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“Ini Aku, Utuslah Aku!” 

(Yes. 6:8) 
 

 

Saudari-saudara terkasih, 

 

Saya ingin memanjatkan pujian syukur kepada Tuhan atas 

komitmen Gereja di seluruh dunia yang telah melaksanakan 

Bulan Misi Luar Biasa pada bulan Oktober tahun yang lalu. Saya 

diyakinkan bahwa hal itu menggairahkan pembaruan misioner 

di banyak komunitas pada alur yang ditunjukkan oleh tema: 

“Dibaptis dan Diutus: Gereja Kristus dalam Misi di Dunia”. 

 

Pada tahun ini yang ditandai dengan penderitaan dan tantangan 

yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, perjalanan misioner di 

seluruh dunia terus berlanjut dalam terang sabda yang 

ditemukan dalam panggilan nabi Yesaya: “Ini aku, utuslah aku!” 
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(Yes. 6:8). Perkataan ini adalah tanggapan baru terhadap 

pertanyaan Tuhan: “Siapakah yang akan Kuutus?” (ibid.). 

Undangan dari hati Tuhan yang berbelas kasih ini menantang 

baik Gereja maupun umat manusia keseluruhan dalam krisis 

dunia sekarang ini. “Seperti para murid dalam Injil, kita terjebak 

oleh situasi yang tak terduga, gelombang badai yang 

menggoncang. Kita menyadari bahwa kita berada dalam perahu 

yang sama, kita semua rapuh dan tak tahu arah, tetapi pada 

waktu yang sama penting dan perlu, kita semua dipanggil untuk 

mendayung bersama, kita masing-masing perlu saling 

menghibur. Pada perahu ini […] kita semua. Sama seperti para 

murid itu, yang dengan cemas sesuara, berkata ‘kita binasa’ (ay. 

38), maka kita juga menyadari bahwa kita tidak bisa memikirkan 

diri kita sendiri, tetapi kita hanya bisa mengatasi ini secara 

bersama-sama” (Renungan di Lapangan St. Petrus, 27 Maret 

2020). Kita memang tercekam, tak tahu arah dan takut. Rasa 

sakit dan kematian membuat kita mengalami kerentanan 

kemanusiaan kita, tetapi pada waktu yang sama kita diingatkan 

akan hasrat yang mendalam atas hidup dan pembebasan dari 

kemalangan. Dalam konteks ini, panggilan pada misi, undangan 

untuk melangkahkan diri kita keluar karena cinta Tuhan dan 

sesama menjadi kesempatan untuk berbagi, melayani dan 

memanjatkan doa permohonan. Misi yang Tuhan percayakan 

pada kita masing-masing membawa kita dari ketakutan dan 

mawas diri kepada realisasi yang dibarui bahwa kita 

menemukan diri kita justru ketika kita memberikan diri kita 

sendiri kepada orang lain. 

 

Dalam korban salib, di mana misi Yesus terpenuhi seutuhnya 

(bdk. Yoh. 19:28-30), Allah memperlihatkan pada kita bahwa 

cinta-Nya adalah untuk masing-masing dari kita (bdk. Yoh. 

19:26-27). Ia meminta kita untuk secara personal bersedia 
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diutus, karena Ia sendiri adalah Kasih, kasih yang selalu “ada 

pada misi”, selalu menjangkau hingga memberikan hidup. Keluar 

dari kelimpahan kasih-Nya bagi kita, Allah Bapa mengutus Yesus 

Putra-Nya (bdk. Yoh. 3:16). Yesus adalah Misionaris Bapa: hidup 

dan pelayanan-Nya menyatakan ketaatan total-Nya pada 

kehendak Bapa (bdk. Yoh. 4:34; 6:38; 8:12-30; Ibr. 10:5-10). 

Yesus, yang disalibkan dan dibangkitkan bagi kita, menarik kita 

ke dalam misi cinta-Nya, dan bersama Roh-Nya yang 

menghidupkan Gereja, Ia menjadikan kita murid-murid-Nya dan 

mengutus kita mengemban misi ke seluruh dunia dan kepada 

semua warganya. 

 

 “Misi, ‘Gereja dalam gerakan’, bukanlah suatu program, sebuah 

perusahaan yang dijalankan dengan kekuatan hasrat semata. 

Kristuslah yang membuat Gereja keluar dari dirinya sendiri. 

Dalam misi evangelisasi, Anda bergerak karena Roh Kudus 

mendorong Anda, dan membawa Anda” ( Senza di Lui non 

possiamo fare nulla: Essere missionari oggi nel mondo. Una 

converzione con Gianni Valente [Tanpa-Nya kita tidak bisa 

berbuat apa-apa: Menjadi misionaris saat sekarang dalam dunia. 

Sebuah percakapan dengan Gianni Valente], Libreria Editrice 

Vaticana: San Paolo, 2019, 16-17). Allah selalu mencintai kita 

lebih dulu dan dengan cinta ini mendatangi kita dan memanggil 

kita. Panggilan personal kita datang dari kenyataan bahwa kita 

adalah putra dan putri Allah dalam Gereja, keluarga-Nya, 

saudara-saudari dalam cinta yang diperlihatkan Yesus kepada 

kita. Namun, semua memiliki martabat manusiawi yang 

ditemukan pada undangan ilahi menjadi anak-anak Allah dan 

untuk menjadi, dalam sakramen Baptis dan dalam kebebasan 

iman, apa yang mereka selalu telah ada di hati Allah. 
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Hidup itu sendiri, sebagai anugerah yang diterima cuma-cuma, 

secara implisit adalah undangan pada karunia diri: itu adalah 

benih yang, dalam diri orang yang dibaptis, akan mekar sebagai 

tanggapan cinta dalam hidup perkawinan atau dalam hidup 

perawan bagi kerajaan Allah. Hidup manusia lahir dari cinta 

Allah, bertumbuh dalam cinta dan mengarah kepada cinta. Tak 

seorang pun dikecualikan dari cinta Allah, dan dalam 

pengorbanan suci Yesus Putra-Nya di salib, Allah menaklukkan 

dosa dan kematian (bdk. Rom. 8:31-39). Bagi Allah, kemalangan 

– bahkan dosa – menjadi tantangan untuk menjawab dengan 

cinta yang lebih besar (bdk. Mat. 5:38-48; Luk. 22:33-34). Dalam 

misteri Paskah, kerahiman ilahi menyembuhkan kemanusiaan 

kita yang terluka dan dicurahkan di atas seluruh semesta. Gereja, 

sakramen universal cinta Allah bagi dunia, melanjutkan misi 

Yesus dalam sejarah dan mengutus kita ke mana-mana supaya, 

melalui kesaksian iman dan pewartaan Injil, Allah bisa terus 

menyatakan cinta-Nya dan dengan cara ini menyentuh dan 

membarui hati, budi, tubuh, masyarakat dan budaya di setiap 

tempat dan zaman. 

 

Misi adalah tanggapan bebas dan sadar atas panggilan Allah. 

Tetapi kita melihat panggilan ini hanya ketika kita memiliki 

hubungan cinta personal dengan Yesus yang hadir di dalam 

Gereja-Nya. Marilah kita bertanya pada diri kita sendiri: apakah 

kita siap menyambut kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, 

untuk mendengarkan panggilan kepada misi, entah dalam hidup 

kita sebagai pasangan suami-istri atau sebagai orang yang 

mempersembahkan diri dalam hidup bakti atau mereka yang 

dipanggil sebagai pelayan tertahbis, dan dalam semua peristiwa 

hidup sehari-hari? Apakah kita bersedia diutus kapan saja atau 

di manapun untuk memberikan kesaksian iman akan Allah Bapa 

maharahim, untuk mewartakan Injil keselamatan dalam Yesus 
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Kristus, untuk membagikan hidup ilahi Roh Kudus dengan 

membangun Gereja? Apakah kita, seperti Maria, Bunda Yesus, 

siap sedia sepenuhnya bagi pelayanan kehendak Allah (bdk. Luk. 

1:38)? Keterbukaan batin ini esensial jika kita akan mengatakan 

pada Allah: “Ini aku, Tuhan, utuslah aku!” (bdk. Yes. 6:8). Dan ini, 

bukan dalam abstraksi, tetapi dalam bab hidup Gereja dan 

sejarah ini. 

 

Memahami apa yang disampaikan Allah kepada kita pada masa 

pandemi ini juga menunjukkan tantangan bagi misi Gereja. 

Keadaan sakit, penderitaan, ketakutan dan isolasi menantang 

kita. Kemiskinan mereka yang meninggal dalam kesendirian, 

yang tertelantarkan, mereka yang telah kehilangan pekerjaan 

dan pendapatan, yang tanpa tempat tinggal dan mereka yang 

kekurangan makanan menantang kita. Dipaksa untuk 

menjalankan sosial distancing dan untuk tinggal di rumah 

mengundang kita untuk menemukan kembali bahwa kita 

membutuhkan hubungan sosial seperti juga hubungan bersama 

kita dengan Tuhan. Jauh dari meningkatnya ketidakpercayaan 

dan ketidakpedulian, situasi ini hendaknya membuat kita lebih 

memberi perhatian pada cara kita berelasi dengan orang lain. 

Dan doa, di mana Allah menjamah dan menggerakkan hati kita, 

hendaknya membuat kita lebih terbuka pada kebutuhan saudara 

dan saudari kita untuk keluhuran martabat dan kebebasan, dan 

juga tanggung jawab kita terhadap pemeliharaan keutuhan 

ciptaan. Ketidakmungkinan berkumpul sebagai Gereja untuk 

merayakan Ekaristi telah mengantar kita untuk membagikan 

pengalaman banyak komunitas Kristen yang tidak dapat 

merayakan Misa setiap hari Minggu. Dalam semua hal ini, 

pertanyaan Allah: “Siapa yang hendak Kuutus?” ditujukan sekali 

lagi kepada kita dan menunggu jawaban yang murah hati dan 

meyakinkan: “Ini aku, utuslah aku!” (Yes. 6:8). Allah terus 
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mencari siapa saja yang bersedia Ia utus ke dalam dunia dan 

kepada bangsa-bangsa untuk memberi kesaksian akan cinta-Nya, 

pelepasan-Nya dari dosa dan kematian, serta pembebasan-Nya 

dari yang jahat (bdk. Mat. 9:35-38; Luk. 10:1-12). 

 

Perayaan hari Minggu Misi Sedunia juga merupakan kesempatan 

untuk menegaskan kembali bagaimana doa, renungan dan 

bantuan material wujud persembahan Anda merupakan begitu 

banyak peluang untuk ikut ambil bagian secara aktif dalam misi 

Yesus di dalam Gereja-Nya. Amal kasih yang diwujudkan dalam 

kolekte perayaan liturgi Minggu ketiga bulan Oktober ditujukan 

untuk mendukung karya misioner yang dijalankan atas nama 

saya oleh Karya Kepausan, untuk memenuhi kebutuhan spiritual 

dan material orang-orang dan Gereja-gereja di seluruh dunia, 

bagi keselamatan semua orang. 

 

Semoga Santa Perawan Maria, Bintang Evangelisasi dan 

Penghibur yang menderita, murid-murid yang diutus Yesus 

Putra-Nya, terus menjadi pengantara kita dan menopang kita. 

 

 

Di Roma, Basilika Santo Yohanes Lateran 

Pada Hari Raya Pentakosta 

31 Mei 2020 

 

Fransiskus 
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Perayaan  Ekaristi 

Hari Minggu Misi Sedunia ke-94  

Minggu  Biasa XXIX  
18 Oktober 2020 

 

 

RITUS PEMBUKA   

01.  Lagu Pembuka – Perarakan Masuk   

02.  Tanda Salib 

03. Salam  

04.  Pengantar/Kata Pembuka  

Tahun 2020 ditandai dengan penderitaan dan tantangan 
yang disebabkan oleh pandemi Covid -19. Namun, 
perjalanan misionaris di seluruh Gereja berlanjut. Sebuah 
tantangan datang. Paus Fransiskus mengajak kita semua, 
secara khusus dalam Minggu Misi ini, untuk merenungkan 
dan menjawab panggilan misi ini, seperti jawaban Nabi 
Yesaya “Ini aku Tuhan, utuslah aku” (Yes 6:8). Panggilan dan 
perutusan itu, datang dari hati Tuhan dan karena rahmat-
Nya kita berani menjawab: “Ini aku, utuslah aku”. Di masa 
yang sulit ini, kita semua dipanggil untuk bersatu, untuk 
berbagi, untuk peduli kepada orang lain. Kita dipanggil 
untuk keluar dari diri kita sendiri.  

 

Tema Minggu Misi tahun 2020, “Ini Aku, Utuslah Aku” (Yes 
6:8). Paus Fransiskus menuliskan bahwa: “Panggilan misi, 
menjadi undangan untuk keluar dari diri sendiri, dan 
menjadi sebuah kesempatan untuk berbagi, melayani, 
berdoa. Misi yang dipercayakan Tuhan kepada masing-
masing orang beralih dari diri yang ketakutan dan tertutup 
kepada diri yang ditemukan dan diperbarui oleh karunia itu 
sendiri.” Mengapa kita keluar dari diri kita sendiri untuk 
bermisi? Semua itu, tidak lain dan tidak bukan karena 
Kristuslah yang mendorong Gereja-Nya keluar dari dirinya 
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sendiri. Paus mengatakan: “Dalam misi mewartakan Injil, 
kita bergerak keluar karena Roh Kudus yang mendorong 
dan membawa kita keluar.”  

 

05.  Tobat – Tuhan Kasihanilah  

06.  Madah Kemuliaan       

07.  Doa Pembuka 

I/P. Marilah kita berdoa, (hening sejenak)    

Allah Yang Maha Pengasih, hanya Engkaulah satu-satunya 
Tuhan dan Allah kami. Bantulah kami untuk mengabdi-Mu 
dengan sepenuh jiwa dan raga serta menjadikan segala 
sesuatu menjadi sarana bagi kami untuk mengabdi-Mu. Di 
hari Minggu Misi ini juga, kami berdoa bagi para misionaris-
Mu.  Bimbinglah mereka, agar mampu keluar dari dirinya 
sendiri untuk mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini. Dengan 
pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang 
bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup 
dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.  

U. Amin.  

 

LITURGI SABDA 

08.  Bacaan Pertama (Yes. 45:1.4-6) 

Dibacakan oleh  Lektor (L). 

 

Aku memegang tangan Koresh, supaya Aku 
menundukan bangsa-bangsa di depannya. 

 

L. Pembacaan dari Kitab Yesaya.   

Beginilah Firman Tuhan, “Inilah Firman-Ku kepada orang 
yang Kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya 
Kupegang untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya 
dan melucuti raja-raja; untuk membuka pintu-pintu di 
depannya supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup: 
Demi hamba-Ku, Yakub, dan demi Israel pilihan-Ku, maka 
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Aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari 
engkau sekalipun engkau tidak menggenal Aku. Akulah 
Tuhan dan tidak ada yang lain; kecuali Aku tidak tidak ada 
Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau 
tidak mengenal Aku supaya dari terbitnya matahari sampai 
terbenamnya orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar 
Aku; Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain.” 

 

L. Demikianlah sabda Tuhan 

U. Syukur kepada Allah.  

 

09.  Mazmur Tanggapan (Mzm. 96:1.3.4-5.7-8.9ac)  

Ulangan :  Pujilah Tuhan, hai Umat Allah, pujilah Tuhan, hai 
Umat Allah!.  

 

Ayat Mazmur   

1) Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi 
Tuhan, hai seluruh bumi! Ceritakanlah kemuliaan-Nya di 
antara bangsa-bangsa, kisahkanlah karya-karya-Nya yang 
ajaib di antara segala suku.  

 

2) Sebab Mahabesarlah Tuhan, dan sangat terpuji, Ia lebih 
dahyat daripada segala dewata. Sebab segala allah para 
bangsa adalah hamba, tetapi Tuhan, Dialah yang 
menjadikan langit.  

 

3) Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah 
kemuliaan dan kekuatan! Berikanlah kepada Tuhan 
kemuliaan nama-Nya, bahwalah persembahan dan 
masuklah ke pelataran-Nya.  

 

4) Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan 
kekudusan, gemetarlah di hadapan-Nya, hai seluruh bumi! 
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Katakanlah di antara bangsa-bangsa, ”Tuhan itu Raja! Ia 
akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran.”. 

 

10.  Bacaan Kedua (1 Tes. 1:1-5b) 

Dibacakan oleh  Lektor (L). 

 

Kami selalu teringat akan amal imanmu,  

akan usaha kasihmu dan ketekunan harapanmu 

 

L. Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat 
di Tesalonika.  

Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat 
orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam 
Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera 
menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah 
karena kamu semua dan menyembut kamu dalam doa kami. 
Sebab, kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha 
kasihmu dan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita Yesus 
Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang 
dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kamu. 
Sebab, Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu 
bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan 
dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh..   

 

L. Demikianlah Sabda Tuhan 

U. Syukur kepada Allah 

 

11. Bait Pengantar Injil (Flp. 2:15-16) 

Dinyanyikan oleh Solis (S). 

 

S. Alleluia   

U. Alleluia 
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S. Hendaklah kamu bersinar di dunia seperti bintang-bintang 
sambil berpegang pada  Sabda kehidupan. 

U. Alleluia, Alleluia 

12.  Bacaan Injil (Mat. 22:15-21) 

Dibacakan oleh  Imam (I) atau Pemimpin Ibadat (P). 

 

Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan 
kepada kaisar,  

dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. 

 

I/P. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.  

Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana 
mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. 
Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang 
Herodian bertanya kepada Yesus, ”Guru, kami tahu, Engkau 
adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajarkan jalan 
Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapa pun juga sebab 
engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami 
pendapat-Mu: Bolehkan membayar pajak kepada kaisar atau 
tidak?” Tetapi, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka 
ia berkata, ”Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang 
munafik? Tunjukkanlah kepada-Ku mata uang untuk pajak itu.” 
Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka, Yesus 
bertanya kepada mereka, ”Gambar dan tulisan siapakah ini?” 
Jawab mereka, ”Gambar dan tulisan kaisar.” Lalu kata Yesus 
kepada mereka, ”Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib 
kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib 
kamu berikan kepada Allah”  

 

I/P. Demikianlah Injil Tuhan 

U. Terpujilah Kristus 

  

13.  Homili  

14.  Syahadat Para Rasul (dapat didoakan atau dinyanyikan) 
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15.  Doa Umat 

I/P. Kristus bersabda, ”Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib 
kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang 
wajib kamu berikan kepada Allah.” Marilah kita panjatkan 
doa-doa kepada Allah Yang Mahakasih, tempat setiap doa 
dikabulkan dan beban hati diringankan, 

     

L. Bagi Gereja.  
 Ya Bapa, semoga karya pelayanan dan cinta kasih Gereja 

bagi masyarakat menjadi tanda cinta kasih-Mu kepada 
manusia.  

U. Semoga umat-Mu selalu bertekun mendengarkan Sabda dan 
melaksanakan kehendak-Mu. 

 

L. Bagi hubungan Gereja dan negara.  

 Ya Bapa, berkatilah Gereja dan negara kami. Semoga Gereja 
dan negara dapat bekerjasama dengan baik dalam 
pembangunan masyarakat adil dan makmur merata. 

U. Semoga umat-Mu semakin berani terlibat untuk membangun 
negara sebagai bagian dari perwujudan iman kepada-Mu. 

 
L. Bagi para misionaris.  
 Semoga para misionaris, para imam, biarawan-biarawati, 

awam, petugas pastoral dengan penuh setia untuk 
menyuarakan kebenaran dan keadilan serta mampu   
membimbing umat-Mu pada jalan kebenaran dan 
keselamatan.  

U. Semoga umat-Mu semakin berani mewartakan Engkau, 
melalui kesaksian hidup kami sehari-hari. 

 

L. Bagi anak-anak misioner.  

  Semoga anak-anak misionaris cilik sanggup mendengarkan 
suara-Mu dan berani menjawab panggilan-Mu untuk menjadi 
imam, bruder, dan suster. Bantulah para orang tua, para 
pendamping untuk setia membimbing anak-anak misionaris 
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cilik, semoga apa yang mereka taburkan dalam hati anak-anak 
bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah berlimpah.  

U. Semoga anak-anak-Mu di seluruh dunia, mampu mewujudkan 
cinta kasih-Mu melalui hidup yang berdasarkan doa, derma, 
kurban, dan kesaksian. 

 

L. Bagi umat  yang hadir dalam perayaan ini. 
 Semoga kami umat-Mu yang hadir dalam perjamuna suci 

(ibadat) ini, siap menanggapi panggilan dan perutusan-Mu 
untuk memberikan hidup bagi sesama kami yang sangat 
memerlukan bantuan   cinta kami.  

U. Semoga umat-Mu, bertahan dalam menghadapi segala 
tantangan di zaman ini, dan mereka berani keluar dari 
dirinya untuk berbagi dengan sesama yang  membutuhkan. 
Semoga iman mereka Kau teguhkan. 

 

I/P. Allah Bapa yang kekal, Engkau mengenal kami, cita-cita akan 
kebaikan, sukacita dan kebahagiaan kami. Kami percaya 
Engkaulah cahaya mulia, Engkaulah pembawa sukacita ke 
dunia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan 
kami. 

U.    Amin.  

 

LITURGI EKARISTI 

16.  Persiapan Persembahan  

17. Lagu Persembahan 

18.  Doa Persembahan  

I/P. Marilah berdoa,  

Ya Allah, kami mohon tolonglah kami melaksanakan pelayanan 
altar dengan tulus hati. Semoga kami dimurnikan oleh rahmat-
Mu dan disucikan oleh misteri yang kami rayakan ini. Dengan 
pengantaraaan Kristus, Tuhan kami.  

U. Amin.   
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19.  Doa Syukur Agung 

 a. Dialog Pembuka 

 b. Prefasi 

 c. Kudus 

20.  Komuni 

 a. Bapa Kami 

 b. Embolisme 

 c. Doa Damai 

 d. Pemecahan Hosti 

 e. Persiapan Komuni 

f. Penerimaan Tubuh (dan Darah) Kristus.  
g. Pembersihan (Bejana) 
h. Saat Hening 

 

21. Doa Sesudah Komuni 

I/P. Marilah berdoa, 

Ya Allah, kami mohon, semoga perayaan misteri kudus ini 
berguna bagi kami, dan  anugerah yang berasal dari padanya 
menopang kami untuk hidup sekarang ini serta meneguhkan 
harapan kami untuk hidup abadi. Dengan pengantaraan 
Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang 
segala masa.  

U. Amin.  

 

RITUS PENUTUP       

22.  Pengumuman  

23.  Amanat Pengutusan  

34. Berkat 

35. Pengutusan 

36. Lagu Penutup – Perarakan Keluar  

    

* * * 
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BAHAN PENDALAMAN BINA IMAN REMAJA 
“Gaya Hidup Zaman Now:                                                             

Membawa Kristus ke Seluruh Waktu” 
 

 
Tujuan:  
 Remaja memahami arti “membawa Kristus dalam seluruh waktu 

sebagai gaya hidup zaman now”. 
 Remaja menyadari pentingnya sabda Tuhan dalam hidup 

sehari-hari. 
 

 

Proses pertemuan: 

PEMBUKA 
1. Lagu Pembuka: “Yesus Pokok dan Kita Carangnya” 

Yesus pokok dan kitalah carangnya tinggallah di dalam 
Dia(3x) 
Pastilah kau akan berbuah 
Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia (2x) 
Yesus pokok dan kitalah carangnya tinggallah di dalam Dia 
Pastilah kau akan berbuah. 

 
2. Doa Pembuka 

Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas waktu 
dan hidup yang Engkau berikan kepada kami, Engkau telah 
mengundang kami secara pribadi untuk hadir kembali di 
tempat ini. Kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu hadir 
bersama kami, supaya setiap hari kami mampu membaca 
firman-Mu, merenungkan sabda-Mu, dan mempraktikkan 
kehendak-Mu dalam hidup sehari-hari. Demi Yesus Kristus, 
Tuhan dan pengantara kami.  Amin. 

 
3. Pengantar 

Pertanyaan untuk brainstorming: 
▪ Saat bangun pagi, apa yang pertama kalian cari?  
▪ Siapa yang pernah lupa membawa handphone atau 

smartphone ketika hendak bepergian?  
▪ Apa yang dilakukan ketika lupa membawanya?  
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▪ Mengapa lupa dan bagaimana perasaanmu?  
▪ Ketika bangun tidur pagi hari, siapa yang berdoa terlebih 

dahulu lalu membuka smartphone?  
 

Setelah brainstorming, Pendamping mengajak peserta  masuk dalam 
pendalaman, misalnya: 

Teman-teman, apa kabar hari ini? Kita semua pasti selalu 
membawa smartphone. Atau, ada yang lupa membawanya 
hari ini? Bagaimana rasanya pergi tanpa HP? Mengapa lupa 
membawa smartphone? Siapa yang membawa Alkitab? Mari  
kita belajar bersama… 

 

PENDALAMAN 
4. Materi 

“Pencobaan di Padang Gurun” (Injil Matius 4:1-11) 
 

Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai 
Iblis. Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat 
puluh malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si 
pencoba itu dan berkata kepada-Nya: "Jika Engkau Anak 
Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." 
Tetapi Yesus menjawab: "Ada tertulis: Manusia hidup bukan 
dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari 
mulut Allah." Kemudian Iblis membawa-Nya ke Kota Suci 
dan menempatkan Dia di bubungan Bait Allah, lalu berkata 
kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu 
ke bawah, sebab ada tertulis: Mengenai Engkau Ia akan 
memerintahkan malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan 
menatang Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu jangan 
terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya: "Ada pula 
tertulis: Janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu!" Dan 
Iblis membawa-Nya pula ke atas gunung yang sangat tinggi 
dan memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia 
dengan kemegahannya, dan berkata kepada-Nya: "Semua itu 
akan kuberikan kepada-Mu, jika Engkau sujud menyembah 
aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya: "Enyahlah, Iblis! 
Sebab ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, 
Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!" 
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Lalu Iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat 
datang melayani Yesus. 

5. Ulasan 
Pertanyaan diskusi: 
a) Menurut cerita Injil Matius tadi, mengapa Yesus digoda 

oleh iblis? 
b) Godaan apa saja yang dialami oleh Yesus? 
c) Bagaimana Yesus mengatasi godaan iblis? 
d) Sebagai remaja Katolik yang percaya pada Yesus, apa 

yang bisa kita pelajari dari kisah ini? 
e) Apa yang dapat kita lakukan agar menjadi remaja Katolik 

yang berani melawan godaan untuk membawa Kristus 
dalam seluruh waktu? 

 
6. Aktivitas – Diskusi  

a. Tujuan: mengingatkan peserta agar lebih mampu 
membawa Kristus dalam seluruh waktu, membaca sabda 
Tuhan, dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Pertanyaan diskusi dalam kelompok: 
1) Sebagai remaja Katolik, godaan apa saja yang sering 

Anda alami di zaman now ini? Mengapa Anda mudah 
mengikuti godaan tersebut? 

2) Tantangan  atau kesulitan apa saja yang 
menghambatmu  untuk  membawa pesan Kitab Suci 
dalam hidup sehari-hari?  

3) Bagaimana cara Anda mengatasi tantangan dan 
kesulitan tersebut? 

 

 
7. Refleksi dan Penegasan 

Teman-teman, secara bersama-sama kita telah belajar 
memahami dan menyadari betapa penting dan 
bermaknanya hidup, jika kita senantiasa membawa Kristus 
dalam seluruh waktu kita. Orang sering mengatakan bahwa 
waktu tidak akan pernah kembali, berputar dan terus 
berlalu.  
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Remaja saat ini hidupnya tidak terlepas dengan 
smartphone. Ketika lupa membawanya saat hendak 
bepergian, kita pasti pulang kembali dan mengambilnya 
tanpa peduli apa pun yang akan terjadi. Bangun tidur pada 
pagi hari, hal pertama yang kita cari juga handphone. Kita 
merasa sulit untuk melepaskan diri dari smartphone. Kita 
langsung membukanya begitu ada nada pesan masuk. 

Nah, Paus Fransiskus mengajak untuk menjadikan 
gaya hidup zaman now kalian itu sebagai sebuah 
GAMBARAN CARA HIDUP kita sebagai seorang remaja 
Katolik. Alkitab harus senantiasa dibawa dan dibaca, sama 
seperti kita selalu menjinjing smartphone. Apa yang akan 
terjadi jika adik-adik perlakukan Alkitab sama dengan 
seperti yang kita lakukan pada ponsel? Kita balik 
mengambilnya jika lupa membawa sebelum bepergian. Atau, 
kita membukanya lebih sering setiap hari, membaca pesan-
pesan Tuhan yang termuat dalam Alkitab sesering kita 
membaca pesan yang masuk pada ponsel kita. 

Alkitab berisikan Sabda Allah, peranti yang sangat 
efektif untuk memerangi godaan si jahat dalam hidup 
sehari-hari. Sabda inilah yang membuat kita selalu dekat 
dengan Tuhan. Roh jahat telah menggodai Yesus agar 
meninggalkan jalan ketaatan dan kerendahan hati. Iblis 
ingin agar Yesus mengambil jalan pintas yang salah dalam 
menuju kemenangan dan kemuliaan.  

Semua anak Katolik dipanggil untuk mengikuti jejak 
Yesus dalam hidup sehari-hari. Itulah sebabnya, kita mesti 
akrab dengan Alkitab: membacanya sesering mungkin, 
merenungkannya, dan mempraktikkan pesan-pesan-Nya 
dalam hidup. Kita diajak untuk membawa Kristus dalam 
keseluruhan waktu sehari-hari.  

Jika melihat kehidupan kita saat ini, apakah kita 
berani menolak atau melawan godaan-godaan yang 
menghalangi kita untuk membawa Kristus dalam seluruh 
hidup sehari-hari? Apakah kita setia membaca Alkitab, 
merenungkan sabda-Nya setiap hari untuk  melawan godaan 
si jahat? Apakah kita juga setia berdoa? Sebagai remaja 
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Katolik sering kali kita mudah ikut arus mengikuti godaan si 
jahat demi kepentingan diri. Misalnya, karena gengsi atau 
harga diri, takut dikatakan ketinggalan zaman, kita menjadi 
mudah terpengaruh oleh teman-teman. Betapa kita juga 
sering merasa malu berdoa sebelum makan di tempat 
umum. Kita mungkin takut jika dikatakan sok suci. Padahal, 
contoh-contoh konkret tadi merupakan wujud nyata kita 
membawa Kristus dan mewartakan kebaikan-Nya dalam 
hidup sehari-hari. 

Menurut Injil Matius di atas, sikap Yesus ketika 
dihadapkan dengan godaan iblis yang memikat dan 
menawarkan kemegahan duniawi, Ia tetap teguh dan setia 
pada kehendak Bapa meskipun harus menanggung risiko. 
Yesus tetap mempertahankan keyakinannya, sehingga Ia 
tidak mudah jatuh dalam godaan. Demikian pula dalam 
kehidupan sehari-hari, begitu banyak godaan yang kita 
alami melalui smartphone, gadget, medsos. Namun, kita 
diajak untuk berani menolak godaan, berani mengatakan 
tidak terhadap si jahat, berani mempertanggung-jawabkan 
iman kita pada Kristus serta berani membawa Kristus dalam 
keseluruhan hidup kita sehari-hari. 

 

PERAYAAN IMAN 
8. Doa Syukur dan Permohonan 

Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Melalui sabda-
Mu yang tertuang dalam Kitab Suci, Engkau menyapa 
kami. Engkau mengingatkan kami agar selalu 
mengandalkan-Mu, agar kami selalu membawa-Mu dalam 
seluruh waktu hidup kami dengan mewartakan kebaikan-
Mu kepada teman-teman yang kami jumpai. Tuhan, 
ajarilah kami untuk selalu terbuka pada sabda-Mu yang 
menuntun hidup kami untuk selama-lamanya. Amin. 

 
9. Doa Bapa Kami 
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PERUTUSAN 
10. Perutusan Misioner 

Pendamping bisa memberikan tugas berikut kepada para remaja. 

 
Tugas misioner:  
▪ Anak-anak diminta untuk membaca salah satu perikop 

Kitab Suci yang menjadi kesukaannya. Lalu, mereka mesti 
menuliskan ayat emas yang menyentuh hatinya.  

▪ Tulislah ayat emas tersebut di sebuah kertas tebal dan 
hiaslah seindah mungkin. Setiap kali hendak tidur, 
taruhlah kertas ayat emas tersebut di atas HP. Saat 
bangun tidur, ambil dan bacalah ayat emas tersebut. 
Ingatlah pesan sabdanya dalam seluruh aktivitas hari itu. 
 

11. Doa Penutup 
Ya Allah, kami sering kali melupakan-Mu. Kami lupa dan 
kadang malas membaca sabda-Mu dalam Kitab Suci. Kami 
masih sering memilih akrab dengan gadget atau 
smartphone. Oleh karena itu, ya Allah, dampingi dan 
bantulah kami agar dalam setiap kesibukan dan 
kecenderungan yang ada pada diri kami, kami masih 
teringat pada kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan 
pengantara kami. Amin. 
 

12. Lagu Penutup: “Yesus Itulah Satu-Satunya” 
Yesus itulah satu-satunya 
Penolongku yang sungguh 
Ia berjanji akan kembali 
Untuk kita semua 
Ooo haleluya  puji Tuhan 
Upahmu besar di surga (2x) 

 
 

 
*)Bahan pendalaman ini diambil dari salah satu judul yang ada di buku Remaja 

Misioner Zaman Now – Modul Bina Iman Remaja dengan Bahasa Kekinian, yang 
diterbitkan oleh Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia  tahun 2020. 
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Renungan Hari Minggu Misi Sedunia ke-94 
Pekan Biasa XXIX - 18 Oktober 2020 
 
Bacaan I: Yes 49:1,4-6 
Bacaan II: 1 Tes 1:1-5b 
Injil: Matius 22: 13-21  
   

 

“Inilah aku, utuslah aku” 
 (Yesaya 6:8) 

 
 

Hari ini, tepatnya tanggal 18 Oktober 2020, Gereja semesta 
merayakan Hari Minggu Misi Sedunia. Mengapa kita merayakan 
Hari Minggu Misi? Menurut Paus Fransiskus, Hari Minggu Misi 
menjadi sebuah kesempatan seluruh umat Kristiani untuk 
memperbaharui komitmen akan panggilan misi yang ada dalam 
diri umat beriman. Sadar atau tidak, bahwa kita semua yang 
telah dibaptis, kita mempunyai tugas perutusan. Apa tugas kita? 
Yang jelas kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah 
dunia ini. Dalam pesan Minggu Misi ini, Paus Fransiskus 
mengajak kita untuk keluar dari diri sendiri. Di tengah 
penderitaan dan tantangan zaman ini yang disebabkan oleh 
wabah virus corona, kita diajak untuk berani menjawab 
pertanyaan Tuhan yang ditujukan kepada Nabi Yesaya “Ini aku, 
utuslah aku” (Yes 6:8).  
 
Bagaimana cara kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah 
pandemi covid-19 ini? Ada banyak cara sederhana yang dapat 
kita lakukan. Kita bisa melihat di sekeliling kita, dengan berbagi 
dan melakukan solidaritas bagi saudara-saudari kita yang 
membutuhkan uluran tangan kita. Kita berani keluar dari diri 
sendiri, dengan tidak bertindak egois, hanya memikirkan diri 
kita sendiri. Mengapa ini penting? Dengan mengasihi orang lain, 
kita tentu juga akan mentaati apa yang menjadi peraturan 
pemerintah, untuk tinggal di rumah, menjaga kesehatan dengan 
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rajin mencuci tangan, serta menggunakan masker. Dengan 
melakukan tindakan ini, berarti kita juga mencintai keluarga, 
mencintai orang-orang di sekeliling kita.  
 
Bacaan Injil hari ini berbicara tentang apa yang harus kita 
berikan kepada Allah dan apa yang mesti kita berikan juga 
kepada kaisar. Kita bersyukur, bahwa Tuhan memberikan 
pemimpin kepada kita. Namun, kita harus tahu jelas, hal mana 
yang harus kita berikan kepada Allah dan mana kepada Kaisar. 
Kita harus bijaksana, untuk melakukan semua itu.  Seringkali kita 
kurang jujur kepada Allah. Kita berdalih, seakan-akan kita ingin 
melakukan sesuatu untuk orang lain, padahal kita mencari 
keuntungan dari itu. Maka, kebijaksanaan perlu kita asah, 
menyadari penuh apa yang seharusnya kita berikan kepada 
Allah, yang menjadi hak Allah, dan mana yang pantas untuk 
diberikan kepada Kaisar.  Dengan berlaku bijaksana, tentu kita 
dapat menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Paulus 
selalu teringat akan usaha kita umat-Nya, akan kasih, ketekunan 
dan harapan kepada Allah Tuhan kita. Paulus percaya dan yakin 
bahwa Kabar Gembira yang ia wartakan berasal dari Roh Kudus.  
 
Minggu Misi ini, kita diingatkan akan panggilan misi kita. 
Panggilan misi kita berasal dari Allah, karena cinta-Nya kepada 
kita.  “Ia adalah cinta dalam gerakan misi yang konstan, selalu 
keluar dari diri-Nya sendiri untuk memberikan kehidupan,” tulis 
Paus Fransiskus. Tuhan selalu mencintai kita terlebih dahulu dan 
dengan cinta-Nya ini, Dia bertemu kita dan memanggil kita. 
Panggilan pribadi kita berasal dari kenyataan bahwa kita adalah 
putra dan putri Allah di Gereja, keluarga-Nya.  Kehidupan umat 
manusia lahir dari cinta Tuhan, tumbuh dalam cinta dan 
cenderung menuju cinta. Tidak ada yang dikecualikan dari kasih 
Allah.  Pengorbanan Yesus Putra-Nya yang kudus di kayu salib 
yang telah mengalahkan dosa dan maut (lih. Rom 8: 31-39). Bagi 
Tuhan, kejahatan – bahkan  dosa – menjadi tantangan untuk 
mencintai dan mencintai lebih dan lebih lagi (lih. Mat 5,38-48; 
Luk 23,33-34).  
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Misi jawaban bebas dari panggilan Allah. “Panggilan kita itu, 
hanya dapat dipahami ketika kita hidup dalam sebuah hubungan 
pribadi dengan Yesus yang hidup di Gereja-Nya,” tegas Paus 
Fransiskus. Maka, Bapa Paus mengajak kita untuk bertanya 
kepada diri kita sendiri: “Apakah kita siap mendengarkan 
panggilan untuk misi, baik melalui cara pernikahan, menjadi 
imam, biarawan-biarawati?  Apakah kita bersedia diutus untuk 
mewartakan iman yang berbelas kasih, mewartakan Injil 
Keselamatan Yesus Kristus? Apakah kita, seperti Maria, ibu Yesus 
yang siap tanpa syarat melayani kehendak Allah (lih. Luk 1:38)? 
  
Merayakan Hari Misi Sedunia juga berarti menegaskan kembali 
bagaimana doa, refleksi, dan karya amal persembahan yang kita 
lakukan, menjadi sebuah kesempatan secara aktif berpartisipasi 
dalam misi Yesus di Gereja-Nya. “Persembahan amal yang 
diungkapkan dalam kolekte perayaan liturgi Minggu ketiga bulan 
Oktober dimaksudkan untuk mendukung pekerjaan misionaris 
yang dilakukan atas nama saya oleh Lembaga Misi Kepausan, 
untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan material dari orang-
orang dan Gereja di seluruh dunia untuk keselamatan semua 
orang,” demikian harapan Paus Fransiskus dalam Minggu Misi 
ini.  

 
 

Sr. Yohana SRM  
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