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* Manusia Makluk Sosial

* Paus Fransiskus

* Refleksi APP ke 2 : 

>> Berjumpa dengan sesama dimana – mana
>> Selalu ada orang yg bisa kita sapa

>> Kesederhanaan yang rendah hati
>> Persaudaraan ditunjukkan – juga kepada yg tidak seiman

>> Hidup beriman di tengah masyarakat
>> Menemukan kehadiran Allah dalam diri saudara2 sekitar kita
>> Belajar semakin

mengasihi,  terlibat & menjadi berkat
di tengah masyarakat



PAUS FRANSISKUS ASISI – HUMAN FRATERNITY DOCUMENT 

Saya merasa sangat terdorong Oleh Imam Besar
Ahmad Al – Tayyeb yang saya temui di Abu Dhabi,
dimana kami menyatakan bahwa :
“ Tuhan telah menciptakan semua manusia yang
setara dalam hak, kewajiban dan martabat, dan
telah memanggil mereka untuk hidup bersama
sebagai saudara “

Fratelli Tutti , 4 – 5 
Persaudaraan & Persahabatan Universal



Orang Samaria yg murah hati (Luk 10:25-37) 



PENDALAMAN MAKNA KITAB SUCI

❖ Yesus mengajak kita memiliki hati yg terbuka & peka

❖ Tindakan membantu sesama – wujud manusia bermartabat

❖ Kita diminta mengenali Kristus dalam diri saudara-saudari
yg tersingkir, tersisih & peduli kepada orang asing (Mat 25 : 35-45)

❖ Kita perlu mengingat kehadiran Tuhan yg mengasihi
semua orang Tanpa batas - sengsara, wafat & kebangkitanNya

❖ Kita perlu menyadari spiritualitas persaudaraan sebagai
alasan mengasihi & menerima saudara- saudari kita sebagai

sesama dengan tidak terbatas - tidak memandang latar belakang



ANALISIS SOSIAL 
KISAH PEMUDA BEKASI BANGKITKAN KESADARAN MASYARAKAT LAWAN CORONA 

➢ Banyak cara melakukan kebaikan dimasa pandemi - dgn kekompakan

➢ Para pemuda melakukan penyemprotan desinfektan bersama & serempak

➢ Para pemuda peduli - menyerukan kesadaraan & keseriusan menanggapi
Corona 

➢ Melawan Corona harus menjadi tanggung jawab bersama & serius
bekerjasama

➢ Mari Peduli, mari menjadi pioner pelaku sosial. 



PERTANYAAN REFLEKTIF 

❑ Bagaimana di tengah masa pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yg
penuh kasih dengan semakin mengasihi & semakin terlibat di Tengah
masyarakat kita ?

❑ Bagaimana kita dapat semakin menjadi berkat melalui kerjasama dengan
masyarakat di sekitar kita, terutama dengan saudara saudari yang beragama
lain?



AKSI NYATA 

AKSI CINTA 
SEMAKIN MENGASIHI 

AKSI KETERLIBATAN 
SEMAKIN TERLIBAT

AKSI BERKAT 
SEMAKIN JADI BERKAT

Kepedulian & ikut
serta dalam berbagai
pelayanan ditengah

masyarakat

Promotor Protokol
Kesehatan

demi keselamatan
bersama

Menjadi Berkat kepada
saudara KLMTD, 

terutama penderita
covid – 19 



AKSI NYATA 

SEMAKIN TERLIBAT



AKSI NYATA 

SEMAKIN TERLIBAT



https://www.bing.com/images/search?q=symbol+hati&id=5CE404059EF1A016EC4710EEF5A6673EC34B9CCA&FORM=IQFRBA


Semoga kasih Tuhan semakin memancar dari hati setiap orang 

TUHAN MEMBERKATI 

TELADAN YESUS  : Teladan KASIH – sengsara, wafat & kebangkitanNya. 
KASIH BAPA           :  Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan / lidah saja, tetapi

dengan perbuatan dan dalam kebenaran ( 1 Yoh 3 : 18 ) 

“Semoga kita semakin mampu untuk
semakin mengasihi, 

semakin terlibat dan
semakin menjadi berkat

di tengah masyarakat”. 

Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami 

dalam hidup kami sehari-hari . 


