
Kepekaan Sosial
Bagi Sesama

Pertemuan I



Kepekaan Sosial

– Sudah jarang kita jumpai di 
Jakarta

– Kekuatan Bangsa Indonesia 
dan Gereja Katolik










InspIrasI sabda



Paham Keadilan Sosial Dalam Kitab Suci
– Keadilan dipahami secara konkrit dan sederhana

– Keadilan erat dengan situasi SHALOM

– Hampir seluruh Kitab Suci berbicara tentang korban-korban 
ketidakadilan

– Kabar Gembira

Inspirasi Sabda



4 Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin
dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini
5 dan berpikir: “Bilakah bulan baru berlalu supaya kita
boleh menjual gandum, dan bilakah hari sabat berlalu
supaya kita boleh menawarkan terigu. Dengan
mengecilkan efa, membesarkan syikal, berbuat curang
dengan neraca palsu,
6 supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang 
yang miskin karena sepasang kasut; dan menjual terigu
rongsokan?”

Inspirasi Sabda

Amos 8:4-10 Peringatan terhadap orang yang menindas sesamanya



7 TUHAN telah bersumpah demi kebanggaan Yakub: 
“Bahwasanya Aku tidak akan melupakan untuk
seterusnya segala perbuatan mereka!
8 Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, 
sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah
itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, 
diombang-ambingkan dan surut seperti sungai
Mesir?”

Inspirasi Sabda

Amos 8:4-10 Peringatan terhadap orang 
yang menindas sesamanya



9 “Pada hari itu akan terjadi,” demikianlah firman Tuhan
Allah, “Aku akan membuat matahari terbenam di siang
hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. 
10 Aku akan mengubah perayaan- perayaanmu menjadi
perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. 
Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap
pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku
akan membuatnya sebagai perkabungan karena
kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi
seperti hari yang pahit pedih.”

Inspirasi Sabda

Amos 8:4-10 Peringatan terhadap orang yang menindas
sesamanya



– Siapa pelaku ketidakadilan? PARA PEDAGANG YANG 
CURANG

– Siapa korbannya? ORANG MISKIN & LEMAH
– Ketidakadilan model apa yang mereka alami?

MONOPOLI PERDAGANGAN (EKONOMI), 
DICURANGI dan TIDAK BISA MELAWAN

– Bagaimana Allah / Gereja bertindak melawan
ketidakadilan itu? ALLAH AKAN MENGUBAH BERKAT 
MEREKA MENJADI MALA PETAKA.

Inspirasi Sabda



BERKAT dan SHALOM yang diberikan oleh Allah baru akan
sungguh terjadi bila umat manusia menjalankan keadilan

dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Inspirasi Sabda





belajar ajaran sosIal
Gereja



Maka hendaknya para warganegara menyadari, bahwa
termasuk hak maupun kewajiban mereka (yang harus
diakui oleh kekuasaan sipil): sedapat mungkin
menyumbangkan jasa mereka demi perkembangan
masyarakat mereka yang sejati.

Terutama di wilayah-wilayah yang belum maju
perekonomiannya, – karena di situ mendesak sekali
bahwa segala upaya dikerahkan, – kesejahteraan umum
sangat dibahayakan oleh mereka, yang membiarkan
harta kekayaan mereka sia-sia tak terpakai, atau pun 
juga oleh mereka, yang tanpa mengurangi hak pribadi
untuk beremigrasi – membiarkan masyarakat mereka
terbengkelai tanpa upaya-upaya jasmani maupun rohani
yang justru di butuhkannya

Belajar Ajaran Sosial Gereja



Latar Belakang:

– Dunia sedang berubah, sadar perang hanya membawa
kesengsaraan. Dunia sedang memasuki era modern, 
komunisme jatuh, tetapi kapitalisme meraja lela.

– Jurang kaya miskin semakin lebar.

– Kegembiraan dan harapan, duka dan
kecemasan manusia-manusia zaman ini, 
terutama kaum miskin dan yang menderita, 
adalah kegembiraan dan harapan, duka dan
kecemasan para murid Kristus juga.

Belajar Ajaran Sosial Gereja



– ASG menyadarkan kita bahwa kemakmuran
ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang 
yang berkuasa, bermodal besar yang senantiasa
mencari keuntungan semata.

– Mengharapkan keadilan dari para pelaku
ketidakadilan tampaknya sulit.

– ASG juga menyadari bahwa memperjuangkan
keadilan sosial, kesejahteraan bersama adalah
tugas kita bersama, bagian dari panggilan kita
sebagai orang kristiani dan warga negara

Belajar Ajaran Sosial Gereja





REALITAS   
SEKITAR  KITA



– Diangkat kasus 4 anak remaja di Kupang
kedapatan mencuri uang di Gereja dan itu sudah
dilakukan berulang kali.

– Siapa yang harus disalahkan dalam hal ini? 
Anak-anak itu/Orang tua/Guru / Masyarakat?

– atau ada suatu masalah yang menjadi akar dari
semua tindakan kriminal itu?

REALITAS SEKITAR KITA



– Mengajar umat yang hadir untuk SADAR, 
BERGETAR HATI nya panggilan hidupnya dan
akan fakta ketidakadilan di sekitarnya.

– Apakah umat Katolik hanya diam saja, atau
terlena karena juga menjadi bagian dari pelaku
ketidakadilan?

– Keadilan harus berujung padahal yang konkret, 
bukan teori



TINDAKAN NYATA 
YANG MAU 

DIPERJUANGAKAN
– Gerakan sesekali belanja di pasar

tradisional dan toko kelontong
– Hemat Listrik dan Air 
– Hidup Sederhana
– Ayo Sekolah Ayo Kuliah (ASAK)
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