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“
◍ Tujuan

Untuk semakin rela menjalankan perutusan Tuhan
dalam hidup kita

◍ Mohon
Agar gembira menjadi utusan Tuhan di dunia ini

3



Pengantar
◍ Teman-teman CLC yang dikasihi Tuhan, Kita yang dicintai

Tuhan begitu besar, kita juga diutus Tuhan.

◍ Cinta Tuhan selalu mengandung unsur perutusan. 
Siapapun yang merasa dicintai Tuhan akan merasa juga
diutus menyebarkan cinta Tuhan itu kepada semua
orang.

◍ Misalnya (2/3):
 Seorang anak SD yang merasakan cinta Tuhan dalam

retret, dengan semangat ingin belajar lebih rajin, ingin
membantu orang tuanya, ingin berdamai dengan
temannya;

 Seorang mahasiswa yang tersentuh dalam retret akan
cinta Tuhan, dengan gembira rela membantu teman-
temannya maju dan aktif di berbagai kegiatan; 4



Pengantar
◍ Misalnya (3/3):

 Seorang bapak yang merasakan dicintai Tuhan, dengan
penuh semangat mau berkorban bagi kebahagiaan
keluarganya dan tetangganya;

◍ Kita sebagai seorang CLC, yang merasakan dicintai Tuhan,  
kita juga diutus ikut terlibat dengan karya perutusan Tuhan
lewat perutusan Gereja.

◍ Perutusan Tuhan adalah “agar kita menjadi pewarta gembira
bagi manusia jaman ini”

◍ Perutusan CLC juga bersesuaian dengan perutusan gereja
yang terlibat menyelamatkan manusia terutama mereka yang 
tersingkir dan terpinggirkan.

◍ Kita ingin meneliti dan mendeteksi perutusan CLC dan apa

yang dapat kita lakukan dalam ikut perutusan itu. 5



Bahan Renungan
1. General principal Part 1. Kharisma kita; nomor 8 
(singkatan bebas)

Bacalah teks ini pelan-pelan!

◍ Sebagai anggota umat Allah, kita telah menerima dari
Tuhan perutusan untuk menjadi saksi keselamatan di 
depan umat manusia, lewat tingkahlaku, kata-kata, dan
tindakan, yaitu terlibat dengan misi Tuhan “membawa
kabar baik pada yang miskin, pembebasan pada tawanan, 
penglihatan pada yang buta,  dan pewartaan kerajaan
Allah sudah datang”(Lk 4: 18-19)
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Bahan Renungan
◍ Hidup kita sebagai CLC adalah apostolis, perutusan. 

Bidang perutusan CLC tidak ada batasnya mencakup
bidang gereja dan masyarakat dunia.

◍ Untuk membawa keselamatan pada semua manusia
dengan membuka hati mereka pada pertobatan dan
berusaha mengubah struktur masyarakat yang 
menindas.
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Pertanyaan refleksi
Perutusan apa yang utama dari General Principle itu?

Apakah anda setuju dengan perutusan itu?
Apakah perutusan itu juga cocok dengan situasi Indonesia dan situasi tempat kita

sekarang hidup?
Apa aku tertarik untuk melakukannya?

Bicaralah secara pribadi dengan Tuhan yang mengutus Anda!



Bahan Renungan
2. Perutusan pribadi CLC

◍ Barangkali anda sebagai CLC sendirian, tidak punya kelompok
ataupun teman. Maka anda dapat melakukan perutusan
pribadi sebagai anggota CLC.

◍ Perutusan pribadi apa yang sampai hari ini telah anda lakukan? 
Apakah anda puas, gembira dengan perutusan itu?

◍ Apa ada perutusan pribadi yang ingin lebih anda lakukan
kedepan yang sesuai dengan semangat perutusan dunia ini?

◍ Semangat apa yang akan anda bawa dalam melakukan
perutusan pribadi ini?

◍ Apakah anda rela berbagi tentang perutusan pribadi ini dengan
teman dan sahabat CLC lain?
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Bahan Renungan
3. Perutusan kelompok CLC

◍ Sebagai kelompok perutusan apa yang pernah anda
lakukan? Apa anda gembira dengan perutusan itu? 

◍ Apakah anda sebagai kelompok CLC ingin lebih
melakukan perutusan bersama ke depan?

◍ Bila ya, kiranya perutusan apa yang dapat dilakukan
bersama?

◍ Bagaimana anda akan melakukannya?

◍ Langkah apa yang akan anda buat agar gagasan
perutusan bersama ini terwujud?
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BDoa pribadi pada Yesus
Doa pribadi pada Yesus
◍ Dengan tenang, hening di depan Yesus. Anda

ungkapkan apa yang ada dalam hati dan pikiran
anda pada Yesus. 

◍ Ungkapkan apakah anda ingin menjalankan
perutusan yang diberikan Tuhan? Perutusan pribadi, 
kelompok atau apa?
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Mensharingkan pada teman
di WAG
◍ Dengan tenang secara singkat tulislah apa yang 

anda alami hari ini, yang anda rasakan dalam hal
perutusan CLC. 
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SELAMAT BERMENUNG! 
TUHAN MEMBERKATI!
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