkan kehebatan diri sendiri.  

c) Kalian dapat mulai dengan mendoakan orang yang sakit, membantu 

Orang Tua dirumah, menjadi misdinar, ikut dalam doa Rosario di 

lingkungan, membantu teman yang kesulitan, dll. 

 

4. Aksi Peneguhan 

 Pendamping mengajak peserta membicarakan apa yang bisa dilakukan setelah 

mendalami Inspirasi dan refleksi Kitab Suci. Hasil ditegaskan kembali sebagai 

tindakan nyata (aksi)  

a. Aksi  

Kegiatan aksi dari pertemuan pertama dilanjutkan terus dalam komunikasi 

dan mewartakan kabar gembira 

b. Peneguhan 

Gereja bisa terus ada dan berkembang karena umat yang mau bekerjasama 

untuk memberitakan kebaikan dan ajaran Tuhan Yesus. Kita harus terus 

menjaga dan mengembangkan jiwa kerjasama antar sesama, khususnya 

sesama murid Yesus agar kebaikan dan kemuliaan Tuhan semakin diketahui 

banyak orang. Kita harus menghindari sifat egois, mau menang sendiri, dan 

pilih-pilih teman agar iman kita terus berkembang. 

 

5. Penutup 

a) Doa Penutup 

Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, terima kasih atas rahmat dan 

bimbingan-Mu dalam pertemuan kami hari ini. Hari ini kami diingatkan untuk 

tidak bersikap individualis, tidak egois, tidak sombong, kami diingatkan untuk 

bisa bekerjasama hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan kami, Yesus 

Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.  
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b) Lagu Penutup 

 

I WILL FOLLOW HIM 

 

I will follow Him, follow Him wherever He may go 

And near Him, I always will be, for nothing can keep me away 

He is my destiny 

 

I will follow Him, ever since He touched my heart I knew 

There isn‟t an ocean too deep or mountain so high it can keep 

Keep me away, away from His love 

 

Reff : I love Him, I love Him, I love Him 

      And where He goes I‟ll follow, I‟ll follow 

He‟ll always be my true love, my true love, my true love 

      From now until forever, forever, forever 
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Pertemuan 4 

KABAR GEMBIRA BERHADAPAN DENGAN HEDONISME 

 

 

Tujuan : Remaja dapat menjaga nilai-nilai luhur kemanusiaan dan peka 

terhadap situasi sosial serta mampu menjauhkan diri dari 

kecenderungan kenikmatan duniawi 

Kata kunci : Remaja dan pengaruh hedonis 

 

 Kegiatan inti pertemuan 

1. Mencermati video “Chicken ala Carte” dan “Cerita Dua Serigala” 

2. Membaca kitab suci; sabda Allah disemai, tumbuh berkembang dan 

berbuah. 

3. Merefleksikan hidup dalam terang Sabda Tuhan 

4. Aksi dan peneguhan  

 

PROSES PERTEMUAN 

2. Pembukaan 

Pendamping mengajak peserta membuka pertemuan dengan lagu, doa 

pembuka&pengantar singkat 

 

a) Lagu Pembuka  

LASKAS PELANGI 

Mimpi adalah kunci, untuk kita menaklukkan dunia 

Berlarilah tanpa lelah, sampai engkau meraihnya 

Laskar pelangi takkan terikat waktu 

bebaskan mimpimu di angkasa, warna bintang di jiwa 
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reff: 

Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga 

Bersyukurlah pada Yang Kuasa, cinta kita di dunia selamanya 

 

Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi 

walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita 

laskar pelangi takkan terikat waktu 

jangan berhenti mewarnai, jutaan mimpi di bumi 

repeat reff [2x] 

laskar pelangi takkan terikat waktu 

 

b) Doa Pembuka 

Allah Bapa, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat Mu yang 

tak pernah habis bagi kami. Kami juga bersyukur karena boleh bertemu 

kembali dengan teman-teman untuk pertemuan ke empat dalam bulan Kitab 

Suci ini. Hadirlah bersama kami dan berkatilah akal budi kami dengan terang 

Roh KudusMu agar kami mampu memahami dan mensyukuri kabar gembira 

SabdaMu melalui rasul Yakobus. Dalam pertemuan ini kami akan diajak 

melihat kehidupan sekitar kami dan kecenderungan perilaku hedonisme yang 

sangat tidak berkenan padaMu. Bukakan mata hati kami agar dapat 

memahaminya dengan baik dan pada akhirnya sebagai remaja kami mampu 

menghindar dari kecenderungan hedonism itu sehingga iman kami bertumbuh 

sesuai dengan ajaranMu. Semua ini kami sampaikan kepadaMu dengan 

pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin 

 

c) Mencermati Video  

 Pendamping memutar Video dengan judul “Chicken ala Carte”(durasi ± 10 

menit) 

 Pendamping bercerita tentang dua ekor serigala. 

Ada dua ekor serigala di hutan belantara, serigala B menantang serigala A 

untuk menangkap seekor kelinci yang sedang makan wortel, tidak jauh 

dari tempat mereka berdiri, 

"Ayo Serigala A, kamu bisa ngga tangkap kelinci itu?" tanya serigala B. 

"Ah, itu gampang, lihat saja nih!" jawab serigala A dan dengan sigap 

serigala A itupun melompat ke arah kelinci tersebut dan berlari 

mengejarnya. Sedangkan kelinci yang melihat serigala itu, langsung lari 

terbirit-birit ketakutan, tanpa pikir panjang wortel yang masih dikunyahnya 

di lemparkan ke arah serigala tersebut, "DUAAAKK!!" begitu suaranya. 
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Karena serigala adalah binatang yang kuat, maka wortel kecil yang 

mengenai kepalanya tidak terasa sama sekali, serigala tersebut tetap 

mengejar kelinci itu, 1 menit… 2 menit… 3 menit... sampai 5 menit… 

Serigala itu belum dapat menangkap kelinci itu, karena kelinci itu larinya 

lebih kencang. Serigala itupun kelelahan dan menghentikan 

pengejarannya. 

Dengan perasaan yang sangat malu, dia menunduk berjalan dan kembali 

ke temannya serigala B.Setelah sampai di tempat serigala B, maka 

serigala B itupun bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu bisa 

menangkapnya ?" tanya serigala B, lalu serigala A hanya menggeleng-

gelengkan kepalanya yang masih tertunduk.Serigala B lalu melanjutkan 

perkataanya, "Kamu tahu, kenapa kamu tidak bisa menangkap kelinci itu? 

Karena kamu tidak serius. Kamu berlari mengejar kelinci hanya untuk 

pamer saja, sedangkan kelinci itu berlari untuk nyawanya." 

 

 Jadi, apakah tujuan makan seperti pada video Chicken ala Carte? 

Apakah untuk pamer, gengsi atau demi rasa bangga seperti yang 

dilakukan serigala B. 

 Atau demi rasa lapar? 

 

d) Pengantar 

Teman teman yang terkasih, pernah dengar kata a“hedonisme”? hedonisme 

adalah pandangan yang menjadikan kesenangan dan kenikmatan materi dan 

makanan sebagai tujuan utama dalam hidup. Orang yang bahagia itu 

menurut mereka adalah yang harta bendanya banyak. 

Seseorang atau individu yang menganut pandangan ini disebut sebagai 

hedonis atau hedon. 

Gaya hidup seperti ini dipandang sebagai gaya hidup modern, bebas dan 

berani. Tetapi celakanya, gaya hidup seperti ini menjadi daya tarik tersendiri 

dikalangan remaja modern, bahkan dianggap cool. 

Ketika orang menjadi hedon, maka akan ada nilai-nilai luhur kemanusiaan 

yang luntur dan hilang. Misalnya, orang seperti ini kepekaan sosialnya akan 

luntur dan mereka akan menjadi sangat tidak peduli.  Setelah mencermati 

video tadi, mari kita mendengarkan kabar gembira sabda Tuhan melalui 

Santo Yakobus.   
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2.  Refleksi Kateketis 

a) Inspirasi Kitab Suci  

Bacaan injil hari ini, tentang Surat Yakobus. Melalui bacaan ini kita diajak 

untuk melihat kabar gembira dengan terang Roh Kudus  

(Pendamping dapat meminta peserta untuk membacakan secara bergiliran 

tiap satu ayat) 

 

Bacaan Kitab Suci diambil dari surat Yakobus 3: 14 – 4: 3 

Hikmat Yang Dari Atas 

3:14 Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri 

sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta 

melawan kebenaran! 

3:15 Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu 

manusia, dari setan-setan. 

3:16 Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada 

kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 

3:17 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. 

3:18 Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk 

mereka yang mengadakan damai. 

4:1 Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? 

Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam 

tubuhmu? 

4:2  Kamu 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. 

4:3  Atau 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. 
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b) Pendalaman  

Diskusi kelompok kecil dengan me-sharingkan pertanyaan pertanyaan ini : 

1. Hikmat-hikmat apa yang dikatakan rasul Yakobus dan apa buah hikmat 

nya yang dapat dirasakan dan kelihatan? 

2. Kekacauan dan sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia adalah 

akibat dari apa? 

3. Apakah Allah akan selalu mengabulkan doa-doa kita? 

4. Bagaimana baiknya seseorang berdoa memohon sesuatu kepada Allah? 

Catatan: 

Menurut Rasul Yakobus ada 2 jenis hikmat yaitu:  

 hikmat yang berasal dari bawah; yaitu iri hati, egois, dusta yang 

akibatnya kekacauan & perbuatan jahat 

 hikmat yang berasal dari atas; damai, belas kasih, kelembutan yang 

akibatnya  bertindak bijak, berelasi baik dengan Allah dan sesama, 

memiliki buah-buah roh  

 

c) Pengendapan 

Ciri-ciri seseorang sudah terpengaruh oleh budaya hedonism adalah: 

 PERTAMA, ia sangat suka dengan kegiatan „bersenang-senang‟. Inginnya 

setiap waktu itu adalah saat bersenang-senang. Inginnya semuanya enak 

dan gampang.  

 KEDUA, senang foya-foya, berapapun uang saku yang diberikan orangtua 

pasti habis dibelanjakan demi memuaskan nafsu semata-mata. Jika perlu 

ortu harus selalu bisa memenuhi setiap permintaannya. 

 KETIGA, sangat senang dengan hiburan dan makan ditempat bergengsi. 

Kegiatan hariannya nonton, gadget, game, dan dunia hiburan lainnya. 

Kalau sudah begini, kapan belajarnya? Apalagi untuk hal-hal yang 

berhubungan dengan kegiatan gereja? Akhirnya waktunya akan habis 

dengan hal-hal yang tidak berguna. 

 KEEMPAT, suka sekali dengan barang branded atau bermerek. Awalnya 

mungkin ikut-ikutan. Lama-lama dia pun menginginkan barang-barang 

yang sama.  

Memilih gaya hidup hedonime, terus terang tidak akan pernah memberikan 

kepuasan dan kebahagiaan. Ibarat minum air garam, makin diminum makin 

haus. Jadi bagi teman-teman jangan menjadi pengidola hedonism. Kita 

sadari bahwa kebahagiaan hidup ada pada hati yang damai, seperti sabda 

Tuhan melalui ajaran rasul Yakobus 
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3. Aksi dan Peneguhan 

 Pendamping mengajak peserta membicarakan apa yang bisa dilakukan setelah 

mendalami Inspirasi dan refleksi Kitab Suci. Hasil ditegaskan kembali sebagai 

tindakan nyata (aksi) dari pertemuan 

a. Aksi 

peserta membuat aksi tidak akan membuang dan menyia-nyiakan makanan 

dan akan membagikan makanan kepada teman yang berkekurangan. Tidak 

terpengaruh untuk makan direstoran ternama dan membeli barang bermerek 

tetapi lebih menghargai barang yang diberikan orangtua dan tidak menuntut 

membeli barang demi kepuasan sendiri 

menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, kegiatan menggereja dan 

karya sosial yang lain untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan 

beradab. 

b. Peneguhan 

Menggunakan teknologi modern untuk menunjang belajar dan kegiatan 

pelayanan Gereja, tidak berlebihan melihat media sosial, tidak ketergantungan 

dengan gadget dll.  

 

4. Penutup 

 Pendamping mengajak peserta menutup pertemuan dengan doa penutup dan 

menyanyikan Lagu penutup 

 

a) Doa Penutup 

Allah Bapa kami yang penuh kasih. Kami mengucap syukur kepadaMu karena 

Engkau menyediakan semua kebutuhan kami.  

Berkatilah kami agar selalu mengusahakan hati yang jujur, bersih dan damai 

sehingga kami dapat meneladan rasul Yakobus dan mempu menghindarkan 

diri dari pengaruh hedonime. dan teknologi modern yang kami miiki hanya 

sebagai sarana kami mewartakan kabar gembira KerajaanMu. Semoga 

resolusi pribadi yang telah kami buat dapat kami jalankanterus dalam 

kehidupan sosial kami. Amin 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

 

b) Lagu Penutup 

BINTANG MISIONER 

Siapa bintang-bintang misioner (SAYA..) 

Siapa sobat-sobat Tuhan Yesus (KAMI..) 

Siapa pewarta kabar gembira (KITA..) 

berkat Tuhan melimpahi seluruh dunia. 

di keluarga aku ada, di sekolah senyum cerah 

di gereja siap sedia, cinta alam dan sesama 

cerdas mencipta berkarya, rengkuh semua jadi saudara 

dimana-mana… (dimana dimana dimana) 

terlibat berbagi berkat 

 


