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GO – KITAB SUCI LINGKUNGAN (GO – KIL): PERTEMUAN IV 

LOYALITAS 
 

LAGU PEMBUKA  
TANDA SALIB DAN SALAM 
F : Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 
U : Amin. 
F : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putera dalam 

persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. 
U : Sekarang dan selama-lamanya. 
 
 

PENGANTAR 
Loyalitas adalah istilah untuk menggambarkan seberapa kuat preferensi/selera seseorang 
terhadap sesuatu dibanding dengan sesuatu yang lain. Loyalitas dapat disebut juga dengan 
kesetiaan. 
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah loyalitas dalam kehidupan rohani 
kita. 
 
 

DOA PEMBUKA 
Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur bagi-Mu atas anugerah-Mu yang melimpah 
bagi kami semua. Engkau telah mengutus Putera-Mu sendiri untuk datang dalam hidup 
kami, yang memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar Firman-Mu tentang hal 
menjadi pengikut-Mu. Berilah kami bimbingan dan terang-Mu agar dengan mendengarkan 
Firman-Mu, kami mampu menjadi pengikut-Mu yang setia. 

 

BACAAN KITAB SUCI  
LUKAS 9: 57-62  HAL MENGIKUT YESUS 
ULASAN BACAAN: 
Yesus menanggapi seseorang yang berkata: “Aku akan mengikut Engkau, kemana saja 
Engkau pergi” (ay. 57) dengan berkata: “Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai 
sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya” (ay. 
58), yang dapat diartikan Yesus tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. 
 
Tanggapan Yesus yang mengajak mereka untuk ikut (ay. 59) dijawab penghindaran/ 
penundaan/penolakan dengan pelbagai alasan, seperti mengubur bapaknya dan pamitan 
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dengan keluarga. Kemungkinan karena mereka melihat ternyata Yesus hanya sebagai guru 
keliling yang miskin, tidak mempunyai rumah/markas sehingga patut diragukan atau 
dipertimbangkan kembali bila ingin mengikuti Dia. Yesus menjawab bahwa untuk mengikuti 
Dia diperlukan loyalitas. Barangsiapa yang menoleh-noleh/menunda-nunda tidak layak bagi 
Kerajaan Allah. 
 
Pengajaran di atas ditujukan pula bagi kita. Kita diminta untuk loyal kepada Yesus. Kita harus 
mempunyai sikap yang sungguh-sungguh bila menerima sakramen-sakramen, kita diminta 
telah siap bila menerima kehadiran-Nya. 
  
 

BUTIR PERMENUNGAN 
Apakah yang diminta Yesus dari orang yang ingin mengikuti-Nya? 
Yesus berkata: “Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak 
Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya”. 

 Apa yang dimaksud Yesus dengan perkataan-Nya diatas? 
 

 
SHARING 
Pemandu meminta umat yang bersedia, untuk men-sharing-kan pengalaman hidupnya yang 
sejalan dengan butir permenungan di atas. 
 
 

DOA UMAT 
Sewaktu menyebar undangan pertemuan Pendalaman Kitab Suci, Ketua Lingkungan 
meminta kepada umat lingkungan yang berkenan, untuk membawa tulisan doa umat/ 
permohonan/ucapan syukur, untuk dibacakan pada sesi doa umat. 
 

 
DOA PENUTUP 
Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas rahmat yang telah Kau curahkan dalam 
pertemuan ini. Sertai dan bimbinglah seluruh anggota keluarga kami agar kami selalu setia 
menjadi pengikut-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi pengikut Putera-Mu dalam 
kehidupan kami sehari-hari. Kami panjatkan doa ini dalam nama Putera-Mu terkasih, Tuhan 
kami Yesus Kristus yang hidup dan bertahta, sekarang dan sepanjang masa. Amin 
 
 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 
F : Marilah kita memohon berkat Tuhan….. Tuhan beserta kita. 
U : Sekarang dan selama-lamanya. 
F : Kita sekalian dilimpahi rahmat oleh Allah Yang Mahakuasa, Bapa dan Putera dan 

Roh Kudus. 
U : Amin. 
 
 

LAGU PENUTUP 
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