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Pertemuan 1 

KEBHINNEKAAN DALAM KELUARGA 

Tujuan : Remaja menyadari adanya keberagaman sifat, hobi, karakter dan 

kebiasaan dalam keluarga.  

  

Kata kunci : Keberagaman dalam keluarga 

 

 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 

 

Keluarga Cemara 

Harta yang paling berharga adalah keluarga 

Istana yang paling indah adalah keluarga 

Puisi yang paling bermakna adalah keluarga 

Mutiara tiada tara adalah keluarga 

 

Reff 

Selamat pagi Emak 

Selamat pagi Abah 

Mentari hari ini berseri indah 

 

Terima kasih Emak 

Terima kasih Abah 

Restu sakti perkasa bagi kami  

putra putri yang siap berbakti 
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b) Doa Pembuka 

Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimakasih atas anugerah-Mu yang 

melimpah bagi kami semua, karena Engkau  telah menganugerahi kami 

bangsa Indonesia dan memberikan kami sebuah keluarga. 

Putera-Mu sendiri berkenan hadir dalam hidup keluarga kami. Kami juga 

bersyukur karena kami Kau perkenankan mengawali pertemuan dalam masa 

prapaskah ini, dimana kami akan belajar memahami keberagaman dalam 

keluarga kami. Berilah kami terang Roh-Mu agar dengan mendengarkan dan 

mewartakan Firman-Mu, kami dapat memahami dan memerima kebhinnekaan 

dalam keluarga kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

 

c) Games 

Nama games : KURSI JUARA 

Alat/Bahan : bangku/kursi sejumlah peserta kurang 1, peluit atau musik 

lagu keluarga cemara 

Cara main: 

1. Kursi diatur melingkar sejumlah peserta dikurangi satu dan peserta berdiri 

membuat lingkaran didalamnya 

2. Lagu keluarga cemara mulai dinyanyikan dan semua peserta ikut 

menyanyi berkeliling dalam lingkaran dengan gaya dan ekspresi masing-

masing (kalau ada music bisa mulai dimainkan) 

3. Di sela – sela lagu dinyanyikan tiba – tiba peluit pendamping dibunyikan 

(atau music diberhentikan sebentar) dan pada waktu itu semua peserta 

harus duduk di kursi yag tersedia. 

4. Akan ada satu peserta yang tidak mendapat kursi dan inilah peserta yang 

harus keluar dari permainan. 

5. Kemudian kursi dikeluarkan satu buah dan diulangi menyanyikan lagu 

seperti semula, diulangi terus sampai akhirnya tinggal satu kursi yang 

berhasil dimenangkan oleh seorang peserta yang bertahan bisa 

mendapatkan kursi sang juara.  

 

d) Pengantar & makna games 

Haloo temen-temen remaja….seneng ya kita bisa bertemu untuk mengawali 

masa Prapaskah tahun ini. 

Tema Prapaskah tahun ini adalah: “Amalkan Pancasila, Kita Bhinneka Kita 

Indonesia” dan kebhinekaan juga muncul yang pertama dalam keluarga kita 

masing-masing, dimana keluarga adalah komunitas terkecil dalam maysrakat. 

Kebhinnekaan dalam keluarga ditemui karena sifat, minat, hobi, kebiasaan 

dan juga lingkungan sekolah serta tempat bekerja yang berbeda di- antara 

setiap anggotanya.   
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Dalam permainan tadi kita diingatkan bagaimana dalam keluarga ada juga 

kalanya berebut entah itu makanan, tempat tidur, mainan dsb. Dan dalam 

peristiwa berebut tadi selalu ada yang menang dan yang kalah. 

Tetapi dalam sebuah keluarga menang atau kalah bukan merupakan 

hambatan tetapi justru menjadi sarana/cara dan kesempatan untuk saling 

berbagi, membangun kasih dan menguji kebersamaan dalam keluarga. 

Yang lemah dan selalu kalah hendaknya dibantu oleh yang kuat dan selalu 

mampu melakukan tugas apaun dalam keluarga dan selalu “menang” (juara), 

sehingga dengan semangat saling mengasihi dan kerendahan hati seperti 

yang telah  diajarkan  oleh Yesus  Kristus,  setiap  anggota  keluarga  akan 

mampu membangun sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis. 

  

2. Refleksi Kateketis 

a) Inspirasi Kitab Suci  

(Pendamping dapat meminta peserta untuk membacakan Kitab Suci dengan 

bernarasi dan bermain peran cerita bacaan) 

Bacaan Kitab Suci diambil  dari Injil Lukas 10: 38 – 42 

 

Maria dan Marta 

10: 38  Ketika Yesus dan murid-murid-Nya dalam perjalanan, tibalah Ia di 

sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta 

menerima Dia di rumahnya. 

10: 39 Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. 

Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-

Nya, 

10: 40 sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata: 

"Tuhan, tidakkah Engkau peduli, bahwa saudaraku membiarkan aku 

melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." 

10: 41 Tetapi Tuhan menjawabnya: "Marta, Marta, engkau kuatir dan 

menyusahkan diri dengan banyak perkara, 

10: 42 tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih bagian yang 

terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya." 

  

b) Pendalaman  

 Pendamping membagi kelompok yang terdiri dari 4 – 6 orang kemudian 

memberi tugas kepada kelompok untuk merefleksikan bacaan Kitab Suci tadi 

dengan bantuan pertanyaan sbb: 

1. Marta sibuk sekali melayani, Siapa yang dilayani Marta? Pernahkah kita 

melayani seperti Marta?  

2. Maria duduk dekat kaki Tuhan. 

http://alkitab.mobi/tb/Luk/10/38/
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Mengapa Maria duduk dekat kaki Tuhan? Pernahkah kita bertindak seperti 

Maria? 

3. Marta meminta Yesus agar menyuruh Maria membantunya. Mengapa 

Marta tidak ingin Maria duduk diam didekat Yesus? Apakah kita pernah 

bertindak seperti Marta? 

4. Kata Yesus: “Maria telah memilih bagian yang terbaik”. Mengapa 

demikian? Apakah kita juga telah memilih bagian yang terbaik? 

 

 c. Catatan Reflektif 

  Pendamping menyampaikan point-point hasil refleksi sebagai pokok iman  

untuk memperkaya/melengkapi sharing peserta. 

 yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam tradisi umum termasuk di Indonesia, penyambutan tamu/kerabat 

yang berkunjung ke keluarga kita merupakan hal yang penting dan 

istimewa. Keluarga yang dikunjungi akan membuat acara atau pesta 

penyambutan agar sang tamu merasa dihormati dan terkesan atas 

keramahan tuan rumah. 

2. Demikian pula yang kita baca dalam Injil Lukas hari ini tentang keluarga  

Marta dan Maria di Betania yang dikunjungi oleh Yesus beserta para murid 

dan pengikut-Nya. Bagi mereka, Yesus merupakan sahabat sekaligus  guru 

juga bagi keluarga Marta-Maria. Yesus dan para murid-Nya adalah sahabat 

mereka. Jadi tidak mengherankan bila Marta sebagai kakak tertua dalam 

keluarga ini menjadi sedemikian sibuk mempersiapkan jamuan pe- 

nyambutan bagi tamu istimewanya. Ia tidak ingin membuat kecewa para 

tamunya. Dalam kesibukannya, Marta melihat Maria saudaranya duduk 

bersimpuh mendengarkan pengajaran Yesus. Dalam hati Marta  timbul  

pertanyaan tentang saudarinya: mengapa Maria tidak ikut membantunya 

melayani para tamu seperti kebiasaan dalam tradisi keluarga mereka? 

3. Maka Marta meminta kepada Yesus sebagai guru atau orang yang  

dihormati  untuk menegur Maria, agar Maria ikut membantunya melayani 

para tamu, tetapi apa jawab Yesus? Ternyata Yesus membenarkan 

tindakan Maria, “Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan 

diambil daripadanya” (ay 42). 

4. Marta kurang menyadari tujuan utama Yesus mengunjungi mereka adalah 

untuk mengajar dan menyampaikan Firman Allah. 

5. Maria sebagai pendengar Firman sudah benar sesuai dengan tujuan utama 

kunjungan Yesus. Demikian juga peran Marta sebagai pelayan yang  

menyediakan segala hal yang mendukung agar. Kerjasama Marta – Maria 

sudah benar menurut perannya masing–masing. Kedua  peran  tersebut 

saling terkait dan bukannya saling meniadakan. 
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Dalam kebhinnekaan ada minat dan peran masing – masing anggota 

keluarga dan tetap harus bersatu. Persatuan keluarga dalam 

kebhinnekaan akan membangun sinergi dalam mencapai tujuan keluarga. 

  

 4. Aksi dan Peneguhan 

 Pendamping mengajak peserta apa yang bisa dilakukan setelah mendalami 

refleksi Kitab Suci. Kemudian ditegaskan kembali sebagai tindakan nyata (aksi) 

a. Aksi  

 Semakin lebih memperhatikan dan menghargai peran, sifat dan kebiasaan 

seluruh anggota keluarga dan selalu memberi salam serta siap membantu 

apapun kesulitannya sejauh mampu. 

b. Peneguhan 

 Pendamping meneguhkan dengan mengajak peserta menuliskan nama 

anggota keluarga dan membuat doa untuk anggota yang ditulis tadi. 

 

5. Penutup 

 Pendamping mengajak peserta menutup pertemuan dengan doa penutup dan 

menyanyikan lagu penutup  

a) Doa Penutup  

Allah Bapa kami yang mahapengasih, terima kasih untuk anugerah-Mu untuk 

keluarga kami. Bantulah kami anak-anak-Mu, untuk membuka hati dan terus 

menerus siap tolong menolong dan mengasihi semua anggota keluarga kami 

masing – masing dengan tulus hati. Semoga keanekaragaman yang ada 

dalam keluarga kami tetap mempersatukan kami sehingga kami mampu 

menjaga kebhinnekaan yang merupakan anugerah-Mu, sebab Engkaulah 

Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin 

 

b) Lagu Penutup 

 

TANGANKU KERJA BUAT TUHAN 

 

Tanganku kerja buat Tuhan 

Mulutku memuji NamaNya 

Kakiku, berjalan cari jiwa 

Upahku besar di Surga 
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Pertemuan 2 

KEBHINEKAAN DALAM KOMUNITAS 

Tujuan : Remaja menyadari adanya keberagaman karakter dan talenta dalam 

pertemanan mereka.  

  

Kata kunci : Kebhinekaan dan remaja 

 

 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 

BERSABDALAH TUHAN 

 

(1)  Bersabdalah Tuhan kami mendengarkan 

Bersabdalah Tuhan kami mendengarkan 

(2) Tuhan hidup ini indah dan berseri 

Tuhan hidup ini indah dan berseri 

(3) Kuatkanlah kami dan hiburlah kami 

Kuatkanlah kami dan hiburlah kami 
 

HPN = Hatiku Penuh Nyanyian 

 PS = Puji syukur 

 

b) Doa Pembuka 

Allah Bapa di surga, yang maha baik dan penuh kasih. 

Kami mengucap syukur kepadaMu karena kami boleh berkumpul dengan 

teman-teman kami di dalam pertemuan ini. Curahkanlah berkatMu agar kami 

dapat membuka mata dan hati kami ya Bapa bagi firmanMu. Mampukanlah 
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kami agar kami semakin dapat memahami firmanMu, menghayati teladan dan 

pengajaran dariMu dan setiap rencanaMu bagi kami. Doa ini kami hantarkan 

kepada-Mu dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan dan pengantara 

kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa, Amin. 

 

c) Games 

Nama games : OPER TISU PAKAI KEPALA 

Alat/Bahan : tisu (lebar), music 

Cara main: 

1. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok dengan jumlah yang sama. 

2. Bagikan selembar tisu kepada setiap kelompok dan dipegang peserta 

pertama. 

3. Atur posisi peserta berdiri berderet rapat ke belakang dalam kelompoknya. 

4. Beri aba-aba “MULAI”.  Lalu musik diperdengarkan. 

 Peserta pertama masing-masing kelompok meletakkan tisu di kepalanya 

sambil bergoyang mengikuti irama musik. 

5. Kemudian dia pergi ke peserta kedua dan memindahkan tisu itu ke 

kepalanya tanpa dibantu tangan. 

6. Begitu selanjutnya tisu berpindah-pindah sampai peserta terahir. 

Pemenangnya adalah kelompok yang paling cepat berhasil memindahkan 

tisu hingga peserta terakhir. 

7. Selama proses, tisu tidak boleh jatuh. Jika jatuh, harus diulang dari awal. 

 

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 iman dari kehidupan kita sehari hari.  

Dalam games yang tadi telah kita mainkan, kita berusaha keras memindahkan 

tisu kepada teman secara bergantian supaya tisu tidak jatuh dan sampai 

kepada teman kita di urutan terakhir. Kita saling membantu, saling 

mendukung agar tujuan kita tercapai. Mungkin dalam proses bermain, muncul 

perasaan kesal, rasanya gemes, karena ada teman yang menjatuhkan tisu 

sehingga permainan harus diulang dari awal. Dalam hati kita menggerutu 

“Yang seperti ini saja kok tidak bisa”.  

Namun itulah yang ada di dalam kenyataan hidup kita, ada yang dengan 

mudah melakukannya, ada yang kesulitan melakukannya. Kita mendapati 

beragam karakter dan talenta dari teman-teman kita. Dalam perjumpaan 

dengan teman-teman kita, hendaknya kita memahami keberagaman itu, 

sehingga kita dapat mencapai tujuan akhir seperti yang kita harapkan. Kita 
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dapat belajar setiap hari dari pertemanan kita. Memahami keberagaman sifat 

teman juga dapat menghindarkan kita dari perselisihan. 

 

2. Refleksi Kateketis 

a) Inspirasi Kitab Suci  

(Pendamping dapat meminta peserta untuk membacakan secara bergiliran 

tiap satu ayat) 

Bacaan Kitab Suci diambil  1 Korintus 3: 1-9 

 

Perselisihan 

3:1 Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan  

 kamu seperti dengan manusia rohani , tetapi hanya dengan manusia  

 duniawi,  yang belum dewasa dalam Kristus.  

3:2  Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu 

 belum dapat menerimanya.  Dan sekarangpun kamu belum dapat  

 menerimanya. 

3:3  Karena kamu masih manusia duniawi . Sebab, jika di antara kamu ada iri  

 hati dan perselisihan bukankah hal itu menunjukkan, bahwa kamu  

 manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?  

3:4  Karena jika yang seorang berkata: "Aku dari golongan Paulus," dan yang  

 lain berkata: "Aku dari golongan Apolos, " bukankah hal itu  

 menunjukkan, bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani?  

3:5  Jadi, apakah Apolos?  Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang  

 olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang  

 diberikan Tuhan kepadanya.  

3:6  Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi  

 pertumbuhan.  

3:7  Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram,  

 melainkan Allah yang memberi pertumbuhan.  

3:8  Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama; dan masing- 

 masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri.  

3:9  Karena kami adalah kawan sekerja Allah; kamu adalah ladang Allah,  

 bangunan Allah. 

 

b) Pendalaman  

Pendamping membacakan pertanyaan refleksi, kemudian pertanyaan dapat di 

dalami bersama-sama atau dalam kelompok masing-masing. 

 Pertanyaan refleksi  

 1. Apakah sebagai remaja, kita masih menjadi “manusia duniawi” seperti  

  yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? 

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1Kor&chapter=3&verse=1
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1Kor&chapter=3&verse=2
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1Kor&chapter=3&verse=3
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1Kor&chapter=3&verse=4
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1Kor&chapter=3&verse=5
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1Kor&chapter=3&verse=6
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1Kor&chapter=3&verse=7
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1Kor&chapter=3&verse=8
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1Kor&chapter=3&verse=9
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 2. Sudahkah kita menjadi “ladang Allah” seperti yang disampaikan oleh Rasul  

  Paulus? 

 3. Bagaimanakah kita dapat menjauhkan diri kita dari “iri hati” dan  

  “perselisihan” yang mungkin dapat merusak kebhinekaan dalam  

  komunitas? 

 

 Setelah waktu sharing selesai, pendamping meminta beberapa orang 

bergantian untuk mensharingkan secara umum pertanyaan refleksi. 

 Perselisihan itu adalah sarana utama dalam kehancuran. Paulus tidak mau 

membeda-bedakan golongan karena bila membeda-bedakan yang terjadi 

adalah kehancuran. Perbedaan yang ada justru dijadikan sebagai sahabat 

dalam menciptakan persekutuan. Misalnya jika ada sebidang ladang, tidak  

mungkin satu orang saja yang bekerja. Ada yang menanam bibitnya, ada 

yang menyiram, ada memberi pupuk, ada yang bekerja saat panen. Dari 

situlah tercipta keakraban satu sama lain dari orang-orang yang mungkin 

tidak satu agama, beda latar belakang, beda suku, beda tingkat ekonominya, 

dan lain-lain.  

 

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. Masa remaja adalah masa di mana mereka mencari jati diri. Mencari jati 

diri sifatnya lebih kepada perkara duniawi, daripada perkara rohani. Maka 

tidak heran talenta-talenta yang ada pada kaum remaja lebih bersifat 

untuk menunjukkan “siapa diri saya” atau dalam bahasa gaul “gua nih 

kayak gini” dan supaya ada pengakuan diri. Sifat-sifat ini lebih sering 

mengarah kepada perpecahan dan perselisihan. Sebaiknya remaja 

menyadari bahwa segala keberhasilan dan kelebihan kita semuanya itu 

karena Allah yang menumbuhkan. 

2. Majunya sebuah bangsa salah satunya dilihat dari produktivitas kaum 

remaja bangsa itu. Maka remaja, sebagai generasi penerus gereja dan 

bangsa punya kewajiban untuk mengembangkan diri, memberikan 

kontribusi yang melahirkan persatuan, terutama perkembangan dalam 

hidup  rohani. Kita harus solid dulu di dalam baru solider ke luar. 

Maksudnya, keharmonisan dalam kebhinekaan akan tercipta jika terlebih 

dulu sesama remaja gereja akrab satu sama lain dan akhirnya memberi 

buah ketika berada di luar gereja. 
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 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  

 Semakin lebih menghargai pertemanan di sekolah maupun lingkungan  

 tempat tinggal, dengan tidak memandang apa suku, ras maupun agama  

 mereka. Kegiatan pertemanan untuk menghargai kebhinekaaan dapat  

 berupa saling berkunjung, misalnya pada momen istimewa seperti saat  

 ulang tahun, atau mengunjugi yang sedang sakit. 

b. Peneguhan 

 Pendamping meneguhkan dan mengajak peserta semaksimal mungkin  

 untuk mewujudkan suatu kegiatan yang memberikan inspirasi kebhinekaan. 

 

5. Penutup 

 Pendamping mengajak peserta menutup pertemuan dengan doa penutup dan 

menyanyikan lagu penutup  

 

a) Doa Penutup  

Allah Bapa yang maharahim, terima kasih untuk rahmat-Mu yang Kau 

curahkan bagi kami didalam pertemuan ini. Bantulah kami anak-anak-Mu ini, 

untuk membuka hati dan segenap akal budi kami demi terwujudnya 

persatuan yang sejati dalam kebhinekaan di lingkungan kami ini. Demi 

Kristus Tuhan dan juruselamat kami, Amin 

 

b) Lagu Penutup 

 

KASIH 

Kasih pasti lembah lembut 

Kasih pasti memaafkan 

Kasih pasti murah hati 

KasihMu, kasihMu Tuhan 

Ajarilah kami ini saling mengasihi 

Ajarilah kami ini saling mengampuni 

Ajarilah kami ini kasihMu yang Tuhan 

KasihMu kudus tiada batasnya. 
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Pertemuan 3 

KEBHINEKAAN DALAM MASYARAKAT 

Tujuan : Remaja dapat bersaksi, berinteraksi dan menerima keberagaman di 

dalam masyarakat sekitarnya 

 

Kata kunci  : Menerima dan menghargai keberagaman 

 

 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 

 

2. Pembukaan 

Pendamping mengajak  peserta membuka pertemuan dengan lagu, doa pembuka 

& games lalu dilanjutkan dengan pengantar singkat  

 

a) Lagu Pembuka  

YESUS CINTA SEMUA ANAK 

Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia 

Kuning, putih dan hitam, semua dicintai Yesus 

Yesus cinta semua anak di dunia. 

 

Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia 

Kuning, putih dan hitam, semua dicintai Yesus 

Yesus cinta semua bangsa di dunia 

 

b) Doa Pembuka     

Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan rahmat yang senantiasa Engkau 

berikan kepada kami. Kami bersyukur karena boleh berkumpul di tempat ini, 

untuk bersama memulai pertemuan APP yang ketiga ini. Kami juga bersyukur 

atas berkat-Mu bagi negara kami yang kaya akan suku, agama, adat, budaya, 

tradisi, bahkan etnis. Bapa yang baik, hadirlah dan bimbinglah kami untuk 

memahami dan mensyukuri keberagaman yang  Engkau berikan di dalam 



 
12 

 
 

Negara kami, terutama didalam masyarakat tempat dimana kami berada. 

Kami mohon agar bacaan injil pada hari ini dapat membuat kami lebih 

memahami keberagaman yang Engkau berikan. 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 kepadaMu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan 

kami. Amin  

 

c) Games 

Nama games :  Cermin Ajaib (durasi ± 10 menit) 

Cara main: 

1. Minta para peserta untuk saling berpasangan. 

2. Setelah setiap orang mendapat pasangan, minta para peserta 

menentukan siapa yang akan menjadi orang dan siapa yang menjadi 

cermin. 

3. Jika sudah ditentukan, berikan instruksi bahwa jika pendamping 

mengatakan "orang" maka yang berperan sebagai orang akan 

menunjukkan gerakan-gerakan tertentu (terserah peserta), sedangkan 

yang menjadi cermin harus mengikutinya seoalah-olah sebagai bayangan 

(jadi mengikuti terbalik, misal orang mengangkat tangan kanan, 

maka cermin mengangkat tangan kiri, dsb). 

4. Dan jika pendamping mengatakan "cermin" maka situasinya jadi dibalik, 

yaitu cermin akan melakukan gerakan dan orang akan menjadi bayangan. 

5. Pilih beberapa orang yang memberikan gerakan paling lucu untuk 

kompetisi di depan, jika peserta cukup banyak. 

 

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 

kebersamaan walau diantara kita memiliki perbedaan. Seperti pantulan 

cermin, sebenarnya yang dipantulkan adalah gerekan berbeda tetapi kita 

melihatnya adalah pantulan yang sama. Dalam hidup bermasyarakat, kita 

diajak juga untuk melihat kebersamaan di dalam perbedaan itu dan 

mensyukuri keberagaman yang ada.   

 

2. Refleksi Kateketis 

a) Inspirasi Kitab Suci  
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Bacaan injil hari ini, tentang Sidang di Yerusalem. 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 dari Kisah Para Rasul 15:1-11 

 

Sidang di Yerusalem 

15:1  Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan 

kepada saudara-saudara di situ: "Jikalau kamu tidak disunat menurut 

adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat 

diselamatkan." 

15:2  Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah 

pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan, supaya Paulus dan 

Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-

rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu 

15:3  Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka 

berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka 

menceriterakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal 

Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. 

15:4  Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-

rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceriterakan segala sesuatu 

yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. 

15:5  Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, yang telah menjadi 

percaya, datang dan berkata: "Orang-orang bukan Yahudi harus 

disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." 

15:6  Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk 

membicarakan soal itu. 

15:7  Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran 

mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka: "Hai 

saudara-saudara, kamu tahu, bahwa telah sejak semula Allah memilih 

aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-

bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. 

15:8  Dan Allah, yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendak-

Nya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus 

juga kepada mereka sama seperti kepada kita, 

15:9  dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan 

mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. 

15:10 Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan 

meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk, yang tidak dapat 

dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? 



 
14 

 
 

15:11 Sebaliknya, kita percaya, bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus 

Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." 

b) Ulasan Bacaan 

Awal mula terjadinya masalah, dimulai dari beberapa orang yang datang dari 

Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ: 

"Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, 

kamu tidak dapat diselamatkan." (Kis 15: 1). Beberapa orang Yahudi dari 

Yerusalem mengajarkan orang-orang bukan Yahudi di Antiokhia Siria 

sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat yang 

berdampak perpecahan di tubuh jemaat di sana. Akhirnya ditetapkan untuk 

mengirim Paulus dan Barnabas sebagai utusan ke Yerusalem untuk 

membicarakan hal itu. (Kis 15:2)  

Permasalahan timbul waktu ada beberapa orang Yahudi dari golongan Farisi 

yang mensyaratkan orang-orang bukan Yahudi untuk disunat sesuai adat 

istiadat yang diwariskan menurut hukum Musa (Kis 15: 1, 5). Tentunya hal ini 

menimbulkan kebingungan di antara jemaat, sehingga Paulus dan Barnabas 

sangat menentang keras ajaran tersebut. Tetapi ada hal yang menarik, 

bahwa Paulus dan Barnabas tidak menentang dengan melakukan tindakan 

konfrontasi ataupun kekerasan, tetapi sebaliknya justru membawa 

permasalahan tersebut ke para rasul dan penatua di Yerusalem (Kis 15: 2).  

Sepanjang perjalanan dan setelah tiba di Yerusalem pun, Paulus dan 

Barnabas menyampaikan kabar sukacita tentang pertobatan orang-orang 

yang tidak mengenal Allah (orang bukan Yahudi) menjadi percaya kepada 

Yesus Kristus (Kis 15: 3-4). Melalui hal ini Paulus sebenarnya ingin 

menyampaikan pandangannya bahwa Injil pun tidak hanya diberikan kepada 

bangsa Yahudi, melainkan juga kepada seluruh bangsa, sehingga sudah 

seharusnya tidak perlu mewajibkan sunat kepada orang percaya dan orang 

bukan Yahudi. Akhirnya para rasul dan penatua yang kebanyakan adalah 

orang Yahudi bersidang di Yerusalem (Kis 15: 6). Akibat kebuntuan yang 

terjadi dalam persidangan, Petrus pun tampil ke depan untuk menengahi 

perdebatan. Petrus menyampaikan bahwa Tuhan telah memberikan 

keselamatan kepada semua orang, baik orang Yahudi maupun orang bukan 

Yahudi, dengan demikian tradisi yang dibawa dari adat istiadat Yahudi sudah 

seharusnya bersikap netral dan tidak membeda-bedakan (Kis 15: 7-11). 

 

c) Pendalaman  

Dilakukan di sebuah kelompok kecil, remaja me-sharingkan pertanyaan 

pertanyaan dibawah ini 
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1. Dalam kehidupan nyata, harus kita akui bahwa seringkali kita lebih nyaman 
dengan tradisi/ kebiasaan yang kita ciptakan sendiri. Kita merasa aman 
dalam lingkaran sendiri karena merasa satu agama dan satu etnis, 
sehingga bila ada orang lain yang datang dalam lingkungan kita, maka 
kecenderungan dipaksakan agar orang itu yang harus berubah mengikuti 
tradisi/ kebiasaan kita, maka bila ia tidak berubah, ia akan ditolak. 
Apakah sikap ini yang diajarkan kepada kita sebagai pengikut Kristus? Apa 
yang seharusnya kita lakukan sebagai pengikut Kristus?  

 

2. Dalam perbedaan pendapat, seringkali kita tidak mencari jalan keluar, 

melainkan memaksakan pendapat kita yang benar. Dan dalam 

memaksakan pendapat kita tersebut, mulailah digunakan segala intrik, 

seperti fitnah, saling menjatuhkan, penyerangan pribadi dll. Belajar dari 

Kisah Para Rasul, setiap perbedaan pendapat, bahkan yang paling tajam 

sekalipun, sikap dan tindakan apa yang penting kita lakukan? Sikap dan 

tindakan penting apakah yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas ketika 

berbeda pendapat? 

 

3. Selanjutnya di Kis.15:8-9, kita belajar bagaimana peranan Roh Kudus 

sehingga tercapainya keputusan yang bijak dalam Sidang Para Rasul dan 

Penatua di Yerusalem ini, yang memutuskan tentang hal sunat dan 

Hukum Taurat tanpa merugikan pihak manapun.  

Apakah upaya kongkret kita sebagai remaja Katolik, sekaligus sebagai 

seorang warga negara Indonesia untuk ikut serta mengupayakan 

kehidupan yang damai dan penuh persatuan dalam kehidupan sehari-

hari?.  

 

4. Apa yang disampaikan Petrus yaitu bahwa Tuhan telah memberikan 

keselamatan kepada semua orang, baik orang Yahudi maupun non 

Yahudi, dengan demikian seharusnya bersikap netral terkait tradisi yang 

dibawa dari adat istiadat Yahudi (Kis 15: 7-11).  

Sikap dan tindakan apa yang penting untuk menghargai keberagaman 

dalam masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai suatu anugerah dari 

Tuhan yang perlu dipraktekkan dalam hidup sehari-hari terkait perbedaan 

budaya, pribumi atau non pribumi, perbedaan warna kulit, perbedaan 

etnis dan bahkan perbedaan agama? 

 

d) Pengendapan 

Dalam bacaan injil hari ini, kita diajak untuk saling memahami tradisi kita 

masing-masing dan tidak memaksakan tradisi kita kepada orang lain. Dalam 

kehidupan bermasyarakat kita diajak untuk bersikap sama seperti cermin, 
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merasa sama walau sebenarnya ada perbedaan dan tidak menjadikan 

perbedaan itu sebuah masalah namun sebuah keindahan yang mmebuat kiyta 

menjadi beragam. 

 

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 

Remaja membuat list nama-nama teman di lingkungan rumahnya dan akan 

mengajak mereka berkumpul membuat kegiatan bersama. 

b. Peneguhan 

Membuat resolusi pribadi, misalnya mau lebih terbuka terhadap perbedaan 

dan tidak menjauhi orang-orang yang dianggap berbeda dengannya. 

 

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 menjadikan 

perbedaan sebagai suatu keindahan dalam hidup kami. Kami mohon agar 

kami dapat menghargai dan memahami perbedaan dalam masyarakat sebagai 

anugerah indah yang Engkau berikan. Amin  

 

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 
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Pertemuan 4 

KEBHINNEKAAN DALAM KARYA 

Tujuan : Remaja dapat mengembangkan karunia yang diberikan Tuhan 

melalui keberagaman 

 

Kata kunci  : Memakai Karunia yang dimiliki demi kepentingan bersama 

 

 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 doa pembuka & 

games lalu dilanjutkan dengan pengantar singkat  

 

a) Lagu Pembuka  

TANAH AIRKU 

Tanah airku tidak kulupakan 

Kan terkenang selama hidupku 

Biarpun saya pergi jauh 

Tidak kan hilang dari kalbu 

Tanah ku yang kucintai 

Engkau kuhargai 

 

Walaupun banyak negri kujalani 

Yang masyhur permai dikata orang 

Tetapi kampung dan rumahku 

Di sanalah kurasa senang 

Tanahku tak kulupakan 

Engkau kubanggakan 
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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 APP yang terakhir. Tuhan 

hadirlah dan bimbinglah kami untuk memahami dan mensyukuri segala hal 

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

pertemuan ini semoga kami dapat semakin mendalami makna Bhinneka 

dalam segala 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 kepadaMu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin  

 

c) Games 

Nama games : Lapangan Tembak 

Cara Main: 

1. Pertama, peserta di bagi terlebih dahulu ke dalam beberapa kelompok (5 

orang per kelompok). 

2. Kemudian setiap kelompok dipersilahkan untuk menentukan nama 

kelompok dengan nama Daerah di Indonesia 

 

3. Setelah itu setiap kelompok berbaris ke belakang, dan antar kelompok 

membentuk lingkaran. 

4. Cara melaksanakan aktivitas ini adalah setiap kelompok (Daerah) akan 

saling berperang. Cara perangnya yaitu: 

-  orang paling belakang akan mengatakan "SIAP" 

-  (setelah itu) orang di depannya mengatakan "BERSEDIA" 

- orang di depannya lagi mengatakan "SENJATA" 

-  orang berikutnya berkata "TEMBAK" 

-  orang paling depan mengatakan "DOOR" sambil menyebut nama 

daerah kelompok lain yang ingin diserang 

Kelompok yang mendapat serangan kemudian harus langsung merespon 

dengan tahapan yang sama, dan boleh menyerang daerah manapun yang 

ada di situ. kelompok yang kalah (tidak merespon serangan, salah dalam 

tahapan menyerang, atau terlambat merespon serangan), gugur dari medan 

pertempuran. Begitu seterusnya hingga tinggal 1 kelompok tersisa yang akan 

memenangkan perang. 

 

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 
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mencoba menggali pengalaman pengalaman iman di kehidupan kita sehari 

hari. Dalam games yang tadi telah kita mainkan, kita diajak untuk mencapai 

suatu tujuan bersama dengan menggabungkan kemampuan tiap individu 

dalam kelompok kita. Tuhan telah memberikan karunia kepada kita, dan Ia 

ingin kita memakai karunia tersebut untuk kepentingan bersama. Bhinneka 

tak hanya sekedar berbeda SARA (Suku, Agam.a, Ras, Antar Golongan), 

namun juga berbeda karunia (kemampuan) masing-masing orang. 

Bhinneka dalam Karya artinya bagaimana kita mampu memakai karunia yang 

Tuhan berikan kepada diri kita masing-masing demi kepentingan mencapai 

tujuan bersama.    

 

2. Refleksi Kateketis 

a) Inspirasi Kitab Suci  

Melalui bacaan ini kita diajak untuk melihat bahwa Allah ingin kita 

memanfaatkan karunia yang berbeda-beda demi kepentingan bersama 

(Pendamping dapat meminta peserta untuk membacakan secara bergiliran 

tiap satu ayat) 

Bacaan Kitab Suci diambil dari Ezra 2: 64-70 

 

 

Membangun Bait Allah 

2:64.  Seluruh jemaah itu bersama-sama ada empat puluh dua ribu tiga 

ratus enam puluh orang, 

2:65.  selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 

tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh orang. Pada mereka ada dua 

ratus penyanyi laki-laki dan perempuan. 

2:66.  Mereka mempunyai tujuh ratus tiga puluh enam ekor kuda, dua ratus 

empat puluh lima ekor bagal, 

2:67.  empat ratus tiga puluh lima ekor unta, dan enam ribu tujuh ratus dua 

puluh ekor keledai. 

2:68.  Beberapa kepala kaum keluarga, tatkala datang ke rumah TUHAN 

yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna 

pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. 

2:69.  Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk 

perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak enam puluh satu ribu 

dirham emas, lima ribu mina perak dan seratus helai kemeja imam. 

2:70.  Adapun para imam dan orang-orang Lewi, dan juga sebagian dari 

rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para 

budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka, demikian juga 

semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. 
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b) Pendalaman  

Bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem untuk memulai kehidupan baru mereka 

dan membangun kembali Bait Allah yang hancur. Mereka semua berasal dari 

latar belakang yang berbeda-beda (BHINNEKA). Mereka juga berbeda 

profesi/pekerjaan serta berbeda usia dan kemampuan masing-masing. 

Namun dikarenakan satu tujuan yang sama yaitu membangun Bait Allah , 

maka mereka menggabungkan perbedaan itu menajdi satu kekuatan bersama 

demi tercapainya tujuan bersama. 

Dalam bacaan ini, kita dapat melihat bahwa perbedaan bukanlah hambatan, 

namun perbedaan menjadi suatu kekuatan yang saling melengkapi. 

Kelemahan kita dibantu oleh kekuatan orang lain, begitu juga dengan 

kekuatan kita membantu kelemahan orang lain. 

 

Fasilitator/Pendamping memberikan beberapa pertanyaan reflektif yang dapat 

didiskusikan secara bersama-sama ataupun dalam kelompok kecil 

Pertanyaan refleksi  

1) Apakah saya hanya bisa bekerja sama dengan orang-orang yang 

mempunyai kesamaan dan kesetaraan status sosial, latar-belakang, 

pendidikan, agama, suku dll ? Mengapa seperti itu? 

2) Apakah saya bangga menjadi warga negara Indonesia? Apa alasannya? 

 

c) Pengendapan 

Tuhan menciptakan semua manusia berbeda-beda, Ia juga memberikan 

karunia yang berbeda kepada kita semua. Seseorang yang kembar pun pasti 

memiliki perbedaan. 

Bhinneka Dalam Karya artinya adalah bagaimana kita sebagai Remaja Katolik 

mampu menyadari Karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan memakai 

karunia tersebut untuk kepentingan bersama, agar tujuan bersama dapat 

tercapai. 

Perbedaan jangan dilihat sebagai hambatan, namun harus dilihat sebagai 

salah satu cara dari Tuhan agar kita bergerak bersama sesuai karunia 

(kemampuan) kita masing-masing sehingga tujuan dapat tercapai. 

Perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) jangan lagi kita lihat, 

namun kita melihat persamaan kita yaitu warga negara Indonesia. 

 

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 
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Remaja mempelopori kegiatan kerja bakti membersihkan taman di dekat 

rumah bersama-sama dengan remaja dalam satu area tempat tinggal (tidak 

harus remaja yang seagama, justru harus dengan semua remaja meskipun 

tidak seagama).   

b. Peneguhan 

Membuat resolusi pribadi, misalnya berjanji untuk membantu orang lain tanpa 

melihat latar belakang orang tersebut. 

 

4. 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 kami memang Engkau ciptakan 

berbeda-beda, namun dari perbedaan itu kami harus bersatu sesuai dengan 

kehendak-Mu. Semoga kami dapat lebih menyadari karunia kami masing-

masing dan dapat mengembangkan karunia tersebut untuk kepentingan 

bersama. 

Bimbinglah kami agar selalu menghargai setiap rahmat itu demi kemuliaan 

namaMu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juruselamat kami. Amin 

 

b) Lagu Penutup 

PADAMU NEGERI 

Padamu negeri kami berjanji 

Padamu negeri kami berbakti 

Padamu negeri kami mengabdi 

Bagimu negeri jiwa raga kami 

  

 

 

 

 


