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Berdirilah. Aku menetapkan engkau menjadi saksi tentang sesuatu yang engkau lihat.  
(bdk. Kis. 26:16) 
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Pembuka 
 Suatu kegembiraan besar bagi Gereja Indonesia dan dunia karena pada Hari Raya Kristus 
Raja Semesta Alam Tahun 2021 ini, kita dapat merayakan pula Hari Orang Muda Sedunia 
(HOMS) ke-36. Perayaan HOMS yang sebelumnya diadakan setiap tahun pada Minggu Palma 
tampaknya belum terlalu populer untuk dilaksanakan di Gereja-Gereja Keuskupan di Indonesia. 
HOMS biasa ini tentu kalah populer dengan World Youth Day/HOMS internasional yang 
dilaksanakan tiga tahun sekali di negara-negara tertunjuk dan dihadiri Bapa Suci. Padahal Paus 
sendiri menghendaki bahwa perayaan HOMS tidak hanya HOMS internasional tapi juga HOMS 
biasa yang dirayakan setiap tahun di Gereja-Gereja Keuskupan. Semoga perayaan ini menjadi 
pengingat yang rutin bagi Gereja, bahwa Gereja harus berjalan bersama orang muda, 
mendengarkan keprihatinan dan harapan mereka, menyadari misinya untuk mewartakan iman 
juga pada generasi yang lebih muda. Semoga perayaan ini juga jadi pengingat bagi orang muda, 
bahwa mereka adalah subyek dan pemeran utama dalam kehidupan.  

 Panduan Liturgi ini berisi Pesan Paus Fransiskus untuk Gereja dan lebih-lebih untuk orang 
muda pada Hari Orang Muda Sedunia ke-36. Setelah Pesan Paus Fransiskus, kita bisa membaca 
teks misa untuk HOMS ke-36 ini. Teks ini tetap mengambil rumus perayaan misa Hari Raya 
Kristus Raja Semesta Alam dengan sedikit memberi penambahan pada doa pembuka, doa umat, 
dan doa sesudah komuni. Tentu teks misa ini kami sertakan sebagai usulan, tidak harus dipakai 
atau boleh dikembangkan terutama pada bagian petugas, nyanyian, dsb. Pada bagian akhir 
Panduan Liturgi ini, kita akan menemukan Renungan Mgr. Pius Riana Prapdi, ketua Komisi 
Kepemudaan KWI. Renungan terkait bacaan-bacaan Misa Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam 
dan Pesan Paus Fransiskus ini semoga juga membantu kita semua untuk memaknai HOMS ke-36 
ini. 

Selamat merayakan HOMS ke-36. Orang muda, terimalah Kristus! Sambutlah Dia sebagai Raja 
dalam dirimu! 

RD. Frans Kristi Adi Prasetya 

Sekretaris Komkep KWI 
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Pesan Paus Fransiskus untuk HOMS ke-36 

 

“Berdirilah. Aku menetapkan engkau menjadi saksi  
tentang sesuatu yang engkau lihat.”  

(bdk. Kis. 26:16) 

Orang-orang muda yang terkasih, 

Saya ingin kembali menggenggam tanganmu dan berjalan bersamamu dalam peziarahan rohani 
menuju Hari Orang Muda Sedunia 2023 di Lisbon.  

Pesan tahun yang lalu, yang saya tanda tangani beberapa saat sebelum pandemi, mengambil tema: 
“Orang muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah!” (bdk. Luk 7:14). Dalam lindungan-Nya, Tuhan 
telah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi berbagai tantangan besar yang akan kita alami. 

Di berbagai belahan dunia, kita telah mengalami penderitaan karena kehilangan orang-orang yang 
kita kasihi. Kita juga telah menderita karena telah mengalami isolasi sosial. Darurat kesehatan 
memundurkan langkah orang muda karena berbagai hal dalam hidupmu terasa menjauh: sekolah 
atau universitas, pekerjaan dan perjumpaan sosial. Kamu berada dalam berbagai situasi sulit yang 
belum pernah kamu alami sebelumnya. Mereka yang merasa sangat kesulitan dan kurang 
mendapatkan dukungan cenderung merasa hilang arah. Kita melihat meningkatnya masalah 
keluarga, pengangguran, depresi, kesepian dan perilaku kecanduan, termasuk meningkatnya 
stress, ketegangan, luapan kemarahan dan tingkat kekerasan. 

Namun, syukur kepada Allah, ini hanya satu sisi dari sebuah koin. Pengalaman ini menunjukkan 
kerapuhan kita, tetapi juga mengungkapkan keutamaan kita, termasuk keberpihakan kita pada 
solidaritas. Di seluruh penjuru dunia, kita melihat banyak orang, termasuk orang muda, saling 
bahu-membahu untuk menyelamatkan nyawa, menanamkan benih-benih harapan, 
memperjuangkan kebebasan dan keadilan, serta berperan sebagai pembawa perdamaian dan 
pembangun jembatan.  

Ketika seorang muda terpuruk, dalam beberapa hal kemanusiaan juga terpuruk. Sebaliknya, 
benarlah ketika seorang pemuda bangkit, maka seluruh dunia juga akan bangkit. Orang muda, 
betapa besar potensi yang kamu miliki di tanganmu! Betapa besar kekuatan yang kamu miliki 
dalam hatimu! 

Hari ini pula, Allah berkata kepada kamu masing-masing: “Berdirilah!” Dengan semangat, aku 
berharap Pesan ini akan membantu kita menyiapkan waktu dan lembaran baru pada sejarah 
kemanusiaan. Namun, kita tidak dapat memulai sesuatu yang baru tanpa kamu, orang muda yang 
terkasih. Apabila dunia kita ingin bangkit, ia membutuhkan kekuatan, antusiasme dan gairahmu. 
Oleh karena itu, aku ingin mengajakmu untuk merenungkan kutipan Kisah Para Rasul di mana 
Yesus berkata kepada Santo Paulus: “Berdirilah. Aku menetapkan engkau menjadi saksi tentang 
sesuatu yang engkau lihat.” (bdk. Kis 26:16). 
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Kesaksian Paulus kepada raja 

Ayat yang menjadi inspirasi tema Hari Orang Muda Sedunia (HOMS) 2021 diambil dari kesaksian 
Paulus kepada Raja Agripa setelah ia dipenjara. Paulus, yang sebelumnya adalah musuh dan 
penganiaya orang-orang Kristen, diadili karena imannya kepada Kristus. Kira-kira dua puluh lima 
tahun setelahnya, para rasul menceritakan kembali kisah perjumpaannya dengan Kristus. 

Paulus menyampaikan bahwa ia menganiaya orang-orang Kristen, sampai pada suatu hari ketika 
ia berkunjung ke Damsyik untuk menangkap beberapa dari mereka, sebuah cahaya “yang lebih 
terang dari pada cahaya matahari” bersinar meliputi dirinya dan teman-teman seperjalanannya 
(bdk. Kis 26:13). Ia sendiri juga mendengar “sebuah suara”: suara Yesus yang berbicara kepadanya 
dengan memanggil namanya.  

Saulus! Saulus! 

Mari kita melihat peristiwa ini lebih dekat. Dengan memanggil nama Saulus, Tuhan 
menyadarkannya bahwa Tuhan mengenalnya secara pribadi. Seolah-olah ia berkata: “Aku 
mengenal siapa kamu dan apa yang kamu lakukan; namun demikian, Aku berbicara kepadamu 
secara langsung”. Tuhan memanggil Paulus sebanyak dua kali sebagai tanda panggilan penting 
yang spesial; sebagaimana yang Ia lakukan kepada Musa (bdk. Kel 3:4) dan Samuel (bdk. 1 Sam 
3:10). Ketika jatuh ke tanah, Saulus menyadari bahwa ia menyaksikan suatu teofani, sebuah 
penampakan ilahi yang sangat kuat yang membuat dirinya sangat bingung, tetapi tidak 
menghancurkannya. Sebaliknya, ia mendapati nama dirinya dipanggil.  

Hanya sebuah perjumpaan pribadi dan bukan anonim dengan Kristus yang mengubah hidup. 
Yesus menunjukkan bahwa ia mengenal Saulus dengan sangat baik, “dalam dan luarnya”. 
Meskipun Saulus adalah seorang penganiaya dan hatinya penuh dengan rasa benci kepada orang-
orang Kristen, Yesus menyadari bahwa hal ini disebabkan oleh rasa ketidakacuhan. Ia ingin 
menunjukkan rasa belas kasihnya kepadanya. Berkat belas kasih inilah, sebuah cinta yang tidak 
pantas dan tidak bersyarat, akan menjadi terang yang mengubah hidup Saulus secara radikal. 

Siapakah engkau, Tuhan? 

Sebelum peristiwa misterius yang memanggil namanya, Saulus bertanya “Siapakah engkau, 
Tuhan?” (Kis 26:15). Pertanyaan ini menentukan dan cepat atau lambat kita semua perlu 
menanyakannya. Tidaklah cukup untuk mendengar orang lain berbicara tentang Yesus; kita perlu 
berbicara kepadanya secara langsung dan personal. Sesungguhnya, ini adalah makna dari sebuah 
doa. Berdoa berarti berbicara secara langsung kepada Yesus, meskipun hati kita terasa bingung 
dan pikiran kita penuh dengan keraguan atau bahkan penolakan pada Kristus dan orang-orang 
Kristen. Aku berdoa semoga setiap orang muda, di lubuk hatinya yang terdalam pada akhirnya 
akan bertanya: “Siapakah engkau, Tuhan?” 

Kita tidak dapat berasumsi bahwa semua orang mengenal Yesus, bahkan pada zaman internet ini. 
Pertanyaan yang banyak diajukan oleh orang muda tentang Yesus dan Gereja-Nya adalah sebagai 
berikut: “Siapakah engkau?” Dalam keseluruhan kisah panggilan Santo Paulus, ini adalah satu-
satunya waktu ketika ia, Paulus, berbicara. Dan Tuhan seketika itu juga menjawab: “Akukah 
Yesus, yang engkau aniaya.” (Ibid.). 
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“Akukah Yesus, yang engkau aniaya!” 

Dengan jawaban ini, Yesus mewahyukan sebuah misteri besar kepada Saulus: bahwa ia melihat 
dirinya menjadi satu dengan Gereja, dengan orang-orang Kristen. Sampai pada saat tersebut, 
Saulus tidak pernah melihat Kristus, yang ia lihat hanya orang-orang beriman yang ia masukkan 
ke penjara (bdk. Kis 26:10) dan pembunuhan-pembunuhan yang telah ia setujui (ibid.). Ia telah 
melihat bagaimana orang-orang Kristen membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan 
cinta kasih, berjuang melawan ketidakadilan, kekerasan, fitnah dan persekusi dalam nama 
Kristus. Sebenarnya, tanpa disadari, Saulus telah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ia telah 
berjumpa dengan Dia melalui orang-orang Kristen! 

Berapa kali kita telah mendengar perkataan “Yesus ya, Gereja tidak!”, seolah-olah yang satu bisa 
menjadi alternatif dari yang lain. Seseorang tidak dapat mengenal Yesus apabila  ia tidak 
mengenal Gereja. Seseorang tidak bisa mengenal Yesus di luar dari saudara dan saudari di 
komunitasnya. Kita tidak dapat menyebut diri kita orang Kristen secara penuh tanpa mengalami 
dimensi gerejani/eklesial dari iman.  

“Sukar bagimu menendang ke galah rangsang” (bdk. Kis. 26:14) 

Dengan kata-kata ini, Tuhan berbicara kepada Saulus setelah ia jatuh ke tanah. Namun, untuk 
beberapa waktu tanpa ragu Ia terus mengulang kata-kata yang sama kepada Saulus secara 
misterius, dalam upaya untuk mendekatkan Saulus pada-Nya. Namun, Saulus menolaknya. Tuhan 
kita menyampaikan “pendekatan” halus yang sama kepada setiap orang muda yang berpaling dari-
Nya: “Seberapa lama kamu akan pergi dari-Ku? Mengapa kamu tidak dapat mendengar Aku 
memanggilmu? Aku menunggumu untuk kembali padaku.” Ada juga beberapa masa ketika kita 
juga mengatakan, seperti nabi Yeremia: “Aku tidak akan memikirkan diri-Nya lagi” (bdk. Yer 
20:9). Namun, api membara di tiap hati setiap orang: meskipun kita mencoba untuk 
mematikannya, kita tidak akan berhasil, karena api tersebut lebih kuat dari diri kita.  

Tuhan memilih seseorang yang menganiaya diri-Nya, yang bertindak kejam kepada-Nya dan 
pengikut-Nya. Kita melihat bahwa di mata Allah, tidak ada seorang pun yang tersesat. Berkat 
perjumpaan pribadi dengan-Nya, kita selalu dapat mengawalinya lagi. Tidak ada seorang muda 
pun yang berada di luar jangkauan rahmat dan belas kasih Allah. Kita tidak boleh berkata: Ia telah 
pergi terlalu jauh.. Sudah terlalu terlambat… Berapa banyak orang muda yang dengan semangat 
memberontak dan melawan arus , sementara jauh di lubuk hatinya mereka merasa perlu untuk 
berkomitmen, mencintai dengan seluruh hatinya dan memiliki perutusan dalam hidupnya! Dalam 
Saulus muda, Yesus benar-benar melihat hal ini.  

 

Menyadari kebutaan kita 

Kita dapat membayangkan bahwa sebelum perjumpaannya dengan Kristus, Saulus merasa 
“bangga dengan dirinya”, berpikir bahwa ia adalah seseorang yang “hebat” atas dasar integritas 
moralnya, semangatnya, latar belakang, dan pendidikannya. Tentu saja, ia yakin bahwa dirinya 
paling benar. Ketika Tuhan menampakkan diri-Nya, Saulus “jatuh ke tanah”, menjadi buta. 
Seketika itu juga, ia tidak dapat melihat, baik secara fisik dan spiritual. Kepastian-kepastian dalam 
dirinya terguncang. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa  semangatnya untuk membunuh orang-
orang Kristen adalah hal yang sangat salah.  
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Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kebenaran mutlak dan benar-benar berada jauh dari 
kebenaran itu sendiri. Kepastian dan kepercayaan dirinya hilang; seketika itu juga ia mendapatkan 
dirinya kehilangan arah, lemah dan “kecil”.  

Kerendahan hati tersebut  – kesadaran akan keterbatasan kita – sangat penting! Mereka yang 
yakin bahwa mereka mengetahui segala sesuatu tentang diri mereka sendiri, orang lain dan 
bahkan kebenaran agamanya, akan sulit untuk berjumpa dengan Kristus. Saulus, dalam 
kebutaannya, kehilangan titik acuannya. Sendiri dalam kegelapan,, satu-satunya hal yang jelas 
adalah terang yang ia lihat dan suara yang ia dengar. Betapa paradoksnya! Hanya ketika kita 
dibutakan, kita mulai melihat! 

Setelah pengalamannya yang luar biasa di jalan menuju Damsyik, Saulus memilih untuk dipanggil 
Paulus, sebuah nama yang berarti “kecil”. Ini bukan seperti nama panggilan atau nama sebutan 
yang biasa dipakai seperti sekarang. Perjumpaannya dengan Kristus mengubah hidupnya; itu 
membuatnya merasa benar-benar kecil dan menghancurkan segala yang mencegahnya untuk 
benar-benar mengenal dirinya sendiri. Ia juga berkata kepada kita: “Karena aku adalah yang 
paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya 
Jemaat Allah” (1 Kor 15:9). 

Santa Theresia dari Lisieux, seperti banyak orang kudus lainnya, senang untuk mengatakan bahwa 
kerendahan hati adalah kebenaran. Sekarang ini, kita mengisi waktu kita terutama di media sosial, 
dengan sejumlah “cerita”, kerap kali kita dengan sangat hati-hati merangkai cerita itu  
menggunakan latar belakang,  kamera dan diberi efek yang spesial. Secara terus-menerus, kita 
ingin berada dalam sorotan, kita membingkai cerita itu dengan sempurna, agar siap untuk 
ditunjukkan pada “teman-teman” dan “para pengikut” kita sebuah gambar diri yang tidak 
menampilkan diri kita yang sebenarnya. Kristus, sang terang matahari, datang untuk menerangi 
kita dan memulihkan keaslian diri kita, membebaskan kita dari semua topeng yang kita pakai. Dia 
menunjukkan kepada kita secara jelas siapa diri kita, karena sebagaimana itulah Ia mencintai kita.  

 

Mengubah cara pandang 

Pertobatan Paulus tidak berarti berbalik arah, tetapi berarti menjadi terbuka pada cara pandang 
yang benar-benar baru. Dia meneruskan perjalanannya ke Damsyik, tapi sesuatu telah berubah; 
sekarang ia adalah pribadi yang berbeda (bdk. Kis. 22:10). Pertobatan dapat memperbarui hidup 
kita sehari-hari. Kita melanjutkan apa yang kita lakukan sebelumnya, tetapi hati dan motivasi kita 
sekarang berubah. Pada peristiwa Paulus, Yesus berkata kepadanya untuk melanjutkan perjalanan 
ke Damsyik, tempat yang semula ia tuju. Paulus taat, tetapi tujuan dan maksud dari perjalanannya 
berubah secara radikal. Mulai saat itu, Paulus akan melihat segala sesuatu dengan pandangan 
baru, tidak lagi sebagai seorang penganiaya dan pembunuh, tetapi sebagai seorang murid dan 
seorang saksi. Di Damsyik, Ananias akan membaptisnya dan mempersembahkannya kepada 
komunitas Kristen. Dalam hening dan doa, Paulus akan memperdalam pengalaman dan identitas 
barunya yang telah dianugerahkan atasnya oleh Tuhan Yesus.  
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Jangan sia-siakan kekuatan dan semangat orang muda 

Sikap Paulus sebelum perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit bukanlah sesuatu yang aneh 
untuk kita. Hai orang-orang muda terkasih, betapa besar kekuatan dan semangat yang ada dalam 
hatimu! Namun kegelapan di sekeliling dan di dalam dirimu dapat menutupi pandanganmu untuk 
melihat segala sesuatu dengan benar. Kamu berisiko untuk menemukan dirimu tersesat dalam 
pertempuran tanpa arti dan bahkan kejam. Sayangnya, korban pertama dari pertempuran itu 
adalah dirimu sendiri dan orang-orang yang dekat denganmu. Ada juga bahaya memperjuangkan 
berbagai tujuan yang awalnya terlihat menjunjung tinggi nilai-nilai, tetapi lama kelamaan menjadi 
ekstrim, dan berubah menjadi ideologi-ideologi yang merusak. Berapa banyak anak muda masa 
kini terinspirasi, mungkin bahkan disetir, oleh keyakinan politik dan agama, yang akhirnya 
berakhir menjadi alat kekerasan dan penghancuran hidup orang lain. Beberapa ideologi ekstrim 
yang merusak ini bergerak dengan mudah di dunia digital, menggunakan realitas maya (virtual 
reality) atau jejaring sosial sebagai medan pertempuran yang baru, dan dengan sembrono 
menggunakan senjata berita palsu (fake news) untuk menyebarkan racun dan melenyapkan 
musuh-musuh mereka.  

Ketika Tuhan mendobrak hidup Paulus, Dia tidak  menekan kepribadian dan semangatnya. 
Sebaliknya, Dia menjadikan anugerah kepribadian dan semangat Paulus itu menjadi bunga-bunga 
dari perutusannya menjadi seorang pewarta Injil yang hebat sampai ke ujung bumi.  

Rasul segala bangsa 

Sejak saat itu, Paulus disebut sebagai “Rasul segala bangsa.” Paulus, dulunya seorang Farisi, 
seorang penganut Hukum yang taat! Di sini kita melihat sebuah paradoks yang lain: Tuhan 
menaruh kepercayaan-Nya pada setiap orang yang menganiaya Dia. Seperti Paulus, kita masing-
masing dapat mendengar suatu suara yang berseru dalam hati kita: “Aku percaya padamu. Aku 
tahu kisahmu dan Aku menggenggamnya bersamamu. Bahkan jika kamu sering melawan aku, Aku 
memilihmu dan menetapkanmu jadi saksi-Ku.” Cara berpikir Tuhan dapat mengubah penganiaya 
paling kejam menjadi seorang saksi yang hebat. 

Murid-murid Kristus dipanggil menjadi “terang dunia” (Mat. 4:14). Paulus sekarang harus 
bersaksi tentang apa yang ia lihat, tetapi untuk saat ini ia buta. Ini paradoks yang lain! 
Berdasarkan pengalaman pribadinya, Paulus dapat mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang 
yang mana ia akan temui sebagai utusan Tuhan.  Itulah sebabnya ia dijadikan saksi: “untuk 
membuka mata mereka, agar mereka berbalik dari kegelapan kepada terang” (Kis. 26:18). 
  

“Berdiri dan Bersaksilah!” 

Ketika kita menerima hidup baru yang dianugerahkan pada kita lewat baptisan, Tuhan 
memberikan kita perutusan penting dan mengubah hidup: “Engkau harus menjadi saksi-Ku!” 

Hari ini, Kristus berkata padamu dengan kata-kata yang sama seperti yang Ia katakan pada 
Paulus: Berdirilah! Jangan merasa putus asa dan terkungkung dalam dirimu sendiri: ada 
perutusan menantimu! Kamu juga dapat bersaksi tentang apa yang Yesus telah anugerahkan 
dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, aku mengajakmu untuk: 
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• Berdirilah! Bersaksilah bahwa aku buta namun telah melihat terang. Kamu juga telah melihat 
kebaikan dan keindahan Allah dalam dirimu, dalam diri orang lain dan dalam komunitas 
Gereja, di mana semua kesepian telah teratasi. 

• Berdirilah! Bersaksilah bahwa cinta dan kepedulian mungkin untuk ditanamkan dalam 
hubungan antar manusia, dalam hidup berkeluarga kita, dalam dialog antara orang tua dan 
anak-anaknya, antara orang muda dan mereka yang lebih tua.  

• Berdirilah! Perjuangkanlah keadilan sosial, kebenaran dan  integritas, hak-hak asasi manusia. 
Lindungi mereka yang teraniaya, mereka yang miskin dan rentan, mereka yang tak punya 
suara dalam masyarakat, para imigran. 

• Berdirilah! Bersaksilah tentang cara pandang baru yang melihat segala ciptaan dengan mata 
penuh kekaguman, yang membuatmu melihat Bumi ini sebagai rumah kita bersama, dan 
memberimu keberanian untuk mempromosikan kesadaran ekologis yang utuh. 

• Berdirilah! Bersaksilah bahwa kegagalan dalam hidup bisa diperbaiki, bahwa orang yang mati 
secara rohani dapat bangkit kembali, bahwa mereka yang terbelenggu dapat bebas kembali, 
bahwa hati yang diselimuti kesedihan dapat menemukan kembali pengharapan.  

• Berdirilah! Bersaksilah dengan sukacita bahwa Kristus hidup! Wartakan pesan cinta dan 
keselamatannya di antara sesamamu , di sekolah dan di universitas, di tempat kerja, dalam 
dunia digital, di manapun juga.  

Tuhan, Gereja dan Paus percaya padamu dan menetapkanmu untuk bersaksi bagi semua orang 
muda yang akan kamu jumpai hari ini di “jalan-jalan menuju Damsyik”. Jangan pernah lupa 
bahwa “seseorang yang telah mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan tidak memerlukan 
banyak waktu dan pelatihan yang lama untuk bergerak keluar dan mewartakan kasih itu. Setiap 
umat Kristiani adalah orang yang diutus sejauh dia telah menjumpai kasih Allah dalam diri Yesus 
Kristus” (Evangelii Gaudium, 120). 

Berdiri dan rayakan HOMS di Gereja-gereja partikular! 

Sekali lagi, aku? mengundang kamu semua, orang-orang muda di seluruh dunia, untuk 
mengambil bagian dalam peziarahan rohani ini menuju perayaan HOMS internasional (WYD) 
2023 di Lisbon. Kegiatan peziarahan rohani selanjutnya akan  dilaksanakan di Gereja-gereja 
partikularmu, di berbagai keuskupan dan eparkial di seluruh dunia, di mana HOMS 2021 akan 
dirayakan secara lokal, pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam.  

Aku? berharap kita semua dapat mengalami langkah-langkah peziarahan ini di sepanjang jalan 
sebagai para peziarah sejati, dan bukan sekedar “turis-turis rohani”! Semoga kita semakin terbuka 
pada kejutan-kejutan dari Allah, karena Dia ingin menerangi jalan kita. Semoga kita semakin lebih 
dan lebih terbuka lagi untuk mendengar suara-Nya, juga melalui suara-suara saudara dan saudari 
kita. Dengan cara ini, kita akan saling membantu untuk berdiri bersama dan pada masa sulit 
dalam sejarah kita ini, kita akan menjadi nabi-nabi baru dan penuh harapan! Semoga Santa 
Perawan Maria menjadi perantara bagi kita semua. 

Basilika St. Yohanes Lateran, Roma, 14 September 2021, 

Pesta Salib Suci 

Paus Fransiskus.  
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Perayaan Ekaristi 
Hari Orang Muda Sedunia ke-36 

pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam 
               21 November 2021  

Ritus Pembuka 

Lagu Pembuka – Perarakan Masuk 
Antifon Pembuka 
Pantaslah Anak Domba yang disembelih itu menerima kuasa dan kekayaan, hikmat, kekuatan, 
dan hormat. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.  

Tanda Salib – Salam 
Pengantar 
Yesus adalah raja yang gelar-Nya berasal dari Allah. Kerajaan-Nya hadir di antara jemaat-Nya 
mulai sekarang hingga akhir zaman. Dan, mereka yang telah diselamatkan diperkenankan untuk 
ikut serta dalam perjamuan keselamatan-Nya. Pada hari ini, Gereja juga merayakan Hari Orang 
Muda Sedunia. Kepada kita semua, terutama pada orang muda, Bapa Suci meminta: “Terimalah 
Kristus! Sambutlah Dia sebagai Raja dalam dirimu! Dia adalah Raja yang datang untuk 
menyelamatkan! Tanpa Dia tidak akan ada perdamaian abadi, tidak ada rekonsiliasi batin dan 
tidak ada rekonsiliasi sejati dengan orang lain! Tanpa Kerajaan-Nya, masyarakat juaga akan 
kehilangan wajah manusiawinya. Tanpa Kerajaan Kristus, semua persaudaraan yang tulus dan 
semua kedekatan yang apa adanya pada mereka yang menderita akan lenyap.” Maka mari, seperti 
tema Hari Orang Muda Sedunia ke-36, kita siap diutus untuk menjadi SAKSI tentang Kristus yang 
meraja dan berbelas kasih. 

Tobat 
Madah Kemuliaan 
Doa Pembuka 
Usk/I  Marilah kita berdoa 
 Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah  menciptakan alam semesta dengan 
kekuatan dan cinta kasih-Mu. Kami mohon, jadikanlah kami umat-Mu yang setia dan berkenan 
kepada-Mu seturut teladan Yesus Kristus, Putramu, Sang Raja Semesta Alam. Jadikanlah juga 
orang-orang mudamu saksi yang mewartakan kabar baik tentang kasih-Mu yang menyucikan dan 
menyelamatkan. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam 
persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa 
U Amin. 

LITURGI SABDA 
Bacaan Pertama: Dan. 7:13-14 
L Pembacaan dari Nubuat Daniel 
 Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan pada waktu malam: Tampak seorang seperti anak 
manusia datang dari langit bersama awan-gemawan. Ia menghadap Dia Yang Lanjut Usianya, dan 
diantar ke hadapan-Nya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan,  
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kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan, segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi 
kepada-Nya. Kekuasaan-Nya kekal adanya, dan Kerajaan-Nya takkan binasa. 
Demikianlah sabda Tuhan 
U Syukur kepada Allah 

Mazmur Tanggapan 
Ul. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu. Alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-
Mu. 
Ayat 

1.Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan adalah Raja, dan kekuatanlah ikat 
pinggang-Nya. 

2.Sungguh, telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah! Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari 
kekal Engkau ada. 

3.Peraturan-Mu sangat teguh, ya Tuhan yang abadi. Bait-Mu berhiaskan kekudusan, ya 
Tuhan, sepanjang masa. 

Bacaan Kedua: Why. 1:5-8 
L Pembacaan dari Kitab Wahyu 
 Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan 
yang berkuasa atas raja-raja bumi. Dia mengasihi kita, dan berkat Darah-Nya, Ia telah melepaskan 
kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu Kerajaan dan menjadi imam-imam bagi 
Allah, Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia 
datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam 
Dia. Dan, semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, Amin! “Aku adalah Alfa dan Omega,” 
firman Tuhan Allah, “yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, Yang 
Mahakuasa.” 
Demikianlah sabda Tuhan 
U Syukur kepada Allah 

Bait Pengantar Injil 
Alleluya 
Terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Kerajaan yang telah tiba, Kerajaan bapa kita, 
Daud. 
Alleluya 

Bacaan Injil: Yoh. 18:33b-37 
I Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepada-Nya, “Engkaukah raja 
orang Yahudi?” Jawab Yesus, “Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang 
lain yang mengatakan kepadamu tentang Aku?” Kata Pilatus, “Orang Yahudikah aku! Bangsamu 
sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan Engkau kepadaku; apakah yang telah Engkau 
perbuat?” Jawab Yesus, “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini! Jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti 
hamba-hamba-Ku sudah melawan supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan 
tetapi, Kerajaan-Ku bukan dari dunia sini!” Maka kata Pilatus kepada-Nya, “ Jadi Engkau adalah 
raja?” Jawab Yesus, “Seperti yang kaukatakan, Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir, dan untuk 
itulah Aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang 
yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.” 
 Demikianlah sabda Tuhan 
U Terpujilah Kristus. 
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Homili 
Syahadat 
Doa Umat 
Usk/I Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, Bapa telah memberikan kepada kita 

pembebasan, pengampunan, dan perdamaian. Marilah kita berdoa supaya keadilan, kasih 
dan damai-Nya menjadi bagian kita semua. 

L Bagi Gereja, Tubuh Kristus 
 Ya Bapa, semoga Gereja benar-benar menjadi bukti nyata kehadiran Kerajaan Allah di 

dunia ini karena keterbukaan bagi semua orang. Terkhusus hari ini ketika kami 
merayakan Hari Orang Muda Sedunia, semoga Gereja mau berjalan bersama orang muda, 
mendengarkan keprihatinan dan harapan orang muda dengan penuh cinta kasih.  

 Marilah berdoa kepada Tuhan… 
U Datanglah Kerajaan-Mu, ya Tuhan. 

L Bagi mereka yang memiliki kekuasaan di dunia 
 Ya Bapa, semoga mereka yang berkuasa, sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, 

keadilan, dan kesejahteraan hidup bagi semua orang serta menjunjung tinggi hak asasi 
dan martabat pribadi manusia.  

 Marilah berdoa kepada Tuhan … 
U Datanglah Kerajaan-Mu, ya Tuhan. 

L Bagi orang muda Katolik 
 Ya Bapa, semoga orang-orang muda-Mu menanggapi ajakanmu untuk bangkit dan berdiri 

dengan kepala tegak, untuk berani melaksanakan perutusan-Mu menjadi SAKSI atas kasih 
dan kebaikan-Mu, atas cinta dan  kepedulian dalam relasi antar manusia, atas keadilan 
sosial, kebenaran, dan hak asasi manusia terutama pada mereka yang miskin dan 
tersingkir.  

 Marilah berdoa kepada Tuhan … 
U Datanglah Kerajaan-Mu, ya Tuhan. 

L Bagi orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini. 
 Ya Bapa, semoga kami tekun berjuang dan berbela rasa membantu orang-orang miskin 

dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini agar nama-Mu semakin dimuliakan. 
 Marilah berdoa kepada Tuhan … 
U Datanglah Kerajaan-Mu, ya Tuhan. 

L Bagi kita di sini serta seluruh umat kristiani. 
 Ya Bapa, semoga Roh Kristus hidup di dalam diri kami, dalam diri orang-orang muda  

sehingga orang-orang yang mengenal kami mengatakan “Lihatlah, betapa mereka saling 
mengasihi dan melayani.” 

 Marilah berdoa kepada Tuhan … 
U Datanglah Kerajaan-Mu, ya Tuhan. 

Usk/I Allah Bapa kami, hidupkanlah harapan kami semua, betapapun usaha-usaha kami amat 
kurang berarti. Semoga kelak kami semua mendapat bagian dalam keadilan dan 
perdamaian Kerajaan Kristus. Sebab Dialah Tuhan, Sahabat Sepeziarahan kami, kini dan 
sepanjang masa. 

U Amin. 
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LITURGI EKARISTI 

Persiapan Persembahan 
Lagu Persiapan Persembahan 
Doa Persiapan Persembahan 
Usk/I Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberkati persembahan yang kami unjukkan kepada-
Mu ini dan menjadikannya tanda kehadiran Putra-Mu, Sang Raja yang Berbelas Kasih. Sebab 
Dialah Tuhan, dan Pengantara kami. 
U Amin. 

Doa Syukur Agung 
Prefasi 
Usk/I  Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan di manapun 
bersyukur kepada-Mu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Mahakuasa dan kekal.  
 Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi Putra Tunggal-Mu, 
Tuhan kami, Yesus Kristus, Imam Abadi dan Raja Semesta Alam agar Ia melaksankan karya 
penebusan umat manusia, dengan mempersembahkan Diri-Nya di altar salib sebagai kurban 
pendamaian yang tak bercela; dan, setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasa-Nya, Ia 
menyerahkan ke hadirat-Mu, ya Allah Yang Mahakuasa, Kerajaan yang kekal dan semesta; 
Kerajaan kebenaran dan kehidupan, Kerajaan kekudusan dan karunia, Kerajaan keadilan, kasih, 
dan damai. 
 Dari sebab itu, bersama para Malaikat dan Malaikat Agung, bersama Singgasana dan 
Penguasa, serta seluruh Bala Tentara surgawi, kami menyanyikan madah kemuliaan bagi-Mu 
dengan tak henti-hentinya berseru: 

Kudus 
DSA II 
Bapa Kami 
Embolisme 
Doa Damai 
Pemecahan Roti 
Anak Domba Allah 
Persiapan Komuni 
Komuni 
Antifon Komuni 
 Tuhan akan bertahta sebagai Raja untuk selamanya. Tuhan akan memberkati umat-Nya 
dengan damai.  

Doa Sesudah Komuni 
Usk/I Marilah kita berdoa 
 Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena telah Kauperkenankan untuk ikut serta dalam 
perjamuan kudus-Mu. Kami juga bersyukur boleh memuncaki Hari Orang Muda Sedunia ini 
dalam Ekaristi kudus-Mu, tanda Engkau hadir dan diterima oleh orang muda dalam hati mereka, 
tanda kesediaan orang muda untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu. Kami mohon tinggallah di 
tengah-tengah kami, berjalanlah bersama kami dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, dan 
damai sejahtera dalam masyarakat kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
U Amin. 
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RITUS PENUTUP 

Pengumuman 
Berkat 
Perutusan 
Lagu Penutup 
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Berdiri Menjadi Saksi Kasih-Nya 
Renungan dari Mgr. Pius Riana Prapdi 

Ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Waligereja Indonesia 

Adalah berkat bagi orang muda dan seluruh Gereja, hari ini, pada Hari Raya Kristus Raja 
Semesta Alam tahun 2021 ini, kita merayakan Hari Orang Muda Sedunia (HOMS) ke-36. Ajakan 
untuk menerima Kristus, tak hanya dimohonkan untuk imam, bruder, suster, orang dewasa, 
lansia, atau anak-anak, tapi terkhusus juga untuk orang muda. Kristus seperti apa yang kita 
terima? Yohanes, dalam kitab Wahyu, menyebutnya: seorang Saksi yang Setia. Sebagai Saksi, Ia 
mewartakan kasih Bapa dengan keseluruhan Diri-Nya, kata dan perbuatan, Ia mencintai dari awal 
sampai akhir, Alfa dan Omega. Dengan menerima Yesus Kristus sebagai Raja dalam dirimu, 
apakah kamu siap untuk dipanggil menjadi saksi? 

Mari kita membaca sejenak pesan Paus Fransiskus pada HOMS ke-36 ini. Dalam suratnya, 
Paus Fransiskus merefleksikan kisah pertobatan Paulus dengan sangat indah. Paulus, sebelum 
pertobatannya, disebut Saulus. Ia muda dan sangat percaya diri. Ia tak asing dengan hal-hal yang 
ada di sekitarnya. Ia menguasai hukum taurat. Ia seorang Farisi. Dan, tentu saja, ia seorang 
penganiaya orang-orang kristiani. Mengapa Saulus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi-Nya?  
 Di sini letak menariknya: seorang pendosa yang dipilih Tuhan. Dalam perjalanannya ke 
Damsyik, Saulus mengalami penampakan Tuhan. Ia rebah ke tanah, dan mendengar suara: 
Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya Aku? Tetapi Saulus menjawab: Siapa Engkau, 
Tuhan? Kata Tuhan: “Akulah Yesus yang kauaniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan 
berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan 
saksi tentang segala sesuatu yang telah kaulihat dari pada-Ku dan tentang apa yang akan 
Kuperlihatkan kepadamu nanti.” Kutipan kata-kata Yesus kepada Saulus inilah, yang diangkat 
sebagai tema HOMS ke-36 oleh Paus Fransiskus: “Berdirilah. Aku menetapkan engkau menjadi 
saksi tentang sesuatu yang engkau lihat.” Setelah peristiwa itu, Saulus menjadi buta. Ananias 
diutus Tuhan untuk menyembuhkan dan membawanya masuk ke komunitas kristiani, para 
pengikut Kristus. Saulus yang buta menjadi Paulus yang diutus menjadi saksi untuk membuka 
mata orang-orang tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Hati Paulus disentuh oleh kasih Allah 
sehingga cara pandangnya terbuka pada hal-hal baru. Sikapnya yang gigih dan pantang menyerah 
tak hilang, dan justru menjadi bunga-bunga dari perutusannya menjadi saksi bagi banyak orang, 
sampai akhir hidupnya. Apakah Paulus dengan kisah pertobatannya adalah gambaran kita orang 
muda? 

Kebanyakan orang muda pernah mengajukan pertanyaan: Siapa Yesus bagiku? Atau bahkan 
bertanya: Siapakah Engkau, Yesus? Pertanyaan ini kurang lebih sama dengan pertanyaan Paulus 
dan juga pertanyaan Pilatus pada bacaan Injil hari ini: Engkaukah Raja? Ketidaktahuan tentang 
pokok-pokok iman sebenarnya tak hanya melulu kebutaan orang muda. Gereja pun sebenarnya 
punya tanggung jawab untuk mengajarkan iman pada generasi yang lebih muda. Bisa jadi 
kesombongan inilah yang membutakan kita: orang muda tak mau mengenal Yesus lewat Gereja, 
dan Gereja tak menyadari panggilannya untuk berjalan bersama orang muda.  
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Panggilan kepada Saulus adalah panggilan untuk orang muda agar orang muda berani rebah 
ke tanah, dan dengan kerendahan hatinya, mendengar Yesus berbicara dan menghendaki mereka 
menjadi saksi-Nya. Orang-orang Katolik zaman ini, tidak dapat mengatakan: Yesus yes, Gereja no. 
Bagaimana mungkin bisa mengenali Kristus tanpa Gereja? Orang muda Katolik hendaknya 
menyadari bahwa mereka satu perahu dengan Gereja. Ia memandang masa lalunya dengan cinta 
dan mau melangkah ke depan dengan penuh harapan dan cinta pula. Panggilan pada Saulus 
adalah juga panggilan untuk Gereja agar menyadari bahwa Gereja harus berjalan bersama dengan 
orang muda. Gereja hendaknya mau dengan rendah hati mendengarkan keprihatinan dan harapan 
orang muda. Menyadari kebutaan ini adalah sikap kerendahan hati yang mendorong suatu 
pertobatan sejati. 

Kristus adalah Raja yang mengasihi kita dari awal sampai akhir. Ia bersaksi tentang 
kebenaran, dan setiap orang yang berasal dari kebenaran, mendengar suara-Nya (bdk. Yoh. 
18:37). Inilah Kristus yang mau kita terima dan kita wartakan. Dalam perubahan zaman yang 
sukar dikendalikan, dalam keprihatinan di masa pandemi, orang muda Katolik harus berani 
menjadi saksi, tak hanya lewat kata, tapi juga dalam perbuatan. Orang Muda Katolik berani 
memegang kemudi dan belajar dari seluruh anggota Gereja, berjalan bersama, melihat dunia dan 
tahu bahwa pada akhirnya, “semuanya kuanggap sampah karena pengenalanku pada Kristus” 
(bdk. Flp. 3:8). Sampah itu di dalam pesan Paus Fransiskus, adalah berita bohong atau “fake 
news”, ujaran kebencian, ideologi yang menghancurkan. Sedang kebenaran yang harus 
diwartakan adalah cinta dan kepedulian untuk keutuhan ciptaan, persaudaraan, kasih dan 
dukungan bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan, keadilan sosial, dan pembelaan pada hak-
hak asasi manusia.  

Dengan menerima Kristus sebagai Raja dalam hati kita, “bukan aku lagi yang hidup dalam 
diriku melainkan Kristus yang hidup di dalam aku” (bdk. Gal. 2:20). Karena itu, seperti Paulus, 
saya mengajak teman-teman muda juga untuk bangkit berdiri dan menjadi saksi. Jadilah saksi 
akan kasih Kristus yang mengasihi dan tinggal dalam hatimu. Teman-teman muda semua adalah 
subyek dan pemeran utama bagi Gereja dan dunia. Jangan ragu untuk datang dan menimba 
imanmu dari Gereja. Dengan HOMS ini, Gereja pun menyadari panggilannya untuk berjalan 
bersama orang muda; bahwa tanpa orang muda, cara menggereja yang baru dan kekinian, yang 
sambung pada realita zaman, takkan terwujud.  

Yesus telah mencintai kita dari awal sampai akhir. Semoga, perayaan HOMS ini juga menjadi 
momen terbaik untuk mencintai Dia dari awal sampai akhir, menjadi saksi-Nya dalam kata dan 
perbuatan dengan mencintai Gereja dan sesama juga dari awal sampai akhir. Bunda Maria 
melindungi dan mendoakan kita. 

Oktober 2021, 

Mgr. Pius Riana Prapdi, 
Uskup Ketapang, Ketua Komkep KWI.   
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