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PERTEMUAN PERTAMA: 
Keluarga Menghadapi Krisis Iman Dan Identitas  

Selama Masa Pandemi Covid-19 
 

Tujuan: 
 Keluarga menyadari krisis iman selama pandemi 
 Keluarga mengelola krisis dengan menanggapi tawaran sabda 

Allah. 
 Keluarga mampu menghidupi sabda serta mewartakan 

sabda/kabar baik dalam hidup sehari-hari 

 
PENGANTAR  
B. : Keluargaku yang terkasih,  kita kembali berkumpul 

untuk mendengarkan dan mendalami Sabda Allah. 
Modul pertama ini, diambil dari Bulan Kitab Suci 
Nasional (BKSN) 2020, dengan tema umum: “Keluarga 
Katolik Mewartakan Kabar Baik Di Tengah Krisis Iman 
Dan Identitas.”  Dari tema umum itu, kita diajak untuk 
mendalami subtema: Keluarga Menghadapi Krisis Iman 
dan Identitas selama masa Pandemi Covid-19. 

   
  Dalam pertemuan pertama ini, kita akan membaca dan 

merenungkan teks Kitab Suci. Yang diambil dari Injil 
Matius 18: 15-21. Tujuan yang mau dicapai pada 
pertemuan pertama ini adalah: Keluarga menyadari 
krisis iman selama pandemi, Keluarga mengelola krisis 
dengan menanggapi tawaran sabda Allah, dan Keluarga 
mampu menghidupi sabda serta mewartakan 
sabda/kabar baik dalam hidup sehari-hari 

 

  Marilah kita siapkan hati, kita berdiri untuk 
memberikan penghormatan kepada Kristus, Sang Sabda 
yang hadir di tengah-tengah kita. (semua anggota 
keluarga memberikan hormat dengan menundukkan 
kepala). 
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 B: Mari kita menghormati Sabda yang ada ditengah-tengah 
kita dengan menundukkan kepala. 

 Mari, kita membuat tanda kemenangan kita: Dalam Nama 
Bapa dan Putera dan Roh Kudus…. 

S Amin. 
 

MEMBACA DAN MERENUNG TEKS KITAB SUCI  
DENGAN METODE TUJUH LANGKAH 

  
1. Kita Mengundang Tuhan 

I Mari kita hening sejenak dan kita menyadari 
kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dipersilahkan 
salah seorang dari kita mengundang Yesus dengan doa 
pembuka… 

 
2.  Kita Membaca Teks Kitab Suci (Alkitab) 

I Marilah membuka teks Kitab Suci yang diambil dari:  
Matius 18 : 15-21 (ulang lagi menyebut teks Injil, 
sampai semua anggota keluarga temukan teksnya) 

B Mari kita membacakan lagi teks-teks Kitab Suci tadi 
sambil kita memperhatikan gambar dalam kehidupan 
kita tadi. 

B Setelah dua kali membaca dan mendengar Sabda 
Tuhan, mari kita hening sejenak, kita diberi waktu 
merenung sejenak (hening 2-3 menit). 

 
3. Kita memilih kata-kata yang menyentuh dan 

merenungkannya. 
A. Kita memilih kata-kata atau ungkapan-ungkapan 

singkat, mendoakannya dengan suara lantang 3 kali, 
setiap kali diselingi dengan hening sejenak. 
 
Kata atau kalimat manakah yang menginspirasi dan 
menuntun kita untuk memahami adanya krisis  iman 
dalam keluarga? 
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4. Kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita dalam 
keheningan.  
B Kita berdiam diri selama beberapa menit, dan 

mempersilakan Tuhan berbicara kepada kita dan kita 
memberikan pesan cinta kepada-Nya. 

 
 Berdasarkan kata-kata atau kalimat yang kita pilih,  

Allah berbicara apa atau Allah menghendaki kita 
berbuat apa dalam menghadapi krisis keluarga?  

 
5. Kita mengungkapkan apa yang telah kita dengar di 

dalam hati. 
 
B Kata-kata mana yang menyentuh kita secara pribadi? 

Bagaimana kita telah menghayati kata atau ungkapan 
yang menyentuh hati kita (jangan berkhotbah atau 
diskusi) 

 
Saya minta 1 atau 2 orang sharing, apa yang Tuhan  
bicarakan kepada kita secara pribadi dalam 
keheningan, sesuai dengan kata atau aungkapan 
singkat yang kita pilih tadi? Kita memilih Sabda 
Kehidupan 

I Mari kita mendengarkan bersama pesan teks Kitab 
Suci yang sudah kita baca dan renungkan bersama 
tadi. 

 
PENEGASAN 
 Teks Matius tadi, Yesus menguraikan cara mendisiplinkan 

atau menerima kembali seorang saudara-saudari seiman 
yang berdosa atau bersalah kepada seorang anggota lain di 
dalam komunitas (dalam keluarga).  

 Yesus menegaskan bahwa anggota yang berdosa atau 
bersalah itu, didekati, diterima atau lebih dulu dihadapi dan 
ditegor di bawah empat mata. Inilah pendekatan secara 
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rohani dengan penuh keterbukaan hati. Apabila ia yang 
bersalah atau berdosa mau mendengarkan, maka ia harus 
diampuni.  

 Cara Yesus ini juga dapat dibuat oleh keluarga dalam 
mengatasi krisis iman atau krisis lainnya dalam komunitas 
atau dalam keluarga.  

 Tindakan pertama untuk menyelesaikan krisis dalam 
komunitas atau keluarga adalah dengan berdialog. Jika 
suami-istri yang bermasalah maka mereka harus berdialog 
empat mata. Begitu pula jika permasalahan itu terjadi antara 
orang tua dengan anak atau anak dengan anak.  

 Dialog dari hati ke hati menjadi cara yang ampuh untuk 
menyelesaikan krisis tersebut. Berdialog mengandaikan 
adanya kejujuran dan keterbukaan hati, pikiran dan 
kehendak untuk saling menerima. Jika dialog macet maka  
bisa meminta bantuan pihak lain yang dirasa cukup netral 
dan dianggap mampu memberikan solusi yang bijak. 

 Setelah berdialog,  keluarga atau komunitas dapat berdoa 
bersama memohon bantuan  Allah.  

 Berdialog dari hati ke hati, lalu berdoa bersama serta 
dilakukan dengan keikhlasan untuk saling mengampuni 
satu sama lain. 

 Dengan begitu, ada tiga hal penting dalam mengatasi krisis 
baik dalam keluarga atau dalam komunitas yaitu: DIALOG, 
BERDOA, dan SALING MENGAMPUNI SATU SAMA LAIN. 

 
6. Kita membicarakan aksi  atau kegiatan yang kita yakini 

harus kita laksanakan bersama. 
B Mari kita laporkan tugas yang telah dilaksanakan pada 

rencana aksi kita di minggu lalu.... (kalau ada). 
Mari, kita diskusikan rencana aksi baru: tugas mana 
yang akan kita lakukan, siapa buat apa, dan bilamana:  
Apa yang keluarga katolik lakukan supaya tetap 
bertahan dalam iman dan identitasnya sebagai orang 
kristiani? 
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7. Kita berdoa bersama secara spontan. 
I Marilah kita ungkapan doa permohonan, doa syukur 

dan doa pujian secara spontan. 
 
 Kita satukan semua doa dengan doa yang diajarkan 

Yesus kepada kita: Bapa kami .... dan dilanjutkan 
dengan Doa Tahun Communio. 

 
 Tutup dengan tanda salib dan sebuah lagu.  Pilihlah lagu 

yang bisa dinyanyikan oleh semua anggota keluarga. 
 

=***= 
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PERTEMUAN KEDUA 
Keluarga Katolik Mendengarkan Sabda Tuhan  Di Tengah 

Krisis Iman Dan Identitas Kita 
 
Tujuan 
 Keluarga Katolik mampu mendengarkan suara  Tuhan yang 

bersabda melalui Kitab Suci 
 Keluarga katolik mampu mendengarkan juga suara orang-orang 

yang sedang berkesusahan dan membutuhkan perhatian khusus 
dalam hidup sehari-hari. 

 
PENGANTAR  
B Bapak-ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. 

Pertemuan kita kali ini dengan tema “Keluarga Katolik 
MENDENGARKAN Sabda Tuhan  Di Tengah Krisis Iman Dan 
Identitas Kita”. Kata mendengarkan sengaja ditulis dengan 
huruf kapital untuk menegaskan betapa pentingnya 
perilaku mendengarkan dilatih dan dibiasakan dalam 
hidup setiap hari.  

 
Tujuan yang mau dicapai dalam pertemuan kali ini adalah 
supaya keluarga katolik mampu mendengarkan Tuhan 
yang bersabda melalui Kitab Suci dan supaya Keluarga 
katolik mampu mendengarkan juga suara orang-orang 
yang sedang berkesusahan dan membutuhkan perhatian 
khusus dalam hidup kita sehari-hari. 
 
Marilah kita siapkan hati, kita berdiri untuk memberikan 
penghormatan kepada Kristus, Sang Sabda yang hadir di 
tengah-tengah kita. (semua anggota keluarga memberikan 
hormat dengan menundukkan kepala). 
 

 B: Mari kita menghormati Sabda yang ada ditengah-tengah 
kita dengan menundukkan kepala. 
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 Mari, kita membuat tanda kemenangan kita: Dalam Nama 
Bapa dan Putera dan Roh Kudus…. 

S Amin. 
 

MEMBACA DAN MERENUNG TEKS KITAB SUCI  
DENGAN METODE TUJUH LANGKAH 

 
1. Kita Mengundang Tuhan 

I Mari kita hening sejenak dan kita menyadari 
kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dipersilahkan 
salah seorang dari kita mengundang Yesus dengan 
doa pembuka?  

 
2.  Kita Membaca Teks Kitab Suci (Alkitab) 

B Marilah membuka teks Kitab Suci yang diambil dari 
cuplikan teks berikut ini:   
a. 1 Samuel 15: 22 (Mendengarkan itu lebih baik). 
b. Ulangan 28:1-3 (Mendengarkan dan berkat). 
c. Lukas 11:27-28 (Bahagia mendengarkan dan 

memelihara Sabda Tuhan) 
 

I Mari kita membacakan ulang lagi teks-teks Kitab Suci 
tadi  

 
I Setelah dua kali membaca dan mendengar Sabda 

Tuhan, mari kita hening sejenak, kita diberi waktu 
merenung sejenak (hening 2-3 menit). 

 
3. Kita memilih kata-kata yang menyentuh dan 

merenungkannya. 
B. Kita memilih kata-kata atau ungkapan-ungkapan 

singkat, mendoakannya dengan suara lantang 3 kali, 
setiap kali diselingi dengan hening sejenak. 
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Kata-kata atau kalimat singkat manakah yang 
menyentuh hati kita bahwa mendengarkan suara 
Tuhan itu penting dalam kehidupan sehari-hari? 
 

4. Kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita dalam 
keheningan.  
B Kita berdiam diri selama beberapa menit, dan 

mempersilakan Tuhan berbicara kepada kita dan kita 
memberikan pesan cinta kepada-Nya. 

 
 Berdasarkan kata-kata atau kalimat yang sudah kita 

pilih tadi,  pesan apakah yang Tuhan kehendaki agar 
kita mampu mendengarkan suara Tuhan?   

 
5. Kita mengungkapkan apa yang telah kita dengar di 

dalam hati. 
I Kata-kata mana yang menyentuh kita secara pribadi? 

Bagaimana kita telah menghayati kata atau ungkapan 
singkat yang menyentuh itu? (jangan berkhotbah atau 
diskusi)  

 
I Kita minta 1 atau 2 orang sharing, apa yang Tuhan  

bicarakan kepada kita dalam keheningan tadi.... Kita 
memilih Sabda Kehidupan 

 
PENEGASAN 
A Mari kita mendengarkan beberapa hal berikut ini sebagai 

peneguhan untuk kita semua: 
 Tuhan mengingatkan kita bahwa MENDENGARKAN itu 

jauh lebih baik, lebih berarti daripada segala hal yang 
lain, termasuk korban sembelihan dan persembahan 
kita. 

 Orang yang mendengarkan Sabda Allah dan 
melakukannya maka ia akan mendatangkan berkat bagi 
diri dan keluargaanya dan bagi orang lain. 
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 Kebahagiaan hidup seseorang dapat lahir dari perilaku 
mendengarkan dan lebih dari melaksanakan Sabda 
Tuhan dalam hidup hariannya, sebagai pelaku Sabda 
Tuhan. 

 Dalam situasi pandemi Covid-19 dimana banyak orang 
mengalami kegelisahan karena terinfeksi virus atau 
kehilangan peluang usaha dan kesempatan kerja, 
mendengarkan menjadi perilaku yang sangat 
dibutuhkan, lebih-lebih dalam hidup bersama di 
keluarga kita. 

 Sikap lain yang terkait dalam kebiasaan mendengarkan 
dengan baik adalah menerima dan memahami, lalu 
berusaha untuk melakukannya. 

 Mendengarkan Sabda Tuhan berarti juga membuka hati 
kita untuk menerima-Nya dalam hidup kita. Sikap 
menerima kemudian akan membantu kita lebih mudah 
memahami dengan baik dan melaksanakan pesannya 
dalam hidup setiap hari. 

 Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, perilaku 
mendengarkan akan semakin mudah juga menolong 
kita untuk membangun empati (saling memahami dan 
berbelarasa) agar dapat melewati masa sulit ini dengan 
tenang. 

 Kemampuan memahami Sabda Allah atau memahami 
pembicaraan orang lain, akan mendorong anggota 
keluarga-keluarga (komunitas) untuk melakukan 
perilaku-perilaku lain yang positif seperti menolong 
orang yang sedang berkesusahan, membicarakan hal-
hal yang baik dan positif yang bersifat memotivasi dan 
mendukung kemajuan bersama dan sebagainya. 

 
6. Kita membicarakan tugas yang kita yakini harus kita 

laksanakan bersama. 
I Mari kita laporkan tugas yang telah dilaksanakan pada 

rencana aksi kita di minggu lalu.... (jika ada). 
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Mari, kita diskusikan rencana aksi baru: tugas mana 
akan kita lakukan, siapa buat apa dan bilamana:  
 
Berdasarkan sabda Tuhan yang kita telah dalami 
bersama, Tuhan mau kita melakukan atau berbuat apa? 
Bagaimana kita melakukan perbuatan tersebut  seperti 
yang Tuhan harapkan? 

 
 

7. Kita berdoa bersama secara spontan. 
B Marilah kita ungkapan doa permohonan, doa syukur 

dan doa pujian secara spontan.  
 
 Kita satukan semua doa dengan doa yang diajarkan 

Yesus kepada kita: Bapa kami....dan dilanjutkan dengan 
Doa Tahun Communio. 

 
 Tutup dengan tanda salib dan sebuah lagu. Pilihlah  lagu 

yang bisa dinyanyikan oleh semua anggota keluarga. 
 

=***= 


