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Gaya hidup dunia modern melanda seluruh bangsa manusia
termasuk Gereja. Banyak hal positif yang dihasilkannya.
Teknologi, misalnya, membuat pekerjaan menjadi lebih
efektif dan efisien. Informasi dan komunikasi menjadi lebih
mudah dan cepat. Kemudahan dan kecepatannya
menjadikan dunia bagaikan satu desa kecil. Itulah
sebabnya, Gereja dianjurkan juga untuk menggemakan
Sabda Allah tidak hanya melalui media cetak, tetapi juga
melalui bentuk-bentuk komunikasi yang lain terutama
internet.

Namun, tidak sedikit pula hal negatif yang diakibatkan oleh
gaya hidup modern sehingga perlu dicermati agar iman
kristiani kita tidak terkikis dan tergerus olehnya.  Hal ini
disebut oleh Paus Fransiskus dalam himbauan apostoliknya,
Evangelii Gaudium, suka cita injil. Dalam himbauan apostolik
tersebut dilukiskan masalah besar yang melanda dunia
modern yang akhirnya ikut melanda Gereja juga. Masalah-
masalah besar itu terkait dengan mentalitas negatif budaya
modern seperti materialisme, individualisme, dan
hedonisme.  Maka, Paus Fransiskus menyerukan kepada
semua komunitas untuk selalu meneliti dengan cermat
tanda-tanda zaman dan menanggapinya secara efektif.

Dalam konteks meneliti dan menanggapi tantangan yang
dihadapi oleh dunia modern yang akhirnya juga ikut
melanda Gereja, Keuskupan Agung Jakarta memilih “Kabar
Gembira di Tengah Gaya Hidup Modern” sebagai tema
Bulan Kitab Suci tahun 2017. Tema ini dijabarkan dalam
empat sub tema.  Pertama, “Kabar Gembira dan Teknologi”
dalam kisah menara Babel (Kej. 11:1-9).  Kedua, “Kabar
Gembira Berhadapan dengan  Materialisme” dalam
perumpamaan orang kaya yang bodoh (Luk. 12:13-21).
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Ketiga, “Kabar Gembira Berhadapan dengan
Individualisme” dalam kisah cara hidup jemaat perdana (Kis.
2:41-47).  Keempat, “Kabar Gembira Berhadapan dengan
Hedonisme” dalam nasihat Yakobus tentang hikmat dan
hawa nafsu (Yak. 3:14-4:3).  Melalui empat sub tema ini
diharapkan umat kristiani dapat belajar dan berpegang
teguh pada nilai-nilai injili dalam menghadapi gaya hidup
modern.

Alfonsus Jehadut, Mth

Penyusun Gagasan Pendukung
(Anggota LBI, Dosen KPKS St Paulus, S2 Teologi Biblis- Trinity Theological
College Singapore)
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Bulan Kitab Suci kini hadir kembali. Hadir tuk menyapa,
memberi “ruang” dihati dan hidup keseharian kita. Tentunya
mengajak kita untuk bersyukur atas Kerahiman Tuhan yang
menuntun dan menguatkan kita dalam menjalani hidup
akhir-akhir ini. Namun sekaligus menggoyang cara hidup
kita kembali, apakah sungguh sudah hidup benar
dihadapan Tuhan, sesama dan alam ciptaan. Atau jangan-
jangan kita tergilas dalam hidup dengan menikmati hasil
teknologi secara tidak bijak, jatuh pada materialisme,
individualisme dan hedonisme.

Sehingga kembali kita diajak untuk membersihkan hidup kita
dari -isme-isme diatas. Mari kita kembali membuka hati dan
akal budi untuk dituntun oleh Sabda Allah sebagai Kabar
Gembira.

Bulan Kitab Suci diharapkan dapat menjadi “ruang” studi
bagi kita dan juga sebagai kesempatan untuk
memperbaharui hidup dalam terang Sabda.

Terima kasih untuk pribadi-pribadi yang dengan waktu,
tenaga dan hatinya untuk mempersiapkan bahan ini, yang
dipersembahkan dengan gembira nan tulus untuk umat di
Keuskupan Agung Jakarta.

Kita selalu saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati.

RD. Romanus Heri Santoso
Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci – KAJ
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Teks : Kej. 11:1-9

Tujuan :

· Agar peserta memahami dan menyadari bahwa
teknologi yang merupakan anugerah Allah seringkali
disalahgunakan oleh manusia.

· Agar peserta mampu memanfaatkan teknologi
dengan bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan dan
kesejahteraan bersama.

GAGASAN POKOK

Allah menganugerahkan kemampuan kepada manusia
untuk membuat teknologi demi kesejahteraan manusia.
Namun, manusia membuat teknologi untuk memenuhi
ambisi dan kesombongannya. Mereka membuatnya untuk
mencari kemuliaan, kebesaran, dan keagungan namanya
sendiri, bukannya keagungan dan keabadian nama Allah.
Semangat ini membuat manusia makin menjauhkan dirinya
dari Allah. Dengan demikian, manusia tidak membuat dan
menggunakan anugerah Allah itu seturut maksud dan
rencana-Nya yaitu untuk mendekatkannya kepada Allah,
tetapi justru berorientasi pada pemenuhan ambisi dan
kesombongannya yang pada akhirnya meninggalkan Allah.
Melihat kesombongan manusia tersebut, Allah pun
bertindak untuk menyadarkan manusia dengan
menyerakkan mereka ke seluruh bumi, sehingga mereka
tidak mengerti lagi bahasa satu dengan yang lainnya.

Kemajuan teknologi ini membawa serta dampak positif dan
negatif. Pada sisi positif, kemajuan teknologi telah
memberikan banyak kemudahan, seperti infrastruktur yang
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makin bagus, akses informasi dan komunikasi yang cepat.
Pada sisi negatifnya, kemajuan teknologi telah
mengakibatkan perubahan pola pikir, pola bertindak, pola
komunikasi, dan pola hidup yang tak jarang bertentangan
dengan ajaran iman dan moral kristiani. Pemakaian
teknologi yang tidak bijak telah memunculkan persoalan
keretakan relasi dalam hidup rumah tangga, kebencian,
pembunuhan, masalah pemerkosaan, pornografi,
penipuan, penculikan, perampokan, penjualan manusia,
dan lain-lain.

Sebagai umat kristiani, kita hendaknya memahami dan
menyadari bahwa kemajuan teknologi merupakan
anugerah Allah. Kemajuan ini hendaknya dimanfaatkan
seturut maksud dan rencana Allah, yaitu untuk
mendekatkan diri baik pribadi maupun sesama kepada
Allah dan mewujudkan kesejahteraan manusia. Sebagai
umat beriman, kita diajak untuk memilih secara bijaksana
apa yang dikehendaki oleh Tuhan demi keselamatan kita.
Kita hendaknya menggunakan teknologi secara bijaksana,
agar kita mampu bersaksi di tengah gaya hidup modern
dengan menghadirkan nilai-nilai injili.

PELAKSANAAN PERTEMUAN

I. PEMBUKAAN

Lagu pembuka (lihat lampiran)

Tanda Salib

F : (�) Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin.

F : Semoga rahmat Tuhan Kita Yesus Kristus, cinta kasih
dan damai sejahtera dari Allah Bapa, serta
persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta
kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya
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Pengantar

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa
kembali dalam Bulan Kitab Suci 2017 ini. Kita bersyukur
bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita
untuk sekali lagi memberi perhatian secara khusus terhadap
Kitab Suci yang menjadi sumber iman kita dengan
membaca, merenungkan, dan menghidupinya. Dalam
pertemuan pertama ini kita akan mendalami tema “Kabar
Gembira dan Teknologi”. Kita mau belajar dari kisah
pembangunan menara Babel untuk menyadari, memahami
dan memanfaatkan teknologi secara bijaksana (Kej. 11:1-
9).

Doa pembuka (bersama-sama)

Marilah kita berdoa:

Ya Allah Bapa yang Maha kuasa, kami bersyukur kepada-
Mu, karena Engkau telah menganugerahi kami
kemampuan untuk memajukan dunia melalui teknologi demi
kemuliaan-Mu dan kesejahteraan kami. Bantulah kami
dengan rahmat-Mu agar kami menyadari dan memahami
bahwa kemampuan kami membuat teknologi adalah
anugerah-Mu yang indah. Semoga kami mampu
memanfaatkan anugerah-Mu ini dengan bijaksana agar
kami sungguh menjadi dekat kepada-Mu dan sesama kami,
serta mengalami rahmat-Mu yang menyelamatkan. Kami
mohon ini demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami yang
hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan
sepanjang segala masa. Amin.

II. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN

Membaca Teks Kej. 11:1-9

Pemandu meminta kesediaan salah satu peserta untuk membacakan
teks Kej 11:1-9 dengan suara yang jelas dan tenang, tanpa tergesa-gesa.
Peserta yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil
mengikutinya dalam Alkitab masing-masing.
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1 Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu
logatnya. 2 Maka berangkatlah mereka ke sebelah
timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu
menetaplah mereka di sana.  3 Mereka berkata
seorang kepada yang lain: “Marilah kita membuat
batu bata dan membakarnya baik-baik.” Lalu bata
itulah dipakai mereka sebagai batu dan tér gala-gala
sebagai tanah liat.  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.” 5

Lalu turunlah TUHAN untuk melihat kota dan menara
yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, 6 dan Ia
berfirman: “Mereka ini satu bangsa dengan satu
bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha
mereka; mulai dari sekarang apa pun juga yang
mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat
terlaksana. 7 Baiklah Kita turun dan mengacau-
balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka
tidak mengerti lagi bahasa masing-masing.” 8

Demikianlah mereka diserakkan TUHAN dari situ ke
seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu.
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.

(L) : Demikianlah Sabda Tuhan
(U) : Syukur kepada Allah
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Mendalami Teks

Pemandu mengajak peserta untuk membaca ulang teks tersebut secara
pribadi sambil membiarkan diri disapa oleh Sabda Tuhan. Setelah dirasa
cukup waktunya, pemandu mengajak peserta untuk merenungkan teks
Kitab Suci sekaligus mendalami bersama-sama dengan pertanyaan-
pertanyaan penuntun berikut ini.

1. Apa maksud ungkapan “seluruh bumi, satu bahasanya
dan satu logatnya?” (ay. 1).

2. Apa yang direncanakan manusia di tanah datar Sinear
dan apa motivasinya? (ay. 3-4)

3. Apa tindakan Allah terhadap manusia yang
membangun menara Babel dengan puncaknya sampai
ke langit?  (ay. 6-8)

4. Apa aspek positif dari keputusan dan tindakan Allah
mengacaukan bahasa dan menyerakkan anak-anak
manusia ke seluruh muka bumi?

Ulasan Teks

(1) Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa pernyataan
satu bahasa dan satu logat itu mengacu pada bahasa
orang Babel karena posisinya pada waktu itu sebagai
penguasa dunia. Kesatuan bahasa dan logat
ditekankan sebagai sindiran bagi penguasa Babel
yang mewajibkan dan memaksakan penggunaan
bahasa Babel.

(2) Di tanah datar Sinear (Babel) manusia merencanakan
dan mulai membangun menara yang puncaknya
sampai ke langit. Pembangunan ini mempunyai dua
motivasi. Pertama, “marilah kita cari nama.” Mereka
ingin mencari kemuliaan, kebesaran, dan keagungan
bagi nama mereka sendiri. Karya monumental tangan
mereka sendiri dibangun bukan untuk memuliakan dan
mengabdikan nama Allah, melainkan mengabadikan
nama mereka sendiri. Ambisi dan kesombongan
menjadi motivasi mereka membangun sebuah kota
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dengan menaranya sampai ke langit. Kedua, “kita
jangan terserak ke seluruh bumi.” Mereka tidak ingin
memenuhi seluruh bumi seperti yang telah
diperintahkan oleh Allah kepada mereka (Kej. 1:28; 9:1).
Perintah Allah untuk memenuhi seluruh muka bumi
tampaknya mereka pandang sebagai sebuah
ancaman karena mereka akan terpisah dan tidak ada
lagi kesatuan bahasa yang mengikat satu sama lain.
Itulah sebabnya, mereka berupaya membangun kota
dengan menara pencakar langitnya untuk
mempertahankan kesatuan bahasa dan tempat tinggal
mereka.  Upaya ini tentu saja keliru karena
keanekaragaman bahasa dan penyebaran umat
manusia ke seluruh muka bumi merupakan rencana asali
Allah untuk memenuhi seluruh bumi.

(3) Allah bertindak dengan turun dari surga karena motivasi
pembangunan kota dengan menara pencakar langit
itu dilihat-Nya tidak sesuai dengan rencana-Nya.
Campur tangan Allah itu ditunjukkan-Nya dengan
membuat mereka terserak ke seluruh muka bumi,
sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-
masing. Dengan demikian, mereka tidak lagi bisa
menyelesaikan rencana pembangunan sebuah kota
dengan menara pencakar langit yang memperlihatkan
ambisi dan kesombongan mereka.  Tindakan Allah untuk
mengacaukan bahasa itulah yang menjadi asal-usul dari
nama kota Babel sampai sekarang. Dinamakan kota
Babel karena di situlah bahasa seluruh bumi
dikacaubalaukan oleh Allah dan dari situlah mereka
diserakkan oleh Allah ke seluruh bumi. Nama kota Babel
berasal dari kata kerja Ibrani “balal” yang artinya
mengacaukan.

(4) Keputusan dan tindakan Allah mengacaukan bahasa
dan menyerakkan anak-anak manusia ke seluruh muka
bumi memiliki aspek positif. Dikatakan positif karena
keinginan untuk mengontrol orang lain dengan cara
menyeragamkan cara berbicara, berpikir, dan
memahami dikacaukan dan diruntuhkan-Nya. Dominasi
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satu bahasa, satu cara berbicara, dan satu pola dalam
memahami sesama dikacaubalaukan-Nya ketika
mereka diserakkan ke seluruh muka bumi. Dengan
diserakkan-Nya ke seluruh bumi, mereka akan menjadi
kaum migran atau pengungsi yang tidak lagi
memahami bahasa dan budaya setempat. Namun,
mereka akan mendengar, mempelajari, dan berjumpa
dengan Allah dan sesama secara baru ketika mereka
terbuka untuk menerima keanekaragaman bahasa
dan budaya (pluralitas) dalam beriman dan memuji
Allah.

Refleksi dan Sharing

Setelah selesai tahap membaca dan mendalami teks, pemandu
mengajak peserta melangkah ke tahap refleksi dan sharing, dengan
menggunakan pertanyaan penuntun sebagai berikut:

A. Untuk apa saja saya menggunakan teknologi dalam
zaman ini?

B. Sejauh mana penggunaan teknologi dalam hidup
saya selama ini? Apakah mendekatkan atau justru
menjauhkan saya dari Allah?

C. Bagaimana saya memanfaatkan kemajuan teknologi
zaman sekarang dalam kaitan dengan kemuliaan
Allah dan kesejahteraan bersama?

Catatan: Peserta perlu diingatkan agar dalam sharing sebaiknya
menggunakan kata �saya� dan bukan �kita� atau �kami�, demi
menghindari kesan menggurui, mengajar atau mengkhotbahi orang
lain.  Pemandu berperan mengatur jalannya sharing dan mencatat atau
menemukan poin-poin sharing peserta untuk dijadikan bahan
penegasan.

Penegasan

Dalam hidup kita di zaman modern ini, tidak jarang kita
memanfaatkan teknologi secara kurang bijaksana.
Teknologi digunakan bukan untuk memuliakan Allah
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melainkan hanya untuk mencari nama atau
menyombongkan diri. Allah dapat dipuji dan dimuliakan
melalui teknologi informasi dan komunikasi hasil karya
tangan manusia ketika digunakan untuk sarana
pewartaan injil, penggembalaan umat, dan
meningkatkan kesejahteraan hidup bersama, sehingga
terciptalah kehidupan yang makin adil dan makin
beradab.  Hal ini tidak akan terwujud jika teknologi
digunakan secara tidak bijaksana seperti untuk
perselingkuhan, menyebarkan gosip, fitnah, pornografi,
dan kebencian.

Teknologi yang dipergunakan untuk memperlihatkan
kesombongan manusia seperti motivasi dalam
pembangunan Menara Babel akan dikacaukan oleh
Allah.     Kita sebenarnya tidak berhak untuk bersikap
arogan dengan perkembangan dan kemajuan
teknologi sebab pencapaian itu tidak melulu karena
usaha kita sendiri, tetapi karena anugerah Allah.

Teknologi informasi dan komunikasi seharusnya semakin
menyadarkan kita akan keberagaman bahasa, budaya,
agama, dan etnis. Kesadaran ini diperlihatkan pula
dalam kisah Menara Babel. Akar dari keberagaman itu
lahir dari keputusan dan tindakan Allah mengacaukan
dominasi satu bahasa dengan logat yang sama dan
menyerakkan anak-anak manusia ke seluruh muka bumi.
Maka, kita harus terbuka untuk menerima dan
menghargai keberagaman dan perbedaan dalam
berpikir, berbicara, dan bertindak, termasuk juga dalam
hal beriman dan memuji Allah.  Berbagai perbedaan
yang ada antara manusia tidak boleh menjadi dasar bagi
perlakuan yang tidak setara dan menindas. Semua
manusia diciptakan oleh Allah yang sama dan karena
itu memiliki martabat yang sama dan setara sehingga
perlu diciptakan suasana saling menghormati dan
toleransi yang positif.
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Doa Umat

Setelah refleksi dan sharing, peserta diajak untuk menyampaikan doa
permohonan secara spontan kepada Allah. Doa ini bisa bersifat syukur,
pujian, permohonan, penyesalan dan sebagainya, terkait dengan
penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Doa permohonan
ditutup dengan doa Bapa Kami.

III. PENUTUP

Doa Penutup (bersama-sama)

Marilah kita berdoa:

Ya Allah Bapa Mahakasih, kami bersyukur kepada-Mu atas
segala berkat-Mu yang menyertai kami, teristimewa
kesempatan penuh rahmat yang boleh kami gunakan untuk
bersama-sama merenungkan dan menimba kekuatan yang
bersumber dari Sabda-Mu. Kami telah  mengambil hikmah
dari kisah Menara Babel serta mendapatkan peneguhan
dari sharing saudara-saudari kami. Kami mohon, ingatkanlah
kami untuk senantiasa memanfaatkan teknologi sesuai
dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap mencari
kehormatan nama sendiri dan melupakan kehendak-Mu
dan kemuliaan nama-Mu, serta jadikanlah kami sebagai
pewarta kabar gembira di tengah gaya hidup modern ini.
Semuanya ini kami mohon kepada-Mu dengan
pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Berkat dan pengutusan

F: Marilah kita memohon berkat Tuhan.  Semoga Tuhan
beserta kita.

U: Sekarang dan selama-lamanya.

F: Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang
Mahakuasa, (�) Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Amin

Lagu Penutup (lihat lampiran)
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Teks : Luk. 12:13-21

Tujuan :

· Agar peserta memahami dan menyadari bahaya
materialisme

· Agar peserta mampu menimba inspirasi dari Sabda
Tuhan dalam menghadapi bahaya materialisme.

GAGASAN POKOK

Dari kisah “orang kaya yang bodoh” menurut Injil Luk 12:13-
21, ditemukan gagasan berikut: Pertama, Yesus menolak
menjadi hakim pembagi warisan di antara dua orang
bersaudara karena Dia datang untuk mewartakan
Kerajaan Allah dan bukan menjadi pembagi warisan (ay.
13-15). Kedua, orang kaya dalam perumpamaan itu dinilai
bodoh bukan karena dia mempunyai banyak harta,
melainkan karena dia sangat terikat pada kekayaannya
dan juga sangat egois (ay. 16-21). Dalam kisah ini, terlihat
bahwa orang kaya itu tenggelam dalam gaya hidup yang
mendewakan materi.

Allah tidak mengecam tindakan manusia untuk bekerja
demi memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi justru itulah
yang dikehendaki-Nya. Dia menghendaki agar kita giat
bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan untuk
berbagi dengan orang lain yang berkekurangan. Namun,
kini kita semakin tergoda untuk menjadikan materi sebagai
pusat hidup. Kita terus mengejar harta kekayaan sampai
melupakan keluarga, sesama, dan Tuhan. Kita juga menjadi
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semakin egois dengan tidak mau berbagi dan merasa hidup
kita akan aman, damai, dan bahagia dengan menumpuk
banyak harta bagi kesenangan hidup sendiri.

Sebagai orang beriman kita dituntut bersikap dan bertindak
tepat terhadap harta kekayaan. Bekerja dan berusaha
keras untuk memperoleh harta demi hidup yang lebih
bermartabat itu wajar dan bahkan suatu keharusan.
Namun, upaya memperoleh harta itu tidak boleh menutup
hati kita terhadap Allah Sang Pemberi segalanya dan
terhadap sesama kita terlebih yang menderita dan
berkekurangan. Kita diajak untuk selalu mensyukuri apa
yang kita peroleh dan sedapat mungkin berbelarasa
dengan sesama demi terciptanya kehidupan bersama yang
makin adil dan makin beradab.

PELAKSANAAN PERTEMUAN

I. PEMBUKAAN

Lagu pembuka (lihat lampiran)

Tanda Salib

F : (�) Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin.

F : Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera
dari Allah Bapa dan Putera dalam persekutuan
dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya

Pengantar

Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada pertemuan
pertama, kita diajak mendalami dan merenungkan sub-
tema “Kabar Gembira dan Teknologi” agar kita dapat
menggunakan teknologi secara bijak untuk kesejahteraan
hidup bersama dan memuliakan Allah. Dalam pertemuan
kedua ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan
sub tema “Kabar Gembira Berhadapan dengan
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Materialisme”. Materialisme berasal dari kata Latin ‘materia’
yang berarti benda atau barang. Orang yang hidupnya
mendewakan barang, atau yang terikat pada barang, atau
yang mengejar kekayaan berlebihan disebut materialistis.
Kita akan mendalami bersama tema ini, untuk menimba
inspirasi dari Sabda Tuhan dalam untuk menghadapi arus
zaman materialisme.

Doa pembuka (bersama-sama)

Marilah kita berdoa:

Ya Allah, asal dan penguasa segala sesuatu, syukur dan puji
kami haturkan ke hadirat-Mu atas pemeliharaan-Mu bagi
hidup kami. Engkau selalu memberikan apa yang kami
butuhkan. Kini kami berkumpul bersama untuk merenungkan
Sabda-Mu dalam rangka menumbuhkan sikap yang wajar
terhadap materi, harta, dan kekayaan dalam hidup kami.
Bukalah mata dan hati kami untuk belajar dari kisah orang
kaya yang bodoh agar kami menjadi semakin bijak dalam
memahami dan menggunakan harta kekayaan jasmani.
Kami mohonkan ini demi Kristus, Tuhan dan Pengantara
kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam
persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala
masa. Amin.

II. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN

Membaca Teks Luk. 12:13-21

Pemandu meminta kesediaan salah satu peserta untuk membacakan
teks Luk. 12:13-21 dengan suara yang jelas dan tenang, tanpa tergesa-
gesa. Peserta yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil
mengikutinya dalam Alkitab masing-masing.

13 Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus,
“Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia
berbagi warisan dengan aku.” 14 Tetapi Yesus berkata
kepadanya, “Saudara, siapakah yang telah
mengangkat Aku menjadi hakim atau pengantara atas
kamu?” 15 Kata-Nya lagi kepada mereka, “Berjaga-
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jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan,
sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu.”
16 Kemudian Ia menyampaikan kepada mereka suatu
perumpamaan, “Ada seorang kaya, tanahnya
berlimpah-limpah hasilnya. 17 Ia bertanya dalam hatinya:
Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak
mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil
tanahku. 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 semua gandum dan barang-barangku. 19

Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku,
engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk
bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah,
minumlah dan bersenang-senanglah! 20 Tetapi firman
Allah kepadanya: Hai engkau orang bodoh, pada
malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa
yang telah kausediakan, untuk siapakah itu nanti? 21

Demikianlah jadinya dengan orang yang
mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak
kaya di hadapan Allah.

(L) : Demikianlah Injil Tuhan
(U) : Terpujilah Kristus
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Mendalami Teks

Pemandu mengajak peserta untuk membaca ulang teks tersebut secara
pribadi sambil membiarkan diri disapa oleh Sabda Tuhan. Setelah dirasa
cukup waktunya, pemandu mengajak peserta untuk merenungkan teks
Kitab Suci sekaligus mendalami bersama-sama dengan pertanyaan-
pertanyaan penuntun berikut ini.

1. Apa yang diminta oleh salah seorang dari orang
banyak itu kepada Yesus? (ay. 13)

2. Apa tanggapan Yesus atas permintaan untuk menjadi
hakim dalam perkara   pembagian harta warisan di
antara dua saudara?  (ay. 14-15).

3. Apa alasan Yesus memberi peringatan kepada para
murid-Nya untuk berjaga-jaga dan waspada
terhadap segala bentuk ketamakan? (ay. 15)

4. Mengapa orang kaya itu disebut bodoh? Di mana
letak kebodohannya? (ay.  21).

Ulasan Teks

(1) Salah seorang dari antara orang banyak meminta Yesus
bertindak sebagai hakim dalam perkara pembagian
harta warisan dengan saudaranya. Perkara ini
sebenarnya telah diatur dalam hukum Taurat, yakni anak
laki-laki sulung berhak mendapatkan dua bagian dari
harta warisan ayahnya (Ul. 21:16-17) karena dialah yang
empunya hak kesulungan; anak laki-laki sulung juga
menerima berkat khusus dari ayahnya, menggantikan
ayahnya sebagai kepala rumah tangga, memegang
otoritas atas anggota-anggota rumah tangga lainnya.
Orang itu datang kepada Yesus bukan untuk berdialog
tentang apa yang diwartakan-Nya, melainkan bertanya
tentang bagaimana mendapatkan kekayaan bagi
dirinya sendiri dari pembagian harta warisan duniawi.

(2) Yesus menolak untuk berperan sebagai hakim (ay. 14).
Di sini Dia tentu saja tidak sedang menolak peran-Nya
sebagai hakim atas orang yang hidup dan yang mati
(2Tim. 4:1). Di balik penolakan ini tersirat peran Yesus yang



Kabar Gembira Di Tengah Gaya Hidup Modern

21Bulan Kitab Suci 2017

lebih utama, yakni mewartakan Kerajaan Allah, bukan
untuk mengurusi perkara-perkara kecil yang dapat
dengan mudah ditangani oleh seorang rabi.  Penolakan
Yesus untuk berperan sebagai hakim juga karena Dia
mempersoalkan motivasi dari orang yang memintanya.
Motivasinya adalah bukan untuk mendapatkan
keadilan dalam pembagian harta warisan, melainkan
untuk mendapatkan kekayaan bagi diri sendiri. Orang
itu bahkan berani menyuruh Yesus untuk memenuhi
keinginannya. Itulah sebabnya, Yesus memberi
peringatan kepada murid-murid-Nya untuk berjaga-jaga
dan waspada terhadap segala bentuk ketamakan (Yun.
pleonexia), yakni hasrat atau nafsu yang sangat kuat
dan tak terkendali untuk memiliki harta secara
berlebihan tanpa memperhatikan situasi hidup orang
lain.

(3) Bagi Yesus, hidup para murid tidak tergantung pada
harta kekayaan betapa pun melimpahnya. “Sebab
walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya
tidaklah tergantung pada kekayaannya itu” (ay. 15b;
bdk. Luk. 4:4). Hidup mereka bergantung pada Allah dan
tidak tergantung pada kekayaan. Kata-kata Yesus ini
sungguh-sungguh radikal dan kontras dengan cara
hidup, berpikir, dan menilai dalam kehidupan yang sering
mengukur kesuksesan berdasarkan harta kekayaan
yang melimpah.

(4) Orang kaya itu disebut bodoh (Yun. aphrôn) karena tidak
bijaksana (bdk. Mat 25:1-13) dan sangat egois. Dia tidak
menyadari bahwa hasil panennya yang melimpah
sebagai suatu kesempatan untuk membantu orang-
orang yang membutuhkan makanan (bdk. Luk 16:19-25).
Dia menimbun dan bersenang-senang sendiri dengan
hartanya tanpa merisaukan kebutuhan hidup
sesamanya dan hidupnya sendiri di dunia akhirat. Dia
berpikir bahwa penimbunan harta kekayaan itu cukup
untuk membawa keamanan, kedamaian, dan
kebahagiaan bagi jiwanya.

(5) Kebodohan orang kaya itu tidak hanya terletak pada
ketamakannya untuk mendapatkan banyak harta tanpa
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mempedulikan sesama, tetapi juga pada perhatiannya
yang hanya terarah pada dirinya sendiri. Orientasi pada
diri sendiri ini sangat terlihat jelas dalam banyaknya kata
“aku”, dalam kalimat-kalimatnya.  Kebodohannya bisa
juga terletak pada kegagalannya untuk mengakui
bahwa hidupnya hanyalah sementara (bdk. Mzm 39:5-
8; 90:12) dan kegagalannya untuk bersandar pada Allah
(bdk. Yak. 4:13-5:6).

Refleksi dan Sharing

Setelah selesai tahap membaca dan mendalami teks, pemandu
mengajak peserta melangkah ke tahap refleksi dan sharing, dengan
menggunakan pertanyaan penuntun sebagai berikut:

A. Apakah saya sudah berusaha untuk memperkaya
iman saya, ataukah saya cenderung hanya berusaha
untuk mencari harta duniawi?

B. Barang atau materi apakah yang membuat saya
sangat terikat kepadanya bahkan sampai-sampai
merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa barang
tersebut?

C. Apakah barang atau materi yang saya mil iki
mendekatkan saya kepada Tuhan dan sesama,
terutama orang-orang terdekat?

D. Sejauh mana saya memanfaatkan barang atau materi
yang saya miliki untuk menolong sesama?

Catatan: Peserta perlu diingatkan agar dalam sharing sebaiknya
menggunakan kata �saya� dan bukan �kita� atau �kami�, demi
menghindari kesan menggurui, mengajar atau mengkhotbahi orang
lain. Pemandu berperan mengatur jalannya sharing dan mencatat atau
menemukan poin-poin sharing peserta untuk dijadikan bahan
penegasan.

Penegasan

Kita tidak boleh berpikir dan bertindak seperti orang kaya
bodoh yang menimbun kekayaannya bagi kesenangan
sendiri tanpa sedikit pun memikirkan Allah, sesama, dan
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pengadilan bagi dirinya di akhir zaman. Orang kaya itu
melupakan Allah dengan hanya memikirkan harta
miliknya dan hatinya begitu cemas serta kuatir akan harta
kekayaannya. Tenaga, pikiran, dan waktunya
diperuntukkan untuk mengejar dan menimbun harta
kekayaan bagi kesenangannya sendiri.

Harta berl impah tidak bisa menjamin keamanan,
kedamaian, kebahagiaan hidup sebab jaminan hidup itu
ada pada Allah. Maka, kita harus menggantungkan hidup
kita pada-Nya dengan tidak hanya mencari harta
duniawi, tetapi juga harta surgawi yang tidak dapat
binasa.  Caranya antara lain dengan hidup tidak tamak,
serakah, dan egois.

Harta kekayaan itu anugerah Allah yang tidak boleh
dinikmati sendiri. Kita diminta untuk berbagi dengan orang
yang miskin, menderita, dan tersisih demi mewujudkan
masyarakat yang makin adil dan makin beradab.
Kerelaan untuk berbagi itu dipandang sebagai
perwujudan konkret dari kasih seperti yang telah
diteladankan Yesus Kristus dan jemaat kristiani perdana.
Kerelaan berbagi itu pula menjadi tanda bahwa kita tidak
begitu melekat dan terikat dengan harta kekayaan.
Maka, kita diminta untuk menata kembali sikap dan
tindakan kita terhadap harta kekayaan sebelum
terlambat.

Doa Umat

Setelah refleksi dan sharing, peserta diajak untuk menyampaikan doa
permohonan secara spontan kepada Allah. Doa ini bisa bersifat syukur,
pujian, permohonan, penyesalan dan sebagainya, terkait dengan sikap
dan tindakan terhadap harta kekayaan dalam kehidupan sehari-hari.
Doa permohonan ditutup dengan doa Bapa Kami.
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III. PENUTUP

Doa Penutup (bersama-sama)

Marilah kita berdoa,

Ya Allah Bapa, Mahapenyayang dan Penyelenggara hidup
kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam
pertemuan minggu kedua ini. Kami bersyukur juga karena
melalui pertemuan ini, kami mampu menimba inspirasi dari
Sabda Tuhan dalam menghadapi gaya hidup materialistis.
Kami disadarkan bahwa Engkaulah harta kami yang sejati.
Semoga kami selalu mendekatkan diri kami kepada-Mu dan
semoga apa yang kami miliki juga mendekatkan kami
dengan sesama dan menghantar kami kepada Dikau Sang
pemilik, asal, serta tujuan dari segalanya. Doa ini kami
sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan
dan Penyelamat kami. Amin.

Berkat dan pengutusan

F : Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan
beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

F : Semoga kita sekalian dilimpahi oleh Allah yang
Mahakuasa, (�) Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin

Lagu Penutup (lihat lampiran)
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Teks : Kis. 2:42-47

Tujuan :

· Agar peserta memahami dan menyadari bahaya
individualisme di zaman sekarang ini.

· Agar peserta menghayati dan mempraktekkan nilai-
nilai kebersamaan atau persekutuan dalam kehidupan
sehari-hari.

GAGASAN POKOK

Kisah Para Rasul 2:42-47 menampilkan dua karakter khas
kehidupan jemaat perdana. Pertama, mereka bertekun
dalam pengajaran para rasul (ay. 42). Artinya, mereka
mendengarkan dengan tekun dan melaksanakan dengan
giat apa yang diajarkan para rasul. Pengajaran mereka
mencakup pula penafsiran Kitab Suci dan segala sesuatu
yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Kedua, mereka
bertekun dalam persekutuan atau kebersamaan (Yun.
koinonia) satu sama lain. Persekutuan diantara anggota
jemaat diungkapkan secara khusus dalam aktivitas
memecahkan roti (ay. 44-47). Melalui persekutuan dalam
perayaan memecahkan roti, mereka mengenang
perjamuan sukacita bersama Yesus sebelum dan sesudah
Paskah.

Karakter khas kehidupan jemaat perdana kini mulai tergerus.
Kita kini berada dalam arus zaman individualisme. Gereja
sebagai persekutuan umat Allah juga tak luput dari arus
zaman ini. Banyak umat yang tidak peduli dengan kegiatan
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bersama seperti pertemuan lingkungan, pendalaman iman,
latihan koor, perayaan Ekaristi, dan lain sebagainya. Dalam
situasi inilah kita diharapkan mampu menyadari  pentingnya
nilai kebersamaan dan persekutuan seperti yang
dicontohkan oleh jemaat perdana. Maka, setiap umat
beriman diharapkan dapat memberi diri dan menyediakan
waktu untuk terlibat aktif dalam kehidupan menggereja
dan bermasyarakat demi mewujudkan kesejahteraan
bersama.

PELAKSANAAN PERTEMUAN

I. PEMBUKAAN

Lagu pembuka (lihat lampiran)

Tanda Salib

F : (�) Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin.

F : Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera
dari Allah Bapa dan Putera dalam
persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta
kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya

Pengantar

Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan.
Pada pertemuan kedua minggu lalu, kita telah
merenungkan subtema tentang “Kabar Gembira
Berhadapan dengan Materialisme”. Pada kesempatan ini
kita akan  merenungkan subtema ketiga yakni  “Kabar
Gembira Berhadapan dengan Individualisme”. Kita ingin
belajar hidup dalam persekutuan atau kebersamaan
sebagaimana yang dihidupi oleh jemaat perdana agar
terhindar dari bahaya individualisme dewasa ini.
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Doa pembuka (bersama-sama)

Marilah kita berdoa:

Bapa di surga Engkau telah mengumpulkan kami di sini
untuk merenungkan Sabda-Mu tentang nilai kebersamaan
dalam persekutuan seperti yang telah dicontohkan oleh
gereja perdana. Nilai kebersamaan dalam persekutuan
gereja-Mu sering kami abaikan karena tergoda oleh
pesona gaya hidup individualis yang membuat kami sibuk
dengan diri sendiri. Kami mohon berilah kami hati dan budi
yang baru, agar kami semakin memahami dan
melaksanakan Sabda-Mu itu di tengah dunia yang semakin
diwarnai oleh sikap individualistis. Demi Yesus Kristus Putera-
Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa
bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini
dan sepanjang segala masa. Amin.

II. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN

Membaca Teks Kis 2:42-47

Pemandu meminta kesediaan salah satu peserta untuk membacakan
teks Kis. 2:42-47 dengan suara yang jelas dan tenang, tanpa tergesa-
gesa. Peserta yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil
mengikutinya dalam Alkitab masing-masing.

42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan
dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk
memecahkan roti dan berdoa. 43 Lalu ketakutan
melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu
mengadakan banyak mukjizat dan tanda ajaib. 44

Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua
milik mereka adalah milik bersama, 45 dan selalu ada
dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-
bagikannya kepada semua orang sesuai dengan
keperluan masing-masing. 46 Dengan bertekun dan
sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing
secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan
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Mendalami Teks

Pemandu mengajak peserta untuk membaca ulang teks tersebut secara
pribadi sambil membiarkan diri disapa oleh Sabda Tuhan. Setelah dirasa
cukup waktunya, pemandu mengajak peserta untuk merenungkan teks
Kitab Suci sekaligus mendalami bersama-sama dengan pertanyaan-
pertanyaan penuntun berikut ini.

1. Apa artinya jemaat perdana bertekun dalam
pengajaran para rasul? (ay. 42a).

2. Sebutkan dua bentuk konkrit dari persekutuan atau
kebersamaan di antara anggota jemaat perdana?
(ay. 42b)

3. Apa reaksi orang-orang di luar jemaat perdana ketika
menyaksikan para rasul  mengadakan banyak mukjizat
dan tanda ajaib? (ay. 43)

gembira dan tulus hati, 47 sambil memuji Allah dan
mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan
menambah jumlah mereka dengan orang yang
diselamatkan.

(L) : Demikianlah Sabda Tuhan
(U) : Syukur kepada Allah
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4. Sebutkan bentuk-bentuk konkrit dari hidup jemaat
perdana dalam semangat kesatuan? (ay 43-46)

Ulasan Teks

(1) Bertekun dalam pengajaran berarti mendengarkan
dengan tekun dan melaksanakan dengan giat apa
yang diajarkan para rasul. Pengajaran di sini lebih dari
pewartaan seputar kematian, kebangkitan Kristus, dan
maknanya bagi kehidupan kristiani. Pengajaran mereka
mencakup pula penafsiran Kitab Suci, segala sesuatu
yang dikerjakan dan diajarkan Yesus selama hidup di
dunia, dan pewahyuan yang diberikan-Nya kepada
para rasul dari surga. Pengajaran mereka disertai
dengan banyak tanda dan mukjizat, yang menegaskan
kebenaran pengajaran mereka sama seperti
pengajaran Yesus sendiri (Kis. 2:22).

(2) Pertama, memecahkan roti. Jemaat perdana selalu
berkumpul untuk memecahkan roti yang dikaitkan
dengan perayaan Ekaristi (1 Kor 10:16; 11:24; Luk 22: 19)
dan makan bersama dalam perjamuan biasa sehari-
hari (bdk. Luk. 24:30, 35; Kis. 20:11; 27:35). Dengan
berkumpul bersama untuk memecahkan roti, mereka
mengenang perjamuan suka cita bersama Yesus
sebelum dan sesudah Paskah.

Kedua, doa bersama. Dengan sehati, jemaat perdana
bertekun dalam doa bersama (Kis. 1:14; 2:42; 46; 6:4;
8:13; 10:7). Mereka tampaknya berdoa bersama
dengan orang Yahudi lainnya di Bait Allah. Namun,
tidak ada alasan untuk membatasi tempat mereka
berdoa hanya di Bait Allah, sebab rumah juga disebut
pusat kegiatan mereka (Kis. 4:24-30).

(3) Orang-orang di luar jemaat perdana ketakutan ketika
menyaksikan para rasul mengadakan banyak mukjizat
dan tanda ajaib. Kata “takut” (Yun. phobos) biasanya
digunakan oleh Lukas untuk mengungkapkan reaksi
manusia terhadap campur tangan Allah yang
melampaui daya tangkapnya (Luk. 1:12, 65; 2:9; 8:37;
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21:26; Kis. 5:5, 11; 9:31). Kata ini juga kadang
digunakannya untuk mengungkapkan perasaan
kagum atas kehadiran dan kuasa Allah (Luk. 5:26; 7:16;
Kis. 19:17). Jadi, reaksi “takut” dipahami dalam arti
kekaguman atau keterpesonaan atas kehadiran dan
tindakan Allah yang penuh kuasa dalam karya mukjizat
dan tanda ajaib yang dilakukan oleh para murid.

(4) Pertama, semangat saling berbagi secara suka rela.
Beberapa anggota jemaat yang kaya menjual harta
milik mereka secara suka rela dan membagi-
bagikannya kepada orang miskin sesuai dengan
keperluan mereka masing-masing.  Berbagi dengan
sesama merupakan suatu bentuk ucapan syukur
kepada Allah atas apa yang telah diterima (bdk. 2Kor.
9:12) dan suatu bentuk ungkapan bela rasa dan belas
kasih terhadap orang yang berkekurangan demi
terciptanya masyarakat yang makin adil dan beradab.

Kedua, semangat berkumpul bersama tiap-tiap hari
dalam Bait Allah. Mereka mengambil bagian dalam
doa, kurban, dan perayaan keagamaan Yahudi.
Mereka mungkin juga berkumpul di bait Allah untuk
mewartakan injil tentang Yesus Kristus (bdk. 3:11; 5:12).
Mereka juga berkumpul di rumah-rumah anggota
jemaat secara bergiliran untuk merayakan Ekaristi dan
makan bersama dengan gembira serta tulus hati.
Sebelum gedung gereja dibangun, mereka merayakan
Ekaristi di rumah-rumah anggota jemaat yang disertai
dengan makan bersama.

Refleksi dan Sharing

Setelah selesai tahap membaca dan mendalami teks, pemandu
mengajak peserta melangkah ke tahap refleksi dan sharing, dengan
menggunakan pertanyaan penuntun sebagai berikut:

A. Apakah saya telah berusaha ambil bagian dalam
upaya membangun kebersamaan di tengah
keluargaku, lingkunganku, gerejaku, dan masyarakat
sekitarku?
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B. Apakah selama ini saya lebih cenderung asyik
dengan diriku sendiri tanpa peduli dengan orang-
orang di sekitarku?

C. Apa yang akan saya lakukan untuk mewujudkan
persekutuan atau kebersamaan secara lebih konkrit
di tengah keluarga, gereja, dan lingkungan sekitar?

Catatan: Peserta perlu diingatkan agar dalam sharing sebaiknya
menggunakan kata �saya� dan bukan �kita� atau �kami�, demi
menghindari kesan menggurui, mengajar atau mengkhotbahi orang
lain. Pemandu berperan mengatur jalannya sharing dan mencatat atau
menemukan poin-poin sharing peserta untuk dijadikan bahan
penegasan.

Penegasan

Cara dan gaya hidup individualistis, yang ditandai
dengan sikap mementingkan diri sendiri tanpa peduli
dengan orang lain itu tidak pernah dikembangkan
oleh para penulis Kitab Suci sebab mereka lebih
menekankan relasi antara individu dan komunitas
dalam persekutuan atau kebersamaan dengan tubuh
Kristus atau Gereja secara keseluruhan.

Cara dan gaya hidup jemaat perdana memberi
contoh yang baik tentang nilai hidup dalam
persekutuan dan kebersamaan. Mereka berkumpul
untuk berdoa bersama, merayakan Ekaristi dan
menjual harta miliknya untuk berbagi dengan orang
yang berkekurangan.  Maka, kita diminta untuk terlibat
aktif dalam hidup menggereja dan bermasyarakat
dengan rela berbagi waktu dan harta milik demi
mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab
yang merupakan bagian dari perwujudan iman
kristiani kita.

Cara dan gaya hidup jemaat perdana harus
dihidupkan kembali oleh gereja masa kini sebab
kesaksian melalui teladan hidup memiliki daya
pewartaan lebih efektif dibandingkan dengan melalui
kata-kata semata. Cara dan gaya hidup mereka
mendapat simpati dari orang-orang di sekitar sehingga
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memberi kontribusi bagi penambahan jumlah anggota
jemaat baru. Maka, marilah kita meneladani cara dan
gaya hidup jemaat perdana dengan tekun dalam
membangun kebersamaan dan persekutuan supaya
Tuhan menambahkan jumlah anggota jemaat baru.

Doa Umat

Setelah refleksi dan sharing, peserta diajak untuk menyampaikan doa
permohonan secara spontan kepada Allah. Doa ini bisa bersifat syukur,
pujian, permohonan, penyesalan dan sebagainya terkait dengan nilai
hidup dalam kesatuan, perseketuan, dan saling berbagi di tengah arus
zaman individualisme. Doa permohonan ditutup dengan doa Bapa Kami.

III. PENUTUP

Doa Penutup (bersama-sama)

Marilah kita berdoa,
Allah Bapa yang mahabaik, kami bersyukur kepada-Mu
karena Engkau telah membimbing kami dalam
merenungkan sabda-Mu. Kami telah merenungkan cara
dan gaya hidup jemaat perdana yang sungguh-sungguh
menghayati dan mempraktekkan nilai kebersamaan atau
persekutuan dalam hidup sehari-hari. Kami mohon
curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan budi kami agar
mampu hidup dalam semangat kesatuan, persekutuan, dan
kerelaan untuk saling berbagi dengan tulus ikhlas dan penuh
suka cita sehingga terhindar dari bahaya individualisme
dewasa ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Berkat dan pengutusan
F : Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan

beserta kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya.
F : Semoga kita sekalian dilimpahi oleh Allah yang

Mahakuasa, (�) Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin

Lagu Penutup (lihat lampiran)
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Teks : Yak. 3:14-4:3

Tujuan :

· Agar peserta memahami dan menyadari gaya hidup
hedonis (yang berdasarkan hikmat dari dunia) dan
gaya hidup injili (yang berdasarkan hikmat dari Allah)
serta akibatnya.

· Agar peserta mampu menghidupi hikmat dari Allah
dalam kehidupan sehari-hari.

GAGASAN POKOK

Kehidupan masyarakat dewasa ini dilanda arus hedonisme
sehingga dapat juga disebut zaman hedonis. Gaya hidup
hedonis dikuasai oleh kesenangan diri, kenikmatan, dan
hawa nafsu. Gaya hidup semacam ini telah mempengaruhi
jemaat Yakobus, sehingga Yakobus meminta mereka untuk
membedakan dua jenis hikmat, yaitu hikmat dari bawah dan
hikmat dari atas. Hikmat yang datangnya dari bawah
bercirikan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan
diri, dan berdusta (Yak. 3: 14-16). Dampaknya adalah orang
akan melakukan segala macam perbuatan jahat (Yak. 4:1-
3).  Hikmat yang datangnya dari atas bercirikan murni, suka
damai, lembut, penurut, penuh belaskasih, tidak memihak,
dan tidak munafik (Yak. 3: 17-18). Dampaknya adalah orang
akan bertindak secara bijak sesuai dengan kehendak Allah,
dan berelasi baik dengan Allah dan sesamanya.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak umat kristiani telah
mempraktekkan hidup yang dijiwai oleh hikmat dari Allah.
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Hal ini membuat mereka bertahan dalam situasi sulit, setia
dengan iman mereka, dan berjuang untuk memperlihatkan
iman mereka yang lebih hidup. Namun demikian, masih
banyak juga yang menunjukkan gaya hidup hedonis, yang
nyata dalam bentuk pesta pora, korupsi, perjudian,
perselingkuhan, narkoba dan lain-lain. Hal ini akan merusak
kehidupan pribadi, keluarga, dan kelompok masyarakat.
Maka, kita diajak oleh Yakobus agar hidup kita tidak
digerakkan oleh hikmat yang datangnya dari bawah,
tetapi oleh hikmat yang datangnya dari atas sehingga kita
dapat mengatasi gaya hidup hedonis.

PELAKSANAAN PERTEMUAN

I. PEMBUKAAN

Lagu pembuka (lihat lampiran)

Tanda Salib

F : (�) Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin.

F : Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari
Allah Bapa dan Putera dalam persekutuan dengan Roh
Kudus senantiasa beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya

Pengantar

Bapak, ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan.
Pada pertemuan minggu lalu, kita telah merenungkan
bersama tema “Kabar Gembira Berhadapan dengan
Individualisme”. Dalam pertemuan ini kita akan
merenungkan tema yang terakhir yakni “Kabar Gembira
Berhadapan dengan Hedonisme”. Hedonisme berarti cara
atau gaya hidup yang dikuasai oleh kesenangan diri,
kenikmatan hidup, dan hawa nafsu. Yakobus mengajak kita
untuk tidak terjerumus dalam praktek hidup hedonis, tetapi
menghayati cara hidup yang dipenuhi oleh hikmat Allah.
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Doa pembuka (bersama-sama)

Marilah kita berdoa:

Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu karena
Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk
merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati kami untuk
mendengarkan sabda-Mu yang Engkau sampaikan melalui
Yakobus. Tuntunlah kami untuk merenungkan, menyelami,
dan berbagi pengalaman iman tentang hikmat Allah dan
hikmat dunia dalam hidup kami. Kami mohon ini demi Kristus
Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa
bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang
segala masa. Amin.

II. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN

Membaca Teks Yak. 3:14-4:3

Pemandu meminta kesediaan salah satu peserta untuk membacakan
teks Yak. 3:14-4:3 dengan suara yang jelas dan tenang, tanpa tergesa-
gesa. Peserta yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil
mengikutinya dalam Alkitab masing-masing.

14 Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan
mementingkan diri sendiri, janganlah kamu
memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan
kebenaran! 15 Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas,
tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 16

Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri
di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan
jahat. 17 Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-
tama murni, selanjutnya suka damai, lembut, penurut,
penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak
memihak dan tidak munafik.18 Dan buah yang terdiri dari
kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang
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Mendalami teks

Pemandu mengajak peserta untuk membaca ulang teks tersebut secara
pribadi sambil membiarkan diri disapa oleh Sabda Tuhan. Setelah dirasa
cukup waktunya, pemandu mengajak peserta untuk merenungkan teks
Kitab Suci sekaligus mendalami bersama-sama dengan pertanyaan-
pertanyaan penuntun berikut ini.

mengadakan damai. 1 Dari mana datangnya sengketa
dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah
datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang
di dalam tubuhmu? 2 Kamu mengingini sesuatu, tetapi
tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh; kamu iri
hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu
bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak
memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. 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.

(L) : Demikianlah Sabda Tuhan
(U) : Syukur kepada Allah
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1. Apa ciri-ciri dan dampak dari hikmat yang datangnya
dari bawah, dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari
setan-setan? (ay. 15)

2. Apa ciri-ciri dan dampak dari hikmat yang datangnya
dari atas, dari Allah? (ay. 17)

3. Dari manakah munculnya sengketa dan
pertengkaran di antara jemaat? (ay. 1)

4. Mengapa jemaat tidak dapat memperoleh apa
yang mereka inginkan? (ay. 2).

5. Bagaimana cara untuk memperoleh hikmat yang
datang dari atas, dari Allah?

Ulasan Teks

(1) Hikmat yang datang dari bawah, dari dunia, dari nafsu
manusia, dari setan-setan itu bercirikan iri hati,
mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan
berdusta. Dampak yang dihasilkannya adalah
kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ciri
dan dampaknya ini mirip dengan apa yang
digambarkan oleh Paulus sebagai perbuatan daging.
“Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan,
kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir,
perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora dan
sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan
kamu — seperti yang telah kubuat dahulu — bahwa
barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia
tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah”
(Gal. 5:19-21).

(2) Hikmat yang datangnya dari atas, dari surga, dari
Allah itu bercirikan murni, suka damai, lembut,
penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, dan
tidak munafik. Dampak yang dihasilkannya adalah
orang bertindak secara bijak, sesuai dengan
kehendak Allah, dan berelasi baik dengan Allah dan
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sesama,  sehingga orang hidup dalam damai. Ciri dan
dampaknya ini mirip dengan apa yang dilukiskan oleh
Paulus sebagai perbuatan Roh atau buah-buah Roh.
“Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri” (Gal.
5:22-23).

(3) Bagi Yakobus, sengketa dan pertengkaran itu tidak
disebabkan oleh kekuatan dari luar, tetapi dari dalam
diri mereka sendiri karena banyak di antara mereka
yang hidupnya digerakkan oleh hedone. Kata Yunani
hedone di sini secara umum dipahami dalam arti
kesenangan diri, kenikmatan hidup, dan hawa nafsu.
Sikap dan tindakan yang digerakkan oleh hedone itu
akan menimbulkan dua bentuk konflik yang saling
terkait, yakni konflik internal dan konflik eksternal, yang
datangnya dari tuntutan hawa nafsu yang saling
bersaing di dalam diri jemaat.  Tuntutan hawa nafsu
itu akan menimbulkan sengketa, pertengkaran, dan
pembunuhan. Jadi, ada suatu  konsekuensi serius
yang ditimbulkan, jika sikap dan tindakan jemaat
digerakkan oleh keinginan untuk mendapatkan
kesenangan diri, kenikmatan hidup, dan memuaskan
hawa nafsu.

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

(5) Alasan tidak mendapatkan apa yang diinginkan itu
tidak selalu sederhana seperti yang dibayangkan,
sekalipun telah diminta secara berulang kali dalam
doa.  Jemaat juga tidak memperoleh apa yang
mereka inginkan karena salah berdoa, sebab apa
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yang mereka minta hanya untuk memenuhi
kesenangan diri, kenikmatan hidup, dan hawa nafsu
sendiri.  Motivasi doa semacam ini dapat dikatakan
menghujat Allah karena Allah hanya dijadikan
sebagai penyedia jasa untuk memenuhi kesenangan
diri, kenikmatan hidup, hawa nafsu egois, dan bukan
sebagai yang berkuasa.  Allah hanya menjawab doa-
doa yang sesuai dengan kehendak-Nya (bdk. Yak.
1:6b-8).  Itulah sebabnya, ada ahli tafsir yang
berkomentar bahwa janji dikabulkannya doa
permohonan itu ada syaratnya, bukan tanpa syarat.
Meski Yesus berjanji untuk mendengarkan dan
mengabulkan doa-doa mereka, namun ada syarat
yang diberikan-Nya, yakni motivasinya harus sesuai
dengan kehendak-Nya.

(6) Hikmat yang datang dari atas itu tidak diperoleh
melalui usaha manusia, tetapi melalui anugerah Allah,
karena Dia-lah satu-satunya sumber hikmat (Am. 2:6;
8:21-31; Sir. 1:1-4; 24:1-12; Keb. 7:24-27; 9:4, 6). Satu-
satunya cara untuk memperoleh hikmat yang
datangnya dari atas adalah memohon kepada Allah
dalam doa. Salomo telah memberikan contoh ketika
berdoa kepada Allah untuk memohon hikmat dan
pengertian agar bisa memutuskan perkara secara
adil dan benar (1Raj. 3:5-15).

Refleksi dan Sharing

Setelah selesai tahap membaca dan mendalami teks, pemandu
mengajak peserta melangkah ke tahap refleksi dan sharing, dengan
menggunakan pertanyaan penuntun sebagai berikut:

A. Sejauh mana gaya hidup hedonis telah merasuk
dalam hidup saya sehari-hari?

B. Apa akibat nyata dari gaya hidup hedonis bagi saya,
keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat?

C. Sejauh mana saya berusaha untuk menghayati dan
mengamalkan hikmat yang datang dari Allah dalam
kehidupan sehari-hari?
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D. Seberapa sering saya berdoa memohon hikmat Allah
dalam doa-doa saya?

Catatan: Peserta perlu diingatkan agar dalam sharing sebaiknya
menggunakan kata �saya� dan bukan �kita� atau �kami�, demi
menghindari kesan menggurui, mengajar atau mengkhotbahi orang
lain. Pemandu berperan mengatur jalannya sharing dan mencatat atau
menemukan poin-poin sharing peserta untuk dijadikan bahan
penegasan.

Penegasan

Yakobus menampilkan dua bentuk hikmat, yakni
hikmat yang datang dari dunia dan yang datang dari
atas. Hikmat yang datang dari dunia mendatangkan
kekacauan dan segala macam perbuatan jahat
karena bersumber dari iblis, sementara hikmat yang
datang dari atas mendatangkan damai karena
bersumber dari Allah. Maka, kita diminta untuk
memohon hikmat yang berasal dari atas dalam doa-
doa kita untuk bisa secara arif menikmati anugerah
yang diberikan oleh Allah.

Yakobus memandang sikap dan tindakan yang
digerakkan oleh hedone - kesenangan diri,
kenikmatan hidup, dan hawa nafsu - sebagai akar
dari segala bentuk sengketa, pertengkaran, dan
pembunuhan. Jika sikap dan tindakan kita digerakkan
oleh hedone, maka kita tidak akan pernah
memperoleh ketenangan dan kedamaian dalam
hidup. Kita juga tidak bisa mewujudkan kemanusiaan
yang adil dan beradab dengan mempraktekkan
kesempurnaan kasih ilahi seperti yang telah
diteladankan Yesus Kristus.  Hubungan baik dengan
Allah, sesama, dan lingkungan menjadi rusak jika hidup
kita dijiwai oleh semangat hidup kaum hedonis, yang
menempatkan kesenangan dan kenikmatan hidup
sebagai prioritas tertinggi dalam hidup. Kesenangan
dan kenikmatan itu dianggap sebagai kebaikan
tertinggi sehingga dijadikan sebagai tujuan utama
dalam hidup.



Kabar Gembira Di Tengah Gaya Hidup Modern

41Bulan Kitab Suci 2017

Kesenangan diri, kenikmatan hidup, dan hawa nafsu
untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan
menjadi ancaman serius bagi terwujudnya
kemanusiaan yang semakin adil dan beradab. Ketika
setiap orang bernafsu untuk mendapatkannya, maka
kehidupan menjadi ajang persaingan. Segala macam
cara dilakukan untuk memenangkannya, bahkan
dengan merampas hak orang lain dan menghabisi
lawan-lawannya. Dengan melakukan perbuatan keji,
kita tidak memandang dan memperlakukan sesama
sebagai anak-anak Allah, yang seharusnya memiliki
spiritualitas saling mencintai dan melayani seperti yang
diteladankan Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya,
hidup kita tidak boleh digerakkan oleh pandangan
dan gaya hidup kaum hedonis  yang tidak
memperhitungkan dan memperhatikan orang lain.

Kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita peroleh
sekarang karena  meyakininya sebagai anugerah
Allah. Jika kita bersyukur, kita akan semakin
memperoleh kesenangan, kebahagiaan, dan
kedamaian dalam hidup. Sebaliknya, jika kita tidak
bersyukur, kita akan terus mengejar kesenangan diri,
kenikmatan hidup, dan hawa nafsu sendiri tanpa
henti.  Jika kita terus mengejarnya, maka hidup kita
semakin tidak bisa dinikmati karena kepuasan duniawi
tidak ada batasnya sehingga kita tidak akan
memperoleh kedamaian dalam hidup dan tidak bisa
menciptakan lingkungan hidup yang semakin
manusiawi, adil, dan beradab.

Doa Umat

Setelah refleksi dan sharing, peserta diajak untuk menyampaikan doa
permohonan secara spontan kepada Allah. Doa ini bisa bersifat syukur,
pujian, permohonan, penyesalan dan sebagainya, terkait dengan hikmat
yang berasal dari atas dan dari bawah dalam kehidupan sehari-hari.
Doa permohonan ditutup dengan doa Bapa Kami.
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III. PENUTUP

Doa Penutup (bersama-sama)

Marilah kita berdoa,

Allah Bapa sumber hikmat sejati, puji syukur kepada-Mu
karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam
belajar dan sharing pengalaman iman ini. Tuntunlah kami
dengan kebijaksanaan-Mu sehingga memahami dan
menyadari tentang gaya hidup hedonis yang berdasarkan
hikmat dari dunia, dan gaya hidup injili yang berdasarkan
hikmat dari Allah serta akibat-akibatnya. Semoga dengan
menyadari akibat-akibatnya, kami dimampukan untuk
memilih dan mengikuti hikmat yang bersumber daripada-
Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Berkat dan pengutusan

F : Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan
beserta kita.

U : Sekarang dan selama-lamanya.

F : Semoga kita sekalian dilimpahi berkat oleh Allah yang
Mahakuasa, (�) Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U : Amin

Lagu Penutup (lihat lampiran)


