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“
◍ Tujuan

Untuk terlibat dalam karya perutusan Gereja mondial bagi seluruh
dunia, menjadi sahabat bagi semua orang.

◍ Mohon
Agar rela menjadi sahabat bagi semua orang
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Pengantar
◍ Teman-teman CLC yang baik, Baru saja Paus Fransiskus

mengeluarkan ensiklik baru yang bernama Fratelli Tutti;
menjadi sahabat bagi semua orang.

◍ Paus sadar bahwa masalah dunia ini tidak dapat
dipecahkan sendiri, tetapi harus dipecahkan bersama oleh
semua manusia, semua bangsa. Maka persaudaraan antar
semua bangsa adalah mutlak bagi kemajuan dan
kedamaian dunia.

◍ Pengalaman covid-19 dengan jelas menunjukkan bahwa
kita perlu bersatu tanpa membeda bedakan suku, ras, 
agama, kedudukan, dan negara untuk menumpas virus ini.

◍ Bagaimana semangat itu dapat kita lakukan dan
kembangkan dalam CLC dan juga dalam kehidupan kita?
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Bahan Renungan
1. Melihat apa yang dilakukan Paus Fransiskus dalam
membangun persaudaraan

1. Menerima pengungsi di Vatikan; Mengunjungi orang-
orang yang tersingkir, sakit, di penjara, dll.

2. Membangun kerjasama dengan semua pimpinan
agama: kristiani, Islam, Hindhu, Budha, dll. 

3. Menerima berbagai pimpinan Negara dan menekankan
pentingnya kerjasama;
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Bahan Renungan
4. Paus Fransiskus bertemu dan mengadakan doa

perdamaian di Taman Vatikan bersama Shimon Peres
(Israel) dan Abu Mazen (Palestina). Paus mengatakan: 
“Kehadiran Anda adalah tanda persaudaraan yang besar, 
yang Anda penuhi sebagai anak-anak Abraham, dan 
ekspresi konkret kepercayaan pada Tuhan, Tuhan dari 
semua sejarah, yang hari ini memandang kita sebagai 
saudara dan saudari satu sama lain dan ingin memimpin 
kita di jalan-Nya ”. 

5. Di Kuba, Paus Fransiskus dan Patriark Kirill 
menandatangani deklarasi bersama yang, dalam kata-
kata pembukaannya, menekankan: “Dengan sukacita, 
kita bertemu satu sama lain sebagai saudara seiman
yang bertemu untuk ‘berbicara dengan lantang” 6



Bahan Renungan
6. Paus berlutut dan mencium kaki para pemimpin Sudan 

Selatan yang dipanggil ke Vatikan untuk retret spiritual 
dan damai. “Kepada kalian bertiga, yang 
menandatangani Perjanjian Perdamaian,” kata Paus 
dengan kata-kata tulus, “Saya berbicara kepadamu 
sebagai saudara, tinggallah dalam damai. Saya berkata 
dari hati. Marilah kita maju bersama.”

7. Penandatanganan Dokumen tentang Persaudaraan
Manusia di Abu Dhabi pada tahun 2019 menandai satu
lagi contoh dedikasi Paus Fransiskus untuk
mempromosikan cinta persaudaraan
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Bahan Renungan
2. Ensiklik Fratelli-Tutti

◍ Diumumkan pada tanggal 3 Oktober 2020 di Asisi oleh
Paus Fransiskus.

◍ Isi utama:
○ Mengajak untuk membangun persaudaraan universal 

dengan semua orang. 
○ Kita semua adalah saudara. Ini diinspirasikan oleh Santo 

Fansiskus Asisi yang menghidupi semua makluk sebagai
saudaranya. Dia bersaudara dengan siapapun termasuk
waktu itu dengan kelompok Muslim di Mesir.

○ Pengalaman Covid 19 semakin meyakinkan bahwa kita
hanya dapat hidup damai dan maju kalau mau bersaudara
dengan siapapun dan bekerjasama dengan siapapun. 
Tidak dapat hidup di dunia tanpa berkaitan dengan yang 
lain. 8



Bahan Renungan
◍ Beberapa nilai dan tekanan diungkapkan seperti:

○ Siapa saudaraku?
○ Kita diajak merenungkan Kisah Orang Samaria yang 

menolong orang Yahudi yang dirampok (Lk 10: 25-37). 
Disini jelas siapa saudara kira menurut Yesus.

○ Saudara tanpa membedakan suku, agama, budaya, 
karakter, dll. 

○ Ada banyak kendala untuk membangun persudaraan itu
○ Namun ada harapan bahwa itu dapat kita usahakan
○ Lalu diungkapkan beberapa cara untuk semakin

membangun persaudaraan.

◍ Apa yang mengesan bagiku dari insiklik itu? Bagaimana
itu dapat memperbaharui hidup, sikap, perutusan kita
kedepan?
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Bahan Renungan
3. Beberapa hambatan yang menghalangi kita untuk
bersahabat

◍ Merasa paling hebat, paling baik, paling suci, paling 
sempurna

◍ Minder dengan orang lain, maka menyendiri

◍ Hanya mencari aman dengan kelompok dan gangnya
sendiri

◍ Hambatan psikologis, tidak tenang, tidak aman dengan
yang lain
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Bahan Renungan
4. Apa yang aku dapat dilakukan untuk membangun
persaudaraan universal

◍ Sebagai pribadi

◍ Di CLC

◍ Di lingkup tetangga dan gereja

◍ Di tempat kerja?
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Doa pribadi di depan Yesus
◍ Dengan tenang kita bicara dengan Tuhan Yesus

tentang apa yang mengesankan dari ensiklik ini
dan apa yang dapat kita kembangkan dalam
lingkup kita.
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Mensharingkan pada teman
di WAG & ZOOM
◍ Silahkan secara singkat menuliskan apa yang 

terkesan dalam permenungan hari ini.

◍ Dan kita sharingkan juga di ruang zoom malam
nanti.

◍ Sampai bertemu
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SELAMAT BERMENUNG! 
TUHAN MEMBERKATI!
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