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SEKAPUR SIRIH
Salam semangat muda dalam Kristus!
Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kamu
semua senantiasa sehat dan sukacita. Semoga Kristus selalu ada dan
menjadi nomor satu dalam hidup hati kita, seperti nasihat St. Benedictus
Abas, ‘jangan ada sesuatu yang diutamakan melebihi Kristus’. Hal
itu merupakan dasar panggilan kemuridan yang selalu perlu untuk
diperbaharui setiap waktu. Oleh karena itu, pada pertemuan APP di
tahun 2021 ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali relasi
pribadi kita dengan Kristus. Kita bersama-sama memperdalam sekaligus
memperbaharui pengenalan personal akan Kristus yang adalah Guru dan
Tuhan kita. Ia adalah Guru yang mengajar dan membawa kita pada hidup
sejati. Ia adalah Tuhan yang menjadi tempat kita untuk mempercayakan
hidup dan pengharapan kita.
Pada pertemuan APP pada tahun ini kita akan berjalan bersama
dengan Simon Petrus untuk mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan.
Tuhan Yesus sendiri mempercayakan panggilan yang khas kepada Simon
Petrus yaitu untuk memegang kunci Kerajaan Allah (bdk. Matius 16:19).
Sebuah rahmat yang luar biasa! Akan tetapi, perjalanan kemuridan
Simon Petrus untuk memaknai dan memperjuangkan panggilan tersebut
tidaklah mudah. Ia pernah begitu gembira, jatuh, bangun, kecewa,
sampai akhirnya ia dipanggil kembali untuk menggembalakan dombadomba-Nya. Simon Petrus adalah gambaran nyata dari kita semua,
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orang-orang muda yang masih terus berusaha mencari dan mencintaiNya.
Melalui perjalanan kita bersama Petrus, semoga kita semua
dapat menemukan pribadi dan kasih-Nya dalam hidup kita. Paus
Fransiskus dalam Christus Vivit menyegarkan dan menegaskan kepada
kita bahwa kemudaan seorang muda Katolik terletak pada hati yang
mengasihi (bdk. CV 9). Kasih sejati adalah Yesus sendiri maka kita perlu
untuk selalu mengenal-Nya. Sembari berdoa untuk dunia agar segera
dipulihkan dari pandemi Covid-19, marilah kita juga berdoa agar Yesus
sendiri yang menuntun kita menemukan Dia yang adalah cahaya
kehidupan. Paus Fransiskus juga menegaskan bahwa kita selalu dipanggil
untuk bermisi yaitu untuk membawa Kristus, cahaya itu sendiri, untuk
menerangi malam-malam gelap orang-orang muda lainnya (bdk. CV 33).

Sidoarjo, 12 Januari 2021
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PERTEMUAN 1

YESUS
MEMANGGILMU!
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Sumber gambar: www.pexels.com

1

Tujuan:
Orang muda Katolik merefleksikan kembali awal mula perjalanan iman mereka bersama
Yesus
Sumber Kitab Suci:
Markus 1:16-20 “Yesus memanggil murid-murid yang pertama”
Langkah Pelaksanaan
1. Pembuka
Lagu/Games pembuka
Doa pembuka
Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rahmat perjumpaan bersama temanteman muda di kesempatan kali ini. Kami mohon bimbinglah kami agar dapat
berdinamika dan belajar bersama-sama mengenai panggilan-Mu di pertemuan
ini. Ajarlah kami juga untuk menanggapi panggilan-Mu dengan hati yang terbuka
seperti rasul Simon Petrus. Demi Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami. Amin.
2.

Ilustrasi Cerita
Peter adalah OMK dari pinggiran Surabaya, yaitu Madura. Peter keturunan
timur tengah. Ibunya dari Jawa Timur, bapaknya dari Jawa Tengah. Meskipun
tidak berasal dari keluarga Katolik dan belum dibaptis tapi Peter sudah mencicipi
pendidikan Katolik sejak di SDK. Dia sudah hafal doa-doa dasar Katolik sebelum
dibaptis karena setiap Minggu diajak ke gereja oleh ibu.
Semasa SMP, Peter mempunyai teman yang banyak karena ia pandai bergaul.
Ada enam orang yang menjadi sahabatnya di gereja. Hanya Peter yang belum
dibaptis di antara enam orang temannya itu.
“Ikut misdinar dulu aja, baru nanti katekumen,”
kata Gama, teman Peter, suatu hari. Waktu itu
tujuh anak SMP itu sedang berkumpul rujakan di
rumah Tedy yang ibunya jualan rujak. Jadi istilah
yang tepat sebenarnya bukan rujakan, tapi beli
rujak.
“Boleh tha sama romonya?” Peter bertanya
balik sambil mencomot irisan bengkoang.
Ilustrasi Cerita dalam bentuk Video

2

APP Orang Muda Katolik Keuskupan Surabaya 2021

“Aku tanyakan ke romo dulu ya, semoga bisa” sahut Frans sambil gelendotan
manja di bahu Gama. Frans sudah ikut misdinar sejak setahun yang lalu.
“Ya udah Peter ikut aja, nanti kami yang ngomong ke romo,” kata Deni
yang berminat melanjutkan ke seminari selepas SMP nanti. Deni adalah rekan
seangkatan Frans di misdinar paroki.
Seminggu kemudian resmilah Peter ikut bergabung di misdinar paroki setelah
mendapat dispensasi dari pastor paroki. Hari itu Peter ikut pertemuan mingguan
misdinar di pastoran bersama pendamping misdinar. Tugas pertama Peter masih
tiga minggu lagi dan dia diwajibkan hadir di misa Sabtu dan Minggu selama tiga
minggu berturut-turut untuk mengamati dan belajar dari misdinar yang sedang
bertugas.
Peter bahagia merasa diterima di paroki, terlebih lagi dia bisa terus bersama
sahabat-sahabatnya. Hari itu sepulang dari pertemuan misdinar dia melapor ke
ibu dan bapaknya yang sedang berbincang soal terumbu karang.
“Aku diajak gabung ikut misdinar paroki bu,” kata Peter ke ibunya sambil
melirik bapaknya. Bapaknya yang merasa dilirik, ikut-ikutan melirik ibunya.
“Wah yo bagus le. Ikut yang bener. Misdinar itu melayani romo dan dilihat
umat lho. Kalau gak fokus waktu misa, bisa bikin malu lho,” balas ibunya.
“Kamu aktif’o di gereja, siapa tahu nanti bapakmu mau masuk gereja,” kata
ibu sambil tersenyum melirik bapak.
Bapaknya Peter yang Muslim hanya bisa menunduk. Mungkin beliau sedang
merenungkan anaknya atau mengingat kisah-kisah Nabi.
“Kamu ikut sama gengmu itu tha?” akhirnya Bapaknya buka suara.
Jawab Peter, “Iya pak. Sama Frans, Deni, Gama, Tedy, Leon dan Soni.”
“Yowis, sing ati-ati yo,” kata Bapak sambil menatap plafon.
Akhirnya tibalah saat Peter bertugas misdinar di misa Minggu pagi. Sebagai
misdinar baru, tugasnya belum banyak. Dia hanya kebagian tugas menerima
persembahan yang dibawa umat dan meletakkannya di bawah altar. Tugas sekecil
itu sudah membuat Peter bahagia.
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“Ya Tuhan terima kasih hari ini aku bisa bertugas dengan baik tanpa kesalahan.
Terima kasih juga Agnes ikut misa Minggu pagi ini. Amin”, doa Peter dalam hati
sebelum berkat penutup dari romo.
Agnes adalah cewek yang selalu membuat hati Peter berdebar-debar. Tapi
belakangan Peter baru tahu ternyata enam sahabatnya juga berdebar-debar
kalau lihat Agnes.
Sampai di rumah, ibu memujinya, “sip le!” katanya singkat.
Bapak tidak berkata apa-apa, hanya mengusap rambut Peter lalu mengusap
rambutnya sendiri. Mungkin dalam hati dia memuji Peter, tapi juga memuji
dirinya sendiri. “Anakku hebat. Anaknya siapa dulu dong”.
Peter merasa menjadi Katolik yang nyaris lengkap setelah menjadi misdinar.
Hatinya terus berbunga-bunga. Dia bahkan masih mengingat homili romo di misa
itu. Sampai dua hari setelah misa, yang tentu saja Selasa, Peter terus merenungkan
tugas pertamanya itu dan perlahan-lahan dia mulai merenungkan tentang Yesus.
“Apa aku sudah mantap jadi pengikut Yesus? Apakah Yesus yang mengatur semua
ini? Apakah aku sudah pantas dibaptis? Apakah aku sungguhan mau jadi Katolik?
Atau aku cuma ikut teman-temanku saja?”
Di tengah aneka pikiran yang berkecamuk di kepalanya, akhirnya Peter
memutuskan pergi ke rumah Tedy untuk makan rujak. Di sana dia bertemu Frans
yang masih gelendotan manja di bahu Gama.
3.

Sharing Kelompok dengan pertanyaan pendalaman terkait ilustrasi
a. Apa pesan yang kamu dapat dari cerita tersebut?
b. Apa perasaanmu setelah kamu menemukan pesan tersebut?
c. Apa kamu pernah mengalami kisah serupa? Ceritakanlah!

4.

Bacaan Kitab Suci
“Yesus memanggil murid-murid yang pertama”
Markus 1:16-20
1:16

4

Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat
Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan
jala di danau, sebab mereka penjala ikan.
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1:17

Yesus berkata kepada mereka: “Mari, ikutlah Aku dan kamu akan
Kujadikan penjala manusia.”

1:18

Lalu merekapun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia.

1:19

Dan setelah Yesus meneruskan perjalanan-Nya sedikit lagi, dilihatNya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang
membereskan jala di dalam perahu.

1:20

Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya,
Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu
mengikuti Dia.

Pertanyaan untuk pendalaman Kitab Suci
a. Bagaimana awal perjumpaan Petrus dengan Yesus?
b. Mengapa Petrus mau ikut Yesus, padahal belum begitu mengenal Yesus?
c. Apa saja yang telah ditinggalkan Petrus untuk mengikuti Yesus? Mengapa ia
melakukan hal tersebut?
Pertanyaan untuk refleksi pribadi
a. Bagaimana awal mula kamu berjumpa Yesus?
b. Apa yang kamu harapkan/gambarkan tentang Yesus di awal perjumpaan
tersebut?
c. Apa yang sudah kamu tinggalkan demi ikut Yesus?

6.

Peneguhan
Teman-teman muda, pada pertemuan pertama ini kita belajar mengenai
awal mula Yesus memanggil Petrus untuk menjadi murid-Nya. Dari bacaan Injil
yang singkat tadi, kita menemukan beberapa pesan iman mengenai panggilan
sebagai murid. Tentu, bukan hanya Petrus yang dipanggil menjadi murid, sampai
saat ini pun kita semua terus dipanggil menjadi murid-Nya. Lalu, bagaimana awal
mula panggilan Petrus dan juga teman-teman sebagai murid? Apa makna dari
panggilan tersebut? Mari kita renungkan bersama.
Inisiatif panggilan itu selalu dari Yesus
Setiap orang memiliki cerita berbeda-beda ketika awal mula berjumpa,
mengenal dan mengikuti Yesus, baik dalam konteks menerima Sakramen Baptis,
maupun dalam perjalanan iman sehari-hari. Mari kita lihat awal panggilan Petrus.
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Waktu itu Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea dan melihat Simon
dan Andreas. Yesus berkata kepada mereka: “Mari, ikutlah Aku dan kamu akan
Kujadikan penjala manusia” (Mrk 1: 17). Melalui ayat ini kita dapat menyadari
bahwa inisiatif panggilan selalu datang dari Allah. Allah selalu yang terlebih
dahulu memanggil kita.
Allah juga begitu kreatif dalam memanggil murid-murid-Nya. Ada banyak
cara yang Allah lakukan untuk memanggil kita, misalnya dengan memunculkan
kerinduan untuk terlibat dalam kegiatan tertentu di Gereja, keinginan untuk
mencari tahu lebih dalam mengenai ajaran iman, dorongan untuk hadir dalam
pertemuan lingkungan, mengutus teman yang tiba-tiba datang dan mengajak
kita berkegiatan di Gereja, dan lain sebagainya. Seperti yang dialami oleh Peter
dalam cerita di atas, panggilan untuk menjadi murid Tuhan bersumber dari
kerinduannya untuk terlibat dalam pelayanan misdinar, dukungan dari orang
tuanya, dan kedekatan dengan sahabat-sahabatnya.
Mengikuti Yesus di tengah kesibukan sehari-hari
Yesus memanggil Petrus, Andreas dan murid lain ketika mereka sedang
sibuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur
danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang
menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan (Mrk 1:16). Panggilan Tuhan
itu nyata dalam peristiwa hidup sehari-hari, melalui aktivitas sederhana yang kita
lakukan setiap hari. Panggilan tidak melulu terungkap dalam peristiwa yang luar
biasa saja. Maka kita diajak untuk peka dan menghayati keseharian kita sebagai
sarana untuk memenuhi panggilan Tuhan. Seperti Petrus, panggilan setiap murid
adalah untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh iman, harapan dan kasih.
Menjadi pribadi seturut kehendak Tuhan
Yesus memanggil para murid untuk menjadi pribadi yang sesuai kehendak
Tuhan. Kita menyadari bahwa kehendak Tuhan seringkali berbeda dari kehendak
kita. Petrus pun mengalami hal tersebut. Yesus berkata kepada mereka: “Mari,
ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia” (Mrk 1:17). Petrus yang
adalah penjala ikan dipanggil menjadi penjala manusia. Seringkali kita juga
mengalami hal serupa dalam perjalanan iman kita. Apa yang sudah kita rancang
dan harapkan terkadang dibelokkan oleh Tuhan agar kita belajar sesuatu yang
lebih baik. Yesus memanggil kita untuk ambil bagian dalam rencana-Nya dan
bukan Yesus yang ‘dipaksa’ untuk mengikuti rencana kita.

6
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Bagaimana respon kita terhadap panggilan Yesus tersebut? Apa yang
dilakukan Petrus ketika Yesus memanggilnya? Petrus segera mengikuti Yesus dan
meninggalkan banyak hal, yaitu ayahnya, Zebedeus, dan orang-orang upahannya
lalu mengikuti Dia (Mrk 1:20). Petrus segera menanggapi panggilan Yesus tersebut.
Hal yang dapat kita lakukan untuk menanggapi panggilan adalah sama juga
seperti yang dilakukan Petrus, yaitu menanggapi dengan segera! Seperti Petrus
yang juga meninggalkan banyak hal, kita juga dipanggil untuk mau meninggalkan
diri kita/ego yang dapat menghalangi kita dalam menanggapi panggilan-Nya.
Tentu tidak mudah untuk melakukan hal tersebut. Ini adalah komitmen iman dan
proses kemuridan terus-menerus untuk melepaskan hal-hal yang tidak perlu dan
hanya berpegang pada Yesus.
7.

Penutup
Doa Penutup
Tuhan Yesus, kami bersyukur atas proses yang kami alami dalam pendalaman
iman ini. Engkau mengajarkan kami untuk mensyukuri anugerah panggilan
untuk mengimani-Mu dalam hidup kami. Panggilan itu berasal dari-Mu dan kami
menjawab ‘ya’ pada panggilan itu. Kami mohon bimbinglah kami agar terus setia
untuk menjalani panggilan hidup sebagai murid-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan
Pengantara kami. Amin.

APP Orang Muda Katolik Keuskupan Surabaya 2021

7

PERTEMUAN 2

BERJALAN BERSAMA

YESUS
8
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Sumber gambar: www.pexels.com

Tujuan:
Orang muda Katolik dapat menemukan kekayaan perjalanan/pengalaman iman mereka
selama ini bersama Yesus
Sumber Kitab Suci:
Markus 6:30-44 “Yesus memberi makan lima ribu orang”
Langkah Pelaksanaan
1. Pembuka
Lagu pembuka
Doa pembuka
Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan untuk bertemu kembali dalam
pendalaman iman yang kedua ini. Kiranya melalui pertemuan ini, kami kembali
menemukan makna perjalanan iman kami khususnya ketika melewati segala
peristiwa bersama-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Demi
Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami. Amin.
2.

Ilustrasi Cerita
Sejak tugas pertamanya sebagai misdinar, Peter semakin semangat ke gereja.
Selain supaya bisa ketemu Agnes, dia juga akhirnya ikut katekumen persiapan
baptis.
Adanya dispensasi dari pastor paroki yang mengijinkan Peter bergabung
misdinar meskipun belum dibaptis adalah special case di Gereja Katolik.
Melihat antusiasme Peter dan keinginannya untuk segera ikut katekumen serta
rekomendasi dari teman-temannya dan keaktifan orangtua, romo mengijinkan
Peter ikut misdinar sebelum katekumen.
Rupanya menjadi misdinar membuka jalan bagi Peter untuk ikut kegiatankegiatan lain di gereja. Kakak-kakak di OMK mulai
melibatkan dia dan genknya dalam beberapa
kepanitiaan. Saat weekday, 2-3 kali Peter ke
gereja untuk katekumen dan latihan misdinar.
Saat weekend, Peter juga selalu ke gereja entah
untuk tugas misdinar atau membantu kegiatan
lain. Singkatnya, hari-hari Peter sering dihabiskan
di gereja.
Peter juga mulai sering ikut misa pagi.
Biasanya, misa pagi didominasi oleh para umat

Ilustrasi Cerita dalam bentuk Video
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lansia. Orang-orang muda yang ikut misa pagi biasanya karena ada motivasi
tertentu seperti tugas sekolah, menjelang ujian sekolah atau motivasi pribadi
lainnya.
Teman-teman Peter bertambah, tidak hanya teman dari satu sekolah.
Peter juga mulai kenal dengan beberapa aktivis gereja dan pengurus DPP serta
karyawan dan koster gereja. Peter mengenalnya baik secara langsung maupun
dari mendengar cerita tentang mereka.
Kesibukannya bertambah, relasinya pun bertambah. Tidak hanya terlibat
dalam kegiatan, Peter mulai tahu jalur birokrasi dan mengenal karakter orangorang yang terlibat pelayanan di gereja. Peter mulai lebih sering ke pastoran
untuk berbagai keperluan. Dia bahkan tahu tempat menyimpan kabel gulung di
pastoran.
Peter sering melihat romonya berbincang dengan umat atau berdiskusi
tentang suatu hal baik formal maupun informal. Dia juga sering melihat romonya
mengajar, memberi renungan, mengisi sesi atau presentasi tentang suatu hal.
Beberapa kali Peter menjumpai romo sedang santai di pastoran bercelana
pendek. Dia menyaksikan keseharian romonya termasuk semua ekspresi-ekspresi
manusiawi romo seperti sedih, marah, kecewa atau ngakak bahagia.
Menjadi misdinar membuat Peter mengenal gerejanya. Peter mulai merasakan
denyut jantung gereja. Mulai tahu sedikit demi sedikit tantangan dan masalah
yang dihadapi gereja. Beberapa kali ngobrol soal topik gereja bersama genknya.
Lebih sering mendengar bagaimana sikap umat terhadap satu dua hal masalah di
gereja. Tanpa disadarinya Peter and the genk menjadi denyut jantung itu sendiri.
Gereja yang dicintainya tetap bisa hidup dan berdinamika karena Peter and the
genk juga ikut hidup dan berdinamika.
Peter and the genk yang biasanya kumpul makan rujak di rumah Tedy,
sekarang lebih nongkrong di gereja. Sambil tetap makan rujak.
3.

10

Sharing kelompok dengan pertanyaan pendalaman terkait ilustrasi
a. Apa pesan yang kamu dapat dari cerita tersebut?
b. Apa perasaanmu setelah kamu menemukan pesan tersebut?
c. Apa kamu pernah mengalami kisah serupa? Ceritakanlah!
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4.

Bacaan Kitab Suci

“Yesus memberi makan lima ribu orang”
Markus 6:30-44

6:30

Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan
memberitahukan kepada-Nya semua yang mereka kerjakan dan
ajarkan.

6:31

Lalu Ia berkata kepada mereka: “Marilah ke tempat yang sunyi,
supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika!” Sebab memang
begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga
makanpun mereka tidak sempat.

6:32

Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu
ke tempat yang sunyi.

6:33

Tetapi pada waktu mereka bertolak banyak orang melihat mereka
dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat
segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga
mendahului mereka.

6:34

Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak,
maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada mereka,
karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu
mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.

6:35

Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid-Nya
kepada-Nya dan berkata: “Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai
malam.

6:36

Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di
desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini.”

6:37

Tetapi jawab-Nya: “Kamu harus memberi mereka makan! “ Kata
mereka kepada-Nya: “Jadi haruskah kami membeli roti seharga dua
ratus dinar untuk memberi mereka makan?”

6:38

Tetapi Ia berkata kepada mereka: “Berapa banyak roti yang ada
padamu? Cobalah periksa!” Sesudah memeriksanya mereka berkata:
“Lima roti dan dua ikan. “
APP Orang Muda Katolik Keuskupan Surabaya 2021
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5.

6:39

Lalu Ia menyuruh orang-orang itu, supaya semua duduk berkelompokkelompok di atas rumput hijau.

6:40

Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang seratus,
ada yang lima puluh orang.

6:41

Dan setelah Ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, Ia menengadah
ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan
memberikannya kepada murid-murid-Nya, supaya dibagi-bagikan
kepada orang-orang itu; begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikanNya kepada semua mereka.

6:42

Dan mereka semuanya makan sampai kenyang.

6:43

Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dua belas
bakul penuh, selain dari pada sisa-sisa ikan.

6:44

Yang ikut makan roti itu ada lima ribu orang laki-laki.

Pertanyaan untuk pendalaman Kitab Suci
a. Dari bacaan di atas ayat mana yang menurutmu menarik? Mengapa?
b. Apa keterlibatan Petrus dan murid lainya selama mengikuti Yesus?
c. Menurutmu apa yang dirasakan dan dialami Petrus selama mengikuti Yesus?
Pertanyaan untuk refleksi pribadi
a. Ada banyak hal yang telah dirasakan, dilihat dan dialami oleh Petrus ketika
mengikuti Yesus: mengajar, menyembuhkan orang sakit, membuat mukjizat,
Yesus diterima dan ditolak orang lain. Bayangkan dan ceritakan, bagaimana
perasaan Petrus ketika mengalami semua itu?
b. Kamu telah sekian lama mengikuti Yesus, bagaimana perasaanmu selama ikut
Yesus? Mengapa?
c. Keterlibatan apa saja yang sudah kamu lakukan selama mengikuti Yesus?

6.
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Peneguhan
Teman-teman terkasih, pada pertemuan pertama yang lalu, kita belajar
awal mula Yesus memanggil Petrus untuk menjadi murid-Nya. Inisiatif panggilan
itu selalu hadir dari Yesus. Petrus merespon dan mengikuti panggilan Yesus. Pada
pertemuan ke-2 ini kita akan mendalami bagaimana keterlibatan Petrus selama
berjalan bersama Yesus, apa yang dialami, dirasakan, dan dilihat Petrus. Kisah
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Peter di atas juga menghantar kita pada makna bahwa mengikuti Yesus adalah
sebuah perjalanan. Peter mengalami perjalanan yang semakin dekat Yesus
melalui kedekatan dan keterlibatannya dengan kegiatan-kegiatan Gereja. Hidup
iman tidak lain adalah perjalanan bersama Yesus dan mengalami segala sesuatu
dengan Yesus.
Berjalan bersama Yesus, melihat-Nya dari dekat
Dari perjalanan mengikuti Yesus, Petrus semakin yakin bahwa Yesus akan
membawanya kepada keselamatan. Petrus melihat kasih dalam tindakantindakan Yesus melalui banyak hal, terutama mukjizat-mukjizat dan ajaran yang
Yesus lakukan. Bahkan tidak hanya Petrus tetapi ada banyak orang yang ingin
mengikuti Yesus untuk mendapatkan rahmat dan mendengar pengajaran-Nya.
Keterlibatan Petrus bersama murid-murid lainnya semakin tampak saat banyak
orang mulai percaya kepada Yesus. Para murid mulai diberi tugas untuk mengajar.
Mereka merasa senang karena banyak orang jadi mengenal dan menghormati
mereka karena para murid dianggap sangat dekat dengan Yesus. Tetapi di sisi
lain, mereka tentu juga merasakan lelah, bahkan juga gusar karena ditolak oleh
beberapa orang yang tidak percaya.
Teman-teman, sebagai OMK, banyak hal yang biasanya kita korbankan untuk
keterlibatan di setiap kegiatan, seperti waktu, tenaga, materi, bahkan perasaan.
Pengorbanan itu biasanya terbayar setelah selesai kegiatan. Sebagai panitia
biasanya kita merasa bangga, senang karena acara telah berjalan dengan lancar,
dapat melayani banyak orang, ucapan selamat dan dukungan datang silih berganti.
Tetapi, tak jarang ada juga ada persoalan-persoalan yang terjadi seperti gesekan
antar teman, kritikan-kritikan yang muncul, capek, letih, dan sebagainya. Itulah
dinamika ketelibatan yang biasa kita alami selama berkegiatan dalam Gereja.
Petrus bersama para murid juga merasakan hal demikian. Sebagai manusia biasa
mereka juga merasa senang saat di puji dan merasa sakit hati saat dicela.
Terlibat dalam Misi Yesus
Pertemuan hari ini mengajarkan tentang dinamika keterlibatan kita mengikuti
Yesus. Ada perasaan bangga, senang ada pula perasaan sedih dan lelah. Yesus
telah mencontohkan bahwa Yesus tetap melayani dengan kasih meskipun Ia
tentu juga mengalami kelelahan. Yesus mau meninggalkan kenyamanan dan
tetap mau peduli untuk berjumpa dengan banyak orang. Apa yang telah diajarkan
dan dicontohkan Yesus hendaknya kita lakukan saat kita merasa sedih, capek,
lesu. Kita harus berani keluar dari kenyamanan dan tetap peduli. Itulah artinya
memikul Salib sebagai murid-Nya. Ketika seorang murid mau memikul Salib, maka
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ia pun menjadi saluran keselamatan dan kebaikan bagi orang lain. Ketika semua
itu dilakukan, maka kita boleh bersyukur sebab kita ambil bagian dalam misi-Nya.
Mari teman-teman muda, kita kembali pada diri kita, kita coba bertanya pada
hati kita. Keterlibatan apa saja yang sudah aku lakukan selama mengikuti Yesus?
Perasaan apa yang aku alami saat menjalankan keterlibatan mengikuti Yesus?
Mengapa? Ada banyak pujian, rasa bangga, senang bahkan juga terkadang celaan
saat kita terlibat dalam kegiatan, bagaimana aku menyikapi itu?
7.

14

Penutup
Doa Penutup
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk proses kami hari ini. Syukur juga atas
berbagai pengalaman suka dan duka ketika berjalan bersama-Mu. Engkau
mengajak kami untuk terlibat ambil bagian dalam setiap karya-Mu. Engkau
mengajari kami untuk memiliki hati yang penuh belas kasih seperti hati-Mu.
Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hari demi hari agar kami dapat menjadi
murid-murid-Mu yang selalu bersedia untuk terlibat melayani sepenuh hati.
Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
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PERTEMUAN 3

ENGKAU
ADALAH MESIAS
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Tujuan:
Orang muda Katolik dapat merumuskan sejauh mana pengenalannya akan pribadi
Yesus berdasarkan pengalaman imannya selama ini
Sumber Kitab Suci:
Markus 8:27-30 “Pengakuan Petrus”
Langkah Pelaksanaan
1. Pembuka
Lagu/Games Pembuka
Doa Pembuka
Allah Bapa yang mahabaik, terimakasih atas segala anugerah yang boleh kami
terima hingga hari ini. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan
pada kami untuk berkumpul bersama untuk belajar mengenal Engkau. Bimbinglah
kami hari ini supaya kami dapat mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu
dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
2.

Ilustrasi Cerita
Selain mulai aktif di gereja dan teman bertambah, salah satu yang membuat
Peter bahagia adalah bapak dan dua adiknya juga ikut katekumen bersamanya.
Ya, di tahun itu bapak akhirnya memutuskan mau masuk Katolik. Peter agak
kepedean merasa bahwa bapaknya mantap masuk Katolik karena dirinya aktif di
gereja.
Dulu bapak dan ibu menikah beda agama, tapi sejak pacaran mereka berdua
sudah membuat kesepakatan bersama yaitu jika ada salah satu dari mereka
yang bisa mengajari agama, maka anak-anak boleh ikut agama yang diajarkan
itu. Rupanya ibu Peter lebih aktif mengajak anak-anak ke gereja bahkan
menyekolahkan mereka ke sekolah Katolik.
Begitulah akhirnya, bapak ikut katekumen di
usia separuh baya. Seluruh keluarga bahagia atas
keputusan bapak. Setiap Selasa malam Peter ikut
pengajaran katekumen bersama bapak dan dua
adiknya. Bapak ditempatkan di kelas khusus untuk
orang dewasa.
Salah satu materi pengajaran katekumen yang
paling berkesan baginya adalah tentang Yesus
Anak Manusia. Materi ini diajarkan oleh romo
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Ilustrasi Cerita dalam bentuk Video
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paroki langsung dan terdengar begitu menyentuh batin Peter waktu itu. Materi
itu begitu sederhana, gampang diingat dan dicerna. Materi yang deep sekaligus
indah. Gamblang sekaligus kuat.
Berikut materinya:
“Coba tunjukkan kepada saya kisah seorang anak manusia yang sama seperti
Yesus, yaitu mati di usia muda 33 tahun dengan disalib memalukan atas sebuah
tuduhan yang tidak dilakukannya setelah sebelumnya mengajar banyak orang dan
menyatakan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup serta melakukan banyak
mukjizat dan penyembuhan yang disaksikan banyak orang. Setelah kematiannya,
ribuan orang menjadi martir mati atas namanya, jutaan orang bermisi ke berbagai
tempat untuk menceritakan kisah hidupnya dan dua milyar orang mengikutinya.
Kalau ada orang yang seperti itu, saya mau beralih dari Yesus dan pindah mengikuti
dia.”
“Ada banyak tokoh dengan banyak kisah. Nelson Mandela dipenjara 11 tahun
untuk perjuangan antirasisme, tapi ada banyak orang yang juga dipenjara belasan
tahun. Mahatma Gandhi meninggal dibunuh pengikutnya sendiri, tapi banyak
juga tokoh lain yang matinya serupa dengannya. Kalau tidak ada manusia yang
kisah hidup, sengsara dan matinya sepertinya Yesus, maka Yesus benar-benar
bukan manusia”
Penjelasan itu terus membekas di kepalanya dan meyakinkan Peter akan
imannya. Seringkali saat sedang sendiri Peter bergumam, “Ya, Yesus adalah
Tuhan”.
Saking senangnya dengan materi pengajaran itu, suatu hari Peter ingin
mencoba menceritakan materi itu di depan genknya sambil makan rujak.
“Hei rek!” Peter membuka percakapan.
“Coba tunjukkan kepada saya kisah.....”
Tiba-tiba serempak teman-temannya berkata, “itu materi katekumen dari
romo paroki ya....”
Peter kaget dan dengan malu mengangguk pelan. Peter lupa temantemannya sudah dibaptis lebih dulu. Karena malu, timun yang sudah dimakannya
dikembalikan ke bumbu rujak.
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3.

Bacaan Kitab Suci

8:27

4.

“Pengakuan Petrus”
Markus 8:27-30
Kemudian Yesus beserta murid-murid-Nya berangkat ke kampungkampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Ia bertanya kepada
murid-murid-Nya, kata-Nya: “Kata orang, siapakah Aku ini?”

8:28

Jawab mereka: “Ada yang mengatakan: Yohanes Pembaptis, ada juga
yang mengatakan: Elia, ada pula yang mengatakan: seorang dari para
nabi.”

8:29

Ia bertanya kepada mereka: “Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?”
Maka jawab Petrus: “Engkau adalah Mesias!”

8:30

Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan
memberitahukan kepada siapapun tentang Dia.

Pertanyaan untuk pendalaman Kitab Suci
a. Setelah sekian lama hidup bersama para murid, Yesus menanyakan ‘siapakah
Aku’. Apa tujuan Yesus bertanya demikian?
b. Kenapa Yesus melarang keras agar mereka tidak memberitahukan kepada
siapapun tentang Yesus?
Pertanyaan untuk refleksi pribadi
a. Dari pengalamanmu selama ikut Yesus bagaimana jawabanmu jika mendapat
pertanyaan serupa?
b. Apa pengalaman yang membuatmu menjawab demikian?

5.
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Peneguhan
Teman-teman muda yang terkasih, banyak orang yang memberi kesaksian
tentang siapa itu Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Nabi
Isa, Nabi yang menjemput di kala kiamat, Yesus sang penebus dosa, seorang
tokoh sejarah yang terkenal karena mujizat-mujizatnya, dll. Hal tersebut senada
dengan apa yang dinyatakan oleh para murid, “Ada yang mengatakan: Yohanes
Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia, ada pula yang mengatakan: seorang
dari para nabi” (Mrk 8:28). Kita menyadari bahwa banyak orang mengenal Yesus,
baik yang mengimani-Nya sebagai Tuhan atau tidak. Bagi kita semua yang adalah
murid-Nya, adalah sangat penting untuk mengenal dan mengimani Yesus secara
personal, bukan berdasarkan kata orang.
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Siapa Yesus bagiku?
Sebagai seorang muda Katolik, tentu kita telah banyak terlibat dalam kegiatan
di Gereja. Kita mungkin pernah mengalami masa di mana kita begitu senang
dan menggebu-gebu dalam mengikuti kegiatan di lingkup Gereja. Kita merasa
bahwa mengikuti Yesus begitu menggembirakan dan membawa hidup kita pada
level yang begitu tinggi dan indah. Itulah yang dialami oleh para murid. Mereka
ada pada titik bahwa ekspektasi mereka akan Yesus yang membawa perubahan
dan pembaharuan pada masyarakat Israel begitu nyata dan berangsur-angsur
terwujud. Setelah mengalami banyak hal bersama Yesus, Petrus dengan mantap
mengungkapkan Yesus baginya adalah Mesias. Pernyataan itu adalah sebuah
lompatan iman, sebuah pengakuan yang mendorong Petrus semakin yakin
kepada Yesus.
Siapakah Yesus bagiku? Pertanyaan itu perlu kita renungkan selalu. Jawaban
setiap orang tentu tidak pernah sama, tergantung bagaimana dan seberapa
dalam orang mengenal dan merenungkan perjalannya dengan Yesus. Apa sih
pentingnya menjawab pertanyaan itu? Jawaban dari pertanyaan itu adalah bukti
keseriusan kita dalam menjawab panggilan kita sebagai murid-Nya. Apa yang
dikatakan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias bukanlah perkataan yang ‘di mulut
saja’ tetapi jawaban itu sungguh muncul atas kekaguman, keyakinan, kejujuran
dan iman-Nya akan Yesus. Apakah selama ini, dalam segala kegiatan OMK,
keaktifan kita di gereja, di berbagai kegiatan sehari-hari, sudah menghantar kita
untuk menemukan jawaban ‘siapakah Yesus bagiku’?
Pengakuan akan Yesus, sumber hidup perjalanan iman.
Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias merupakan sumber hidup
perjalanan iman Petrus. Meskipun dikisahkan kemudian bahwa Petrus juga sempat
mengalami krisis iman, bahkan krisis iman yang parah, tetapi pada akhirnya ia
kembali pada pengakuannya akan Yesus tersebut. Itulah yang disebut sebagai
perjalanan iman, yaitu perjalanan untuk terus menerus memaknai siapakah
Yesus bagiku. Bisa jadi bahwa kita pada awalnya mengikuti jawaban banyak orang
tentang siapa itu Yesus, misalnya bahwa Yesus adalah Guruku. Jawaban tersebut
tentu benar. Akan tetapi, kita sendiri perlu menemukan: ‘Yesus adalah Guruku
yang telah mengajarkan apa bagiku? Apakah aku pernah dikuatkan atau juga
ditegur oleh ajaran-Nya?’. Pertanyaan-pertanyaan refleksi seperti itu adalah jalan
yang menghantar kita pada pertanyaan inti: siapakah Yesus bagiku?
Mari teman-teman muda, kita berupaya sungguh untuk mengenal Yesus dan
bertanya pada diri sendiri, siapa Dia bagi perjalanan hidupku. Apabila selama ini
kita belum pernah merenungkannya, mari, masa muda adalah masa emas untuk
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menemukan makna siapakah Dia bagiku. Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
perlu hati yang peka dan melihat segala sesuatu dengan kacamata iman. Petrus
dapat menjawab dengan mantap bahwa Yesus adalah Mesias sebab ia setia dan
terlibat dalam hidup Yesus. Kesetiaan dan keterlibatan kita dalam pelayanan juga
adalah jalan utama untuk semakin mengenal Dia dalam hidup kita. Dia dan karyaNya adalah misteri tetapi bukanlah misteri yang tersembunyi. Dia begitu nyata,
tinggal bagaimana kita mau setia menemukan-Nya setiap waktu.
6. Penutup
Doa Penutup
Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengalaman iman yang sungguh
menguatkan diri kami. Berbagai peristiwa hidup yang terjadi, membuat kami
menyadari bahwa Engkau sungguh Allah yang mengasihi kami. Kiranya pengenalan
kami akan pribadi-Mu menjadikan kami semakin bertumbuh hari demi hari.
Semoga Engkau selalu berkenan mengutus Roh Kudus untuk membimbing kami
melangkah dalam kebenaran-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami.
Amin.

Tujuan:
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PERTEMUAN 4

GOD IS

NOWHERE
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Tujuan:
Orang muda Katolik dapat merefleksikan kembali pengalaman krisis imannya dalam
terang Sabda Allah
Sumber Kitab Suci:
Markus 14:66-72 “Petrus menyangkal Yesus”
Langkah Pelaksanaan
1. Pembuka
Lagu/games pembuka
Doa pembuka
Tuhan Yesus, kembali kami sungguh bersyukur atas anugerah kesehatan dan
kesempatan perjumpaan kali ini. Kami bersyukur bahwa melalui pendalaman
iman ini kami dapat semakin mengenal dan mencintai-Mu. Bentuklah hati kami
seturut dengan kehendak-Mu khususnya di masa-masa sulit dalam perjalanan
iman kami. Sebab Engkau-lah Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
2.

Ilustrasi Cerita
Sudah 6 tahun Peter jadi Katolik dan sekarang Peter sudah jadi mahasiswa.
Dunia perkuliahan sangat menarik bagi Peter. Suasana baru, tempat baru, circle
pertemanan yang baru dan wawasan yang baru membuat Peter sedikit melupakan
aktivitasnya di gereja.
Kini sebagian besar aktivitasnya seharian adalah di kampus. Sebelum kuliah
nongkrong, sehabis kuliah nongkrong, pas mau pulang nongkrong lagi di warkop.
Sambil nongkrong sambil diskusi ngalor ngidul, mulai dari soal perang nuklir
sampai resep roti goreng. Mulai dari topik agama sampai topik cara membuat
kalender duduk. Saking kuatnya nongkrong, sehabis teman-temannya pulang,
Peter masih lanjut diskusi sama penjaga warkopnya.
Beberapa komunitas dan organisasi diikutinya.
Gerakan mahasiswa yang marak kala itu diikutinya
dengan antusias. Dia terobsesi jadi aktivis kampus
karena terpicu sebuah spanduk mahabesar yang
terpampang di gedung kampusnya yang berbunyi
“nang kampus kuliah thok, ojok ngaku mahasiswa”.
Selain teman-teman yang baru, bacaannya juga
baru dan variatif. Perpustakaan di kampusnya
terkenal cukup lengkap dan hobi membacanya
menjadi tersalurkan.
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Ilustrasi Cerita dalam bentuk Video
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Diskusi informal di kampus plus bacaan-bacaan progresif kekiri-kirian dan
realita kemiskinan di masyarakat membuatnya “menjauh” dari agama. Bahkan
Peter sekarang ada di satu titik di mana dia benci agama.
Menurutnya agama tidak membawa perubahan pada masyarakat. Menurutnya
agama adalah eskapisme (pelarian) bagi sebagian orang yang ingin terlepas dari
masalah-masalah duniawi. Dia dengan gagah sering mengutip statement Karl
Marx “agama adalah candu”.
Semua bacaan filsafat dia lahap. Salah satu favoritnya (dan yang membuatnya
krisis iman) adalah Friedrich Nietzsche. Filsuf Jerman ini terkenal dengan tulisantulisannya yang kritis tentang agama, moral dan budaya. Seruannya yang paling
terkenal adalah “Gott ist Tot” (Jerman: Tuhan sudah mati). Istilah “Tuhan sudah
mati” bukan tentang agama semata, tetapi tentang bagaimana sebuah agama
dipraktikkan dalam masyarakat yang terus berubah atau lebih tepatnya tentang
sifat munafik para penganutnya dan tentang tidak masuk akalnya segala gagasan
tentang Tuhan setelah Zaman Pencerahan.
Peter menjumpai banyak orang. Romo-romo muda, dosen, sesama mahasiswa
dan kawan-kawannya di gerakan mahasiswa menjadi saluran kegelisahannya
tentang agama. Dia merasa percuma ada agama kalau kemanusiaan tidak menjadi
lebih baik. Semua orang yang dijumpai tidak memberi jawaban yang memuaskan
baginya. Semakin dia berusaha mencari jawaban, semakin dia tersesat dan
terjerembab dalam kegelapan.
Dia krisis iman. Dan tentu saja sebagai mahasiswa juga selalu krisis finansial
alias gak duwe duwik blas.
3.

Sharing Kelompok dengan pertanyaan pendalaman terkait ilustrasi
a. Apa pesan yang kamu dapat dari cerita tersebut?
b. Apa perasaanmu setelah kamu menemukan pesan tersebut?
c. Apa kamu pernah mengalami kisah serupa? Ceritakanlah!

4.

Bacaan Kitab Suci

14:66
14:67

“Petrus menyangkal Yesus”
Markus 14:66-72

Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah
seorang hamba perempuan Imam Besar,
dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiang, ia
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menatap mukanya dan berkata: “Engkau juga selalu bersama-sama
dengan Yesus, orang Nazaret itu.”

5.

14:68

Tetapi ia menyangkalnya dan berkata: “Aku tidak tahu dan tidak
mengerti apa yang engkau maksud.” Lalu ia pergi ke serambi muka
(dan berkokoklah ayam).

14:69

Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula
kepada orang-orang yang ada di situ: “Orang ini adalah salah seorang
dari mereka.”

14:70

Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orangorang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus: “Engkau ini pasti
salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea!

14:71

Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah : “Aku tidak kenal
orang yang kamu sebut-sebut ini!”

14:72

Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka
teringatlah Petrus, bahwa Yesus telah berkata kepadanya:”Sebelum
ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal Aku tiga kali.”Lalu
menangislah ia tersedu-sedu.

Pertanyaan untuk pendalaman Kitab Suci
a. Dari bacaan tadi ayat mana yang menurutmu menarik? Mengapa?
b. Kalau kamu jadi Petrus, apa yang kamu rasakan saat mengikuti dan akhirnya
menyangkal Yesus?
c. Pernahkah kamu mengalami krisis iman? Kapan? Cerita dong apa yang kamu
alami. Siapa tahu teman muda yang lain mungkin sedang merasakan hal yang
sama.
Pertanyaan untuk refleksi pribadi
a. Mari kita mau coba posisikan diri sebagai Petrus. Kalau aku jadi Petrus, kenapa
waktu Yesus ditangkap, aku justru meninggalkan-Nya? Apa aku kaget dan
kecewa dengan Yesus yang tidak sesuai ekspektasiku?
b.
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Lalu, kalau aku jadi Petrus, kenapa akhirnya aku memutuskan tetap mengikuti
Yesus dari jauh? Apakah aku insyaf? Apa karena aku tidak tahu harus
berpegang dengan siapa lagi? Dan kenapa dari jauh? Apa tidak bisa benarbenar percaya kepada-Nya?
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c.

6.

Terakhir, kalau aku jadi Petrus, kenapa akhirnya aku menyangkal-Nya sampai
tiga kali? Ketika ditanyakan tentang imanku, ketika harus mengatakan iman kita
di tempat umum, membuat tanda salib misalnya, apakah aku menyangkalnya?
Apa kita membuat tanda salib cepat-cepat? Kalau ada banyak hal yang bisa
kita syukuri, apa kita bisa katakan “Thanks God”? Atau merasa tidak perlu
mensyukuri?

Peneguhan
Teman-teman muda, sebelum ayat yang kita bahas tadi, diceritakan bahwa
Petrus meninggalkan Yesus pada saat Yesus ditangkap. Tapi Petrus akhirnya
“kembali” mengikuti Yesus dari jauh namun kemudian menyangkal Yesus lagi.
Perjalanan iman yang seperti roller coster ya! Kisah hidup Peter dalam kisah
ilustrasi di awal pertemuan ini juga menggambarkan hal yang serupa. Peter
mengalami fase yang kita sebuh sebagai krisis iman. Kedekatannya dengan
Yesus diuji oleh berbagai hal yang kemudian meruntuhkan ekspektasinya
terhadap Yesus dan Gereja. Sekarang coba kita lihat dari tema pertemuan ini,
GODISNOWHERE. Apa yang kamu baca pertama kali? God is No Where atau God
is Now Here? Simpan jawabanmu dulu ya!
Krisis iman: Fase hidup yang mendewasakan
Kita mungkin pernah mengalami yang namanya krisis iman. Contohnya,
saat kita meragukan kuasa Yesus dalam hidup kita, atau bahkan justru ingin
meninggalkan Dia? Ketika doa tidak terkabul, hidup semakin sulit, tidak ada
jalan keluar dari permasalahan, kita bisa jadi sulit untuk berpegang pada kuasa
dan janji-Nya. Hal inilah yang dialami oleh Peter dalam cerita ilustrasi di atas. Ia
sedang dalam titik bawah dalam perjalanan imannya. Ekspektasi akan Yesus yang
selama ini ia bangun perlahan-lahan runtuh karena realitas yang dijumpainya.
Rasul Petrus pun demikian. Pengharapannya bahwa Yesus adalah Mesias runtuh,
sebab baginya tidak mungkin seorang Mesias mati disalib sebagai seorang
kriminal.
Mari kita merenungkan apabila kita berada di pihak Petrus: Yesus ini tidak
sesuai ekspetasiku! Apakah Yesus yang harus menyesuaikan ekspetasiku?
Apakah aku akan berpikir hal yang sama seperti Petrus? Atau kenapa ya Petrus
yang begitu mengasihi Yesus sampai menyangkal? Apakah dia terdesak dalam
kondisi yang begitu mendesak dan tidak bisa ia kendalikan? Kalau Petrus diminta
memilih iman atau nyawa, bagaimana kalau kamu juga juga berada pada posisi
yang dilematis: memilih pindah agama dan naik jabatan atau sebaliknya? Atau
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mau pindah agama atau putus dengan pacar yang tidak seiman? Tampaknya
begitu berat ya.
Melalui krisis iman dengan keyakinan bahwa Tuhan tak pernah jauh
Teman-teman muda, krisis iman menjadi fase yang sangat wajar terjadi sebagai
seorang murid Kristus. Krisis iman justru dapat menjadi tanda bahwa kita sedang
berusaha untuk memperjuangkan iman kita. Di usia kita sebagai OMK, fase krisis
iman ini pasti akan terjadi. Saat kita ingin mulai menunjukkan iman kita OMK,
kita bisa jadi mendapatkan tantangan yang bertubi-tubi dan berdiri di situasi
yang dilematis. Akhirnya kita merasa down. Kita merasa bahwa berpegang pada
Allah adalah sesuatu yang begitu berat. Dalam situasi seperti itu, hendaknya kita
meyakini bahwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Dari kisah hidup Rasul Petrus
kita tahu bahwa ketika Petrus down dan menyangkal Yesus, pada akhirnya Yesus
justru yang mencarinya kembali dan mengutus-Nya.
Ah, tidak semudah itu kak… Mungkin itu pendapat yang terlintas dalam
benak teman-teman. Iya kan? Betul, tidak mudah untuk kembali melanjutkan
perjalanan bersama Yesus ketika kita terbentur dengan tembok kekecewaan.
Ada tiga hal yang sekiranya bisa menjadi langkah teman-teman semua ketika
mengalami krisis iman.
Pertama, kita perlu untuk menyadari bahwa berkat pembaptisan kita telah
menjadi anak-anak Allah. Kita super istimewa dan begitu dicintai oleh Allah!
Keyakinan inilah yang hendaknya mendorong kita untuk selalu yakin kepadaNya. Yesus menjanjikan suatu warisan sukacita bersama Dia. Kita tidak perlu
takut untuk menderita sebagai murid-Nya karena kita yakin bahwa sukacita yang
kita dapatkan lebih banyak! Kita hendaknya selalu bersyukur dalam segala hal
meskipun terkadang kita berhadapan dengan realitas yang tak selalu memuaskan.
Rasa syukur akan mendorong kita untuk menemukan cahaya-cahaya iman yang
terselip dalam setiap tantangan dan kesulitan yang kita hadapi.
Kedua, iman kita adalah mutiara terindah dari Allah! Oleh rahmat Allah,
iman membawa orang pada pengharapan pada janji keselamatan Kristus. Iman
yang dihidupi akan membawa hari dengan yang cerah. Mari merenung sejenak,
apakah kita mau melepaskan iman kita demi sesuatu yang kita anggap sudah
pasti? Allah tak pernah random memilih anak-anak-Nya! Allah punya rencana
indah dan besar bagi setiap anak-anak-Nya yang setia dan pantang menyerah.
Jangan lelah dalam memperjuangkan imanmu! Setiap perjuangan iman adalah
salib, yang memang berat, tetapi membawa kita pada keselamatan. Petrus adalah
teladan pribadi yang sudah jatuh dan bangun kembali dalam memikul Salib. Itu
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semua bukan karena kekuatannya tetapi karena Yesus yang pertama dan selalu
mencintainya.
Ketiga, keterbukaanmu kepada Allah untuk dibentuk adalah kunci agar fase
krisis iman menjadi rahmat yang mendewasakan. Di samping itu, teman yang
baik akan sangat membantu kita dalam menemukan makna dibalik masa krisis
iman. Sekelompok teman yang positif akan membantu kita untuk bisa melalui
tantangan ini. Kita perlu ingat bahwa kita perlu kembali ke ‘rumah’, yaitu
persekutuan kita sebagai orang beriman, untuk menimba semangat iman. Kita
pun juga perlu terbuka apabila ada teman yang meminta bantuan kita di masamasa sulit. Itu adalah waktu emas untuk bergandeng tangan sebagai sesama
murid-Nya.
Mari berjuang bersama melewati krisis iman! Untuk kamu yang sudah
melaluinya, bersyukurlah! Untuk kamu yang belum melaluinya, coba deh intip
tiga hal di atas dan semoga kita semua bisa mengucapkan God is now here!
Karena Tuhan selalu dekat, ada bersama kita, meskipun kita ada dalam krisis
iman dan merasa jauh dari-Nya.
7.

Penutup
Doa Penutup
Tuhan Yesus, dalam beriman kami seringkali mengalami berbagai krisis iman.
Kami pun mulai merasa berat dan ingin melepaskan beban itu. Untuk itu ya Tuhan,
kami mohon agar Engkau menolong, menemani kami melalui krisis iman. Bukalah
hati kami untuk mendengar kembali suara-Mu, entah lewat peristiwa sederhana
maupun lewat orang-orang yang kami jumpai. Kiranya Engkau menguatkan iman
kami sepanjang proses ini sehingga pada akhirnya kami tetap setia akan iman
kami pada-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
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PERTEMUAN 5

GEMBALAKANLAH

DOMBA
DOMBAKU
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Sumber gambar: www.pexels.com

Tujuan:
Orang muda Katolik dapat menemukan makna dari ‘panggilan yang kedua’ bagi dirinya
sendiri dan berdasar pada pengalaman Petrus
Sumber Kitab Suci:
Yoh 21:15-19 “Gembalakanlah domba-domba-Ku”
Langkah Pelaksanaan
1. Pembuka
Lagu/games pembuka
Doa pembuka
Yesus Kristus, Tuhan dan Guruku, aku menghaturkan syukur atas kasih dan
kesetiaan-Mu dalam setiap langkah hidupku. Engkau sungguh baik dan mengerti
hidupku. Aku memohon maaf apabila selama ini aku jauh dan kurang setia dalam
menemukan kehendak-Mu di dalam hidupku. Kini, aku mohon hadirkan di tempat
ini, untuk membimbing aku untuk mampu berubah dan menerima perutusanMu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
2.

Ilustrasi Cerita
Pengembaraan Peter sebagai mahasiswa membawanya ke banyak tempat
dan menjumpai banyak orang. Berbagai pekerjaan seputar sosial kemanusiaan
dia jalani dengan atau tanpa gaji sambil menyelesaikan kuliah. Sampai pada
akhirnya dua peristiwa penting mengubah hidupnya.
Peristiwa pertama, berjumpa dan jatuh cinta dengan seorang gadis Katolik
sederhana yang taat. Setelah sepakat untuk pacaran, Peter dan pacarnya sering
berdebat soal agama. Kegelisahan soal agama dan krisis iman yang dialaminya
ditumpahkan kepada sang kekasih hati. Rupanya respon dan sikap hidup yang
ditunjukkan oleh sang pacar sedikit demi sedikit
mengubah kerasnya hati Peter.
Dalam suatu perdebatan sang pacar pernah
berucap, “kadang dalam hidup ada hal yang bisa
kita pikirkan, kita rasionalisasi, kita analisa atau
kita cari solusinya, tapi ada juga yang cukup kita
pasrahkan kepada tangan Tuhan dan kita imani
sebagai jalan hidup dan keyakinan kita”.
Ilustrasi Cerita dalam bentuk Video
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Kata-kata itu membuat Peter tercekat dan terdiam. Apalagi ada kalimat
tambahan dari sang pacar, “kalau nanti kita punya anak, kita harus rajin ke gereja
setidaknya demi anak-anak kita, agar mereka melihat contoh yang baik dari
orangtua yang disayanginya.”
“Hah, anak?” batin Peter.
Kalimat tambahan itu semakin membuatnya diam terpekur lama. Tiba-tiba
ketiduran.
Peristiwa kedua adalah saat seorang romo menawarinya untuk membantu di
gereja. Peter ditawari sebuah pelayanan yang membuatnya terkenang pada masa
mudanya yaitu menjadi pendamping misdinar paroki.
“Bantulah bersih-bersih di rumah Tuhan. Daripada bersih-bersih di luar
mending di dalam sini,” ujar romo memberi kiasan pekerjaan di gereja sebagai
“bersih-bersih” membereskan hal-hal yang perlu dibereskan.
Kalimat romo itu mengingatkan Peter akan kalimat yang diucapkan Yesus
kepada Petrus, “gembalakanlah domba-dombaKu”. Kalimat itu seperti ajakan
untuk berbakti dan berkarya di gereja.
Di tengah kegalauan hatinya, akhirnya Peter memutuskan menerima tawaran
romo tersebut. Diskusi dengan pacar dan tawaran romo itu membuat Peter merasa
seperti diajak kembali ke ‘rumah’ yaitu Gereja. Krisis iman yang dialaminya belum
sepenuhnya tuntas tapi setidaknya Peter ada di jalan yang dikehendaki Tuhan.
Memang benar, bukan Peter yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih Peter
untuk kembali berjalan bersama-Nya dan menemukan mutiara-mutiara iman.
3.

Sharing Kelompok dengan pertanyaan pendalaman terkait ilustrasi
a. Apa pesan yang kamu dapat dari cerita tersebut?
b. Apa perasaanmu setelah kamu menemukan pesan tersebut?
c. Apa kamu pernah mengalami kisah serupa? Ceritakanlah!

4.

Bacaan Kitab Suci
21:15
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“Gembalakanlah domba-domba-Ku”
Yoh 21:15-19
Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus: “Simon, anak
Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku lebih dari pada mereka ini?”
Jawab Petrus kepada-Nya: “Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku
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mengasihi Engkau. “ Kata Yesus kepadanya: “Gembalakanlah dombadomba-Ku.”

5.

21:16

Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya: “Simon, anak
Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?” Jawab Petrus kepada-Nya:
“Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata
Yesus kepadanya: “Gembalakanlah domba-domba-Ku.”

21:17

Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya: “Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi Aku? “ Maka sedih hati Petrus karena
Yesus berkata untuk ketiga kalinya: “Apakah engkau mengasihi Aku?”
Dan ia berkata kepada-Nya: “Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu,
Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata Yesus kepadanya:
“Gembalakanlah domba-domba-Ku.

21:18

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ketika engkau masih muda
engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana
saja kaukehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau
akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau
dan membawa engkau ke tempat yang tidak kaukehendaki.”

21:19

Dan hal ini dikatakan-Nya untuk menyatakan bagaimana Petrus
akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian Ia
berkata kepada Petrus: “Ikutlah Aku.”

Pertanyaan untuk pendalaman Kitab Suci
a. Apa yang menarik bagimu dari bacaan di atas?
b. Apa yang membuat Petrus merasa sedih saat berjumpa dengan Yesus yang
bangkit?
c. Menurutmu, mengapa Yesus bertanya ‘apakah Engkau mengasihi aku’ dan
selanjutnya mengatakan ‘gembalakanlah domba-domba-Ku’?
Pertanyaan untuk refleksi pribadi:
a. Apakah kamu pernah mengalami kesedihan seperti yang dialami oleh Petrus?
b. Apakah kamu pernah mengalami pengalaman ditegur dan diampuni seperti
Petrus dan berniat untuk kembali kepada Yesus?

6.

Peneguhan
Teman-teman muda, pada pertemuan terakhir ini kita merenungkan bersama
tentang panggilan kedua yang dialami oleh Petrus. Panggilan pertama diterima
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oleh Petrus ketika ia pertama kali berjumpa dengan Yesus di danau Galilea.
Panggilan tersebut telah mengubah Petrus dari seorang penjala ikan menjadi
seorang penjala manusia (Mrk 1:17). Ia pernah merasa begitu bersemangat saat
mengikuti Yesus yang dielu-elukan banyak orang. Di saat yang lain, Petrus justru
menyangkal dan melarikan diri ketika Yesus ditangkap dan diadili. Akan tetapi,
kelemahan manusiawi Petrus tidak menghentikan rencana Allah kepadanya.
Yesus yang telah bangkit memanggil Petrus kembali dan mengutusnya.
Dari awal pertemuan APP ini, kita telah melalui perjalanan kemuridan
bersama Petrus. Puncak panggilan kemuridan Petrus ada pada ‘panggilan kedua’
yang menjadikannya semakin mantap untuk mempersembahkan hidup bagi
Tuhan. Hal itu pulalah yang dialami oleh Peter dalam cerita ilustrasi di atas. Peter
akhirnya kembali ke ‘rumah’ setelah perjalanan jauhnya mencari kelegaan batin.
Jalan menuju kelegaan batin tersebut justru ditemukan di dalam iman yang
sederhana dari pacarnya dan juga panggilan untuk melayani yang ditawarkan dari
romo parokinya.
Pada bagian ini, marilah kita bersama merenungkan sejenak tiga mutiara
iman yang kita temukan dari panggilan kedua Petrus untuk menggembalakan
domba-domba Tuhan.
Yesus yang memilih kita, Ia selalu dekat
Sakramen Baptis adalah sarana dan tanda keselamatan. Pembaptisan juga
menunjukkan bahwa Yesus memilih kita untuk menjadi murid-Nya. Tidak ada
yang kebetulan. Yesus punya rencana besar untuk kita, yaitu agar kita menjadi
saluran berkat bagi orang lain sehingga semakin banyak orang mengenal dan
mencintai-Nya. Kelemahan Petrus tak membuat rencana Yesus sirna, justru Ia
yang mendatangi Petrus dan memanggil-Nya kembali. Itu semua terjadi sungguhsungguh karena cinta-Nya yang menghendaki hidup kita berharga dengan menjadi
pembawa pesan cinta-Nya. Yesus selalu dekat dan tidak pernah tinggal diam, Ia
selalu memanggil dan memanggil kita untuk menjadi seperti yang dikatakan oleh
St. Aloysius Gonzaga: ad maiora natus sum, kamu dilahirkan untuk sesuatu yang
lebih besar! Itulah yang dikehendaki Yesus kepada Petrus, dan kepada kita semua.
Melampauhi rasa kecewa, merengkuh masa depan
Kekecewaan adalah salah satu alasan mengapa Petrus melarikan diri ketika
Yesus ditangkap dan diadili. Petrus pernah merasa begitu yakin kepada Yesus yang
akan membawa pembaharuan kepada Israel. Petrus begitu heroik kala itu. Akan
tetapi, itu semua memang tidak cukup untuk melihat Yesus yang sebenarnya.
Seperti Petrus, kita dipanggil untuk melampauhi perasaan kecewa kita terhadap
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apa pun, termasuk juga kepada Tuhan, agar kita bisa bangkit dan melihat
indahnya rencana Tuhan atas diri kita. Panggilan Petrus yang kedua diawali
dengan perasaan sedih Petrus karena telah jauh dari Yesus. Kecewa adalah sikap
manusiawi akan tetapi kita perlu bangkit dan menatap hari esok, yaitu menatap
Yesus yang memanggil kita untuk terlibat dalam karya-Nya, turut membagikan
cinta-Nya, dan berjalan menuju bahagia yang sejati bersama-Nya.
Kasih kepada-Nya: kita siap diutus!
Yesus bertanya kepada Petrus apakah ia mengasihi-Nya. Pertanyaan yang
dilontarkan sebanyak tiga kali tersebut kemudian diteruskan oleh Yesus:
gembalakanlah domba-domba-Ku. Perintah dari Yesus ini mengandaikan tindakan
iman yang paling dasar, yaitu kasih kepada-Nya. Seorang murid tidak akan pernah
dengan tulus melaksanakan tugas-tugas-Nya apabila ia tidak mencintai Guru-Nya.
Bagi kita, setiap hari adalah ujian untuk selalu mencintai-Nya, baik di kala susah
maupun senang, untung atau pun malang. Kasih kepada Yesus adalah sumber
hidup beriman dan perutusan kita. Api pelayanan kita akan terus bernyala apabila
kasih Yesus selalu menggema dalam batin. Oleh karena itu, agar kita menjadi
murid-Nya yang siap untuk diutus, marilah kita temukan remah-remah kebaikanNya kepada kita agar dengan itu kita dapat membalasnya dengan kasih dan
pemberian diri.
7.

Rencana Tindak Lanjut (RTL): Berani dan terbuka membagikan perjalanan
pengalaman iman di media sosial
Perjalanan iman bersama Yesus ada suatu yang perlu untuk senantiasa
dimaknai dan disyukuri. Pemaknaan yang didapatkan tersebut akan menjadi
mutiara iman yang menjadi sumber kekuatan perjalanan iman. Militansi iman
Petrus bertumpu cinta Yesus serta values yang ditemukannya dari seluruh
perjalanan iman bersama Yesus. Proses kita dalam menemukan makna dalam
perjalanan iman perlu untuk kita bagikan kepada sesama OMK. Bukan perkara
hasil yang sudah kita capai, akan tetapi, dengan membagikan proses kita dalam
mengenal dan mencintai Yesus, kita akan dikuatkan bahwa kita tidak sendiri
dalam perjalanan itu. Di sisi lain, apa yang kita bagikan dapat pula menginspirasi
teman-teman OMK lain yang sedang berjuang mengenal dan mencintai Yesus.
Oleh karena itu, berbagi dan terbuka akan perjalanan iman kepada
sesama adalah bagian dari proses pendewasaan iman. Media sosial dapat menjadi
salah satu sarana untuk berbagi pengalaman iman. Pada penghujung pendalaman
iman ini APP, Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya mengajak teman-teman
muda semua untuk berani berbagi pengalaman iman melalui media sosial. Ada
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beberapa hal yang bisa dibuat untuk membagikan pengalaman iman:
1. Membuat postingan di sosial media pribadi dengan caption berupa
sharing iman. Teman-teman bisa membagikan apa pun berkaitan dengan
makna perjalanan imanmu yang didapatkan selama APP, misalnya tentang
kegembiraan dan syukur karena terlibat dalam kegiatan OMK, bangkit dari
krisis iman karena seorang teman, ditegur oleh Tuhan karena suatu peristiwa,
dan sebagainya.

8.

34

2.

Ketika kamu mengunggah postingan-mu, tandai juga 5 temanmu. Dengan
menandai mereka, artinya kamu juga mengajak mereka untuk membaca
kisahmu dan agar mereka juga mau membuat sharing serupa. Tambahi
juga beberapa tagar, yaitu #appomkkeuskupanssby2021 #bersamapetrus
#mengenalyesus #berbagikisahiman

3.

Selain di akun media sosial pribadimu, kamu juga bisa mengirimkan sharing
imanmu ke IG Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya (@komkepsurabaya).
Sharing pengalaman yang dibuat dengan baik akan dimuat di segmen ‘Sharing
Iman’ di IG Komkep Surabaya. Beberapa teman yang terlipih juga akan diajak
untuk live IG bersama komkep untuk membagikan sharing iman.

Penutup
Doa Penutup
Yesus Kristus, aku menghaturkan syukur atas semua berkat yang senantiasa
berlimpah dalam hidupku. Aku bersyukur sebab melalui pembaptisan Engkau
telah memilihku untuk menjadi murid-Mu, dengan segala kekurangan dan
kelemahanku. Bangkitkanlah di dalam hatiku semangat untuk melayani-Mu
dan tanpa pamrih dalam melakukannya. Bimbinglah aku selalu untuk terlibat,
bukan untuk mencari kepuasan diri atau nama baik, tetapi sepenuhnya untuk
kemuliaan-Mu yang lebih besar. Terpujilah Engkau selama-lamanya, sebab
Engkaulah penyelamat dan Tuhanku. Amin.
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