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dengan Yesus dalam perjamuan ekaristi, agar semakin dapat semakin setia 
untuk mendengarkan dan mewujudkan sabdaNya serta merayakan persatuan 
denganNya. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Catatan Pribadi
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PENUTUP 

Pemandu menutup pertemuan dengan menyampaikan Benang Merah seluruh isi pertemuan 
Pendalaman KS. Selanjutnya dibacakan Doa Penutup dan diakhiri dengan memohon berkat dan 
membuat tanda salib bersama-sama. Setelah itu bisa dinyanyikan Lagu Penutup. 

Benang Merah Pendalaman KS  

Saudara sekalian, kita telah melewati 4 pertemuan pendalaman KS dalam 
rangka Bulan Kitab Suci Nasional 2022 dalam kebersamaan sebagai umat di 
Keuskupan Surabaya. Syukur kepada Allah, tahun ini kita boleh memperdalam 
pemahaman dan persatuan kita dengan Yesus, secara khusus dalam dan 
melalui perjamuan Ekaristi. 

Beberapa butir permenungan yang bisa kita jadikan benang merah dari tema 
BKSN tahun ini adalah : 

1. Sebagaimana  Perjamuan Paskah Yahudi, perjamuan Ekaristi adalah 
perayaan dan ungkapan syukur atas karya keselamatan Allah, yang 
terjadi dan terpenuhi dalam seluruh hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus 
Kristus. 

2. Gereja merayakan perjamuan Ekaristi sebagai pemenuhan amanat suci 
Yesus sendiri dalam Perjamuan Akhir yang berpesan: 
sebagai Peringatan akan Daku  (Luk 22:19). 

3. Dalam perjamuan Ekaristi Yesus bertindak secara total sebagai pelayan 
yang memberikan diriNya secara penuh dan mengajak para pengikutNya 
untuk turut hidup sebagai pelayan. 

4. Perjumpaan dan pengenalan akan Yesus yang bangkit dapat selalu kita 
perdalam dalam kesetiaan untuk merayakan Perjamuan Ekaristi dan 
mendengarkan sabdaNya dalam Kitab Suci. 

Doa Penutup 

Pemandu menutup pertemuan dengan Doa Penutup dan  diakhiri dengan memohon berkat, 
membuat tanda salib bersama-sama. Setelah itu bisa dinyanyikan Lagu Penutup. 
 
Marilah kita berdoa. 

Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dapat mendengarkan sabda 
PuteraMu yang menegaskan kehadiranMu dalam hidup kami. Semoga rasa 
syukur kami menjadi semakin berlimpah lewat keberanian kami untuk 
berpegang pada sabda dan perintahNya. Bantulah kami, lewat kebersamaan 
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KATA PENGANTAR 

Tema besar 2 tahunan ARDAS 2021-2022 mengajak kita merefleksikan aspek 
KEMURIDAN. Selama tahun 2021 kita sudah mendalami tema Mengenal 
Yesus Kristus. Tahun 2022, tema kemuridan yang kita dalami adalah Bersatu 
dengan Yesus Kristus. 

Sejalan dengan penekanan tema dua tahunan ARDAS, tema Bulan Kitab Suci 
Nasional (BKSN) di Keuskupan Surabaya 2022 adalah: Lakukanlah Ini 
Sebagai Peringatan Akan Daku  (bdk Luk 22:19). Secara khusus tema ini 
menunjuk pada aspek persatuan dengan Yesus Kristus dalam Perjamuan 
Ekaristi. Bahan pertemuan disusun dalam 4 sub tema sebagai berikut:  

1. Merayakan Karya Keselamatan   Lukas 22:7-13 
2. Memenuhi Amanat Suci    Lukas 22:14-23 
3. Meneladan Sang Pelayan    Lukas 22:24-30 
4. Mengenali Kehadiran Tuhan   Lukas 24:13-35 

Tema bahan pertemuan ini hendak mengajak umat untuk merefleksikan 
persatuan dirinya dengan Yesus Kristus. Teks KS yang dipakai diambil dari 
Injil Lukas, sesuai Injil yang dipakai dalam lingkaran Tahun Liturgi C. Secara 
khusus, teks yang dipilih berkisah tentang perjamuan Paskah yang diadakan 
oleh Yesus bersama para muridNya dan perjumpaan Yesus yang bangkit 
dengan dua orang murid di jalan menuju Emaus.  

Dalam kisah perjamuan akhir itu, Yesus memberikan amanat kepada para 
muridNya untuk melakukan perjamuan sebagai peringatan akan diriNya. 
Sabda Yesus, , oleh Gereja 
dipahami sebagai kata-kata penetapan Ekaristi. Artinya, Yesus sendirilah yang 
menghendaki agar Gereja mengenangkan Dia dan seluruh karya penebusan 
Nya melalui perayaan Ekaristi. 

peringatan kenangan sesungguhnya tidak sekedar bermakna 
mengingat-ingat dalam pikiran pribadi. Kata ini secara biblis bermakna 
menghadirkan apa yang dikenangkan itu sedemikian rupa sehingga apa yang 
dikenangkan itu pun sekarang benar-benar ada, hadir, berdaya, dan 
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Mesias dalam diri Yesus pupus (bdk. Luk 1:68). Yesus yang telah bangkit 
menjumpai mereka namun mata mereka tak mengenalNya. 

menegur mereka karena mereka tidak percaya pada pewartaan para nabi. Ia 
mengingatkan mereka:  Mesias harus menderita semuanya itu 
untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?" Mereka sudah membaca pewartaan 
para nabi tetapi ternyata tidak mengetahui bahwa pemenuhannya terjadi 
dalam wafat dan kebangkitan Yesus. Mereka masih berpikir bahwa 
kebangkitan orang mati baru nanti terjadi di akhir zaman, sebagai bentuk 
kemenangan umum dari semua orang benar. 

Penjelasan Yesus di tengah jalan itu membuat mereka mulai terbuka. Mereka 
mengajak Yesus tinggal sesaat karena hari telah malam. Demikianlah, Yesus 
singgah dan bahkan makan bersama mereka. Peristiwa ini mengembalikan 
kenangan akan Perjamuan Terakhir (bdk. Luk 22:19). Pada saat Yesus 
mengambil roti, mengucap berkat, memecahkan, dan memberikannya kepada 
mereka, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. 

Pengenalan akan Yesus yang bangkit terjadi dalam perjamuan, ketika Yesus 
memecah dan membagikan roti (bdk. Luk 24:35). Mereka pun ingat bahwa di 
tengah jalan hati mereka berkobar-kobar saat Yesus menjelaskan isi Kitab Suci 
kepada mereka. Sekarang mereka tahu dan mengalami bahwa itu semua 
adalah bentuk kehadiran Yesus yang bangkit.  

Demikian halnya pengalaman iman Gereja. Kehadiran Yesus yang bangkit 
sungguh bisa dialami dalam perayaan Ekaristi dan pembacaan Kitab Suci. 

7.  Doa Syukur 

Pemandu mengajak peserta untuk menyampaikan doa-doanya secara spontan sebagai 
tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah direnungkan bersama. Sabda Tuhan, pengalaman akan 
Tuhan, atau komitmen bersama dapat menjadi bahan doa. Doa spontan diakhiri dengan doa 
Bapa Kami. 
 
Saudara sekalian, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita lewat doa 
spontan sebagai tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah kita renungkan 

 

Kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan oleh 
 Bapa kami yang ada di surga  
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34 Kata mereka itu: "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah 
menampakkan diri kepada Simon."  

35 Lalu kedua orang itupun menceriterakan apa yang terjadi di tengah 
jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-
mecahkan roti. 

3. Merenungkan Teks Kitab Suci  

Pemandu mengajak peserta masuk dalam suasana hening, mempersilakan mereka membaca 
sekali lagi dalam hati masing-masing. Dalam keheningan peserta diajak untuk memilih salah 
satu kata atau kalimat singkat yang menantang, menggugah, atau menyentuhnya. Misalnya : 
Perjamuan Paskah dll. 

Sesudah itu, kata/kalimat yang menggugah itu kemudian diulang-ulang dalam hati dalam 
suasana doa oleh setiap peserta. 

4. Mendengarkan Teks Kitab Suci  

Pemandu mengajak peserta untuk hening dan menyebutkan secara pasti berapa waktu hening 
yang disediakan (misalnya: kita hening selama 5 menit). Dalam keheningan itu pemandu 
mempersilakan setiap peserta membaca sekali lagi dalam hati teks Kitab Suci sambil 
membiarkan Tuhan menyapa dan berbicara kepada masing-masing peserta.  

Untuk membantu peserta menemukan pengaruh teks bagi diri masing-masing pemandu dapat 
mengajukan pertanyaan reflektif. Misalnya:  

a. Apa yang membuat kedua murid dalam kisah ini bermuka muram ? 
b. Bagaimana mereka akhirnya kembali mengenali Yesus yang kini bangkit ? 
c. Apa yang membuatku semakin mengenal dan bersatu dengan Yesus ? 

5. Sharing Iman tentang Teks Kitab Suci  

Pemandu mempersilakan peserta secara bergantian membagikan hasil perenungannya. Apa 
kata/kalimat yang dianggap menyentuh? Mengapa dirasakan penting/menyentuh pengalaman 
hidup pribadi? 

Lihat keterangan lengkap halaman 13.  

6. Menegaskan Pesan Teks Kitab Suci  

Pemandu bisa membacakan penegasan berikut. 
 
Perikop ini menceritakan perjalanan dua murid yang pulang ke Emaus dari 
Yerusalem, seusai segala peristiwa yang berakhir dengan kematian Yesus di 
salib. Jelas hati mereka sedih dan terpukul karena harapan akan kehadiran 
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bertindak. Dalam perjamuan Ekaristi, kita tidak hanya mengingat-ingat lewat 
pikiran peristiwa salib Kristus. Justru peristiwa salib Kristus itu kini benar-
benar tetap hadir, bermakna, dan berdaya bagi kita dalam perjamuan ekaristi.  

Demikianlah, Ekaristi sungguh mempersatukan kita dengan Kristus dan karya 
penebusanNya. Seperti dulu para murid Yesus, kini setiap pribadi kristiani 
juga diundang untuk senantiasa menjaga dan memperdalam persatuan 
dirinya dengan Yesus Kristus. Persatuan itu dapat dibangun lewat kesediaan 
untuk melaksanakan amanatNya: merayakan perjamuan Ekaristi. 

Mengingat situasi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya usai, bentuk 
pelaksanaan pertemuan pendalaman Kitab Suci bagi umat lingkungan atau 
kelompok lain dapat disesuaikan menurut situasi masing-masing paroki. 
Pertemuan daring, perjumpaan dalam kelompok kecil dan terbatas atau 
keluarga, misalnya, tetap dapat menjadi alternatif yang bisa dipilih. 

Akhirnya, semoga kita, umat beriman di Keuskupan Surabaya, lewat kegiatan 
pendalaman BKSN 2022 dapat kembali memetik makna luhur perjamuan 
Ekaristi sebagai pelaksanaan amanat Yesus sendiri yang membawa persatuan 
kita denganNya.  

 

 

Surabaya, 15 Agustus 2022 

Komisi Kerasulan Kitab Suci - Keuskupan Surabaya 
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22 Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan 
kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, 

23 dan tidak menemukan mayat-Nya. Lalu mereka datang dengan 
berita, bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat, yang 
mengatakan, bahwa Ia hidup.  

24 Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati, 
bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, 
tetapi Dia tidak mereka lihat."  

25 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Hai kamu orang bodoh, betapa 
lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu, yang 
telah dikatakan para nabi!  

26 Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke 
dalam kemuliaan-Nya?"  

27 Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia  
dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab 
nabi-nabi. 

28 Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat 
seolah-olah hendak meneruskan perjalanan-Nya. 

29 Tetapi mereka sangat mendesak-Nya, katanya: "Tinggallah bersama-
sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari 
hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama 
dengan mereka.  

30 Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, 
mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya 
kepada mereka. 

31 Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, 
tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.  

32 Kata mereka seorang kepada yang lain: "Bukankah hati kita 
berkobar-kobar, ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan 
ketika Ia menerangkan Kitab Suci kepada kita?"  

33 Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ 
mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul 
bersama-sama dengan teman-teman mereka.  
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2. Membaca Teks Kitab Suci  

Pemandu menyebut teks Kitab Suci yang menjadi bahan bahan pertemuan pendalaman Kitab 
Suci hari. Selanjutnya pemandu meminta kesediaan seorang peserta (atau beberapa peserta 
untuk membacakan teks Kitab Suci tersebut). Selama pembacaan, peserta yang lain dimohon 
untuk mendengarkan dalam suasana hening.  
 

Lukas 24:13-35

13 Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah 
kampung bernama Emaus, yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya 
dari Yerusalem,  

14 dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah 
terjadi. 

15 Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, 
datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-
sama dengan mereka. 

16 Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka 
tidak dapat mengenal Dia. 

17 Yesus berkata kepada mereka: "Apakah yang kamu percakapkan 
sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka 
muram. 

18 Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab-Nya: "Adakah 
Engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, yang tidak tahu apa 
yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?"  

19 Kata-Nya kepada mereka: "Apakah itu?" Jawab mereka: "Apa yang 
terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi,  yang 
berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di 
depan seluruh bangsa kami. 

20 Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah 
menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan-
Nya. 

21 Padahal kami dahulu mengharapkan, bahwa Dialah yang datang 
untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 
tiga hari,  sejak semuanya itu terjadi.  
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GAGASAN PENDUKUNG 

Tema Bulan Kitab Suci Nasional 2022 untuk Keuskupan Surabaya mengacu 
pada kata-kata kunci: Bersatu dengan Yesus. Dalam konteks pendalaman 
tema tahunan Arah Dasar Keuskupan, tema tersebut mengajak segenap umat 
merefleksikan relasi imannya dengan Yesus, secara khusus melalui perjamuan 
Ekaristi. Sebagai pengikat kesatuan pendalaman, refleksi akan berangkat dari 
sabda Yesus sendiri saat merayakan Perjamuan Akhir bersama para 
muridNya: Lakukanlah Ini Sebagai Peringatan Akan Daku  (bdk Luk 
22:19). Sabda ini bisa menjadi jawaban singkat atas pertanyaan: Mengapa kita 
merayakan Ekaristi? Jawabannya: karena memang Yesus menghendakinya. 

Berangkat dari sabda tersebut, selama pertemuan BKSN kita akan membaca 
dan merenungkan perikop yang berkisah tentang Perjamuan Paskah Yesus 
dan kisah perjumpaan Yesus yang bangkit dengan dua orang murid di jalan 
menuju Emaus dalam Injil Lukas (bdk. Luk 22-24). Kisah-kisah ini dipilih 
untuk membantu merefleksikan pengalaman kebersatuan kita dengan Yesus 
dalam dan melalui perjamuan Ekaristi. 

 

KISAH INSTITUSI * 

Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru ada banyak teks yang mengungkapkan iman 
yang teguh dan mantap tentang Ekaristi. Salah satu jenis teks yang dikenal 
adalah teks yang disebut sebagai Kisah Institusi. Inilah teks yang mengisahkan 
apa yang dilakukan oleh Yesus saat perjamuan malam terakhir, khususnya 
berkaitan dengan tindakan dan sabdaNya atas roti dan cawan (piala).  

Ada 4 teks Kisah Institusi dalam Perjanjian Baru, yakni : 1Kor 11:23-26, Luk 
22:15-20, Mrk 14:22-25, dan Mat 26:26-29. Semua teks ini dianggap penting 
bagi Gereja karena memberikan legitimasi bagi perayaan Ekaristi. Teks ini 
juga yang kita kenangkan saat imam mengucapkan Doa Syukur Agung dalam 
perayaan Ekaristi. Legitimasi ini bersumber pada amanat Yesus sendiri kepada 
para murid :  (bdk. Luk 
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22:19). Atas amanat inilah, Gereja setia merayakan Ekaristi sepanjang 
sejarahnya. Kisah Institusi menjadi norma dasar bagi perayaan Ekaristi sebab 
perayaan itu dilandaskan pada perintah Tuhan sendiri. 

Adanya perbedaan detil pada teks-teks tersebut menunjukkan bahwa interese 
penulis Perjanjian Baru bukanlah pertama-tama historis. Kepentingan mereka 
adalah teologis: bahwa perayaan Ekaristi didasarkan pada tindakan dan 
sabda Yesus sendiri. Akibatnya, memang kita tidak akan pernah tahu kata-
kata asli Yesus sendiri saat Ia mengadakan Perjamuan Akhir bersama para 
muridNya. Yang pokok bukanlah rumusan kata-kata asli Yesus, melainkan 
kehendak Yesus akan perayaan Ekaristi tetap dipelihara. 

 

MAKNA TEOLOGIS * 

Kata-kata dalam Kisah Institusi ini memiliki beberapa makna teologis. 

1.  Persatuan dalam perjamuan eskatologis  

sampai pada hari Aku meminumnya yang baru, dalam Kerajaan  (Mrk 14:25; lih. 
Mat 26:29 dan Luk 22:18) 

Pernyataan Yesus ini menunjuk makna eskatologis dengan hal-hal pokok: 

 Perjamuan malam terakhir adalah perjamuan perpisahan. Lukas dengan 
jelas menyebut -sama 

 (Luk 22:15). 

 Perjamuan ini sekaligus perjamuan Paskah baru. Paskah lama kini diganti 
dengan yang baru. Puncaknya adalah penyerahan diri Yesus saat wafat di 
salib. Inti kenangan perayaan Paskah lama adalah tindakan penyelamatan 
Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kini 
dalam Paskah yang baru, tindakan penyelamatan Allah dilakukan demi 
membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa dan maut lewat 
wafat dan kebangkitan Kristus. Paskah baru berdimensi universal : bukan 
hanya umat Israel yang diselamatkan, melainkan seluruh umat manusia. 

 Perjamuan ini merupakan perayaan partisipasi dalam perjamuan 
eskatologis.  Yesus sering menggambarkan Kerajaan Allah sebagai pesta 
perjamuan makan (Mat 8:11; 22:1-14; 25:1-13; bdk Yes 25:6; 65:13; Why 
19:9). Perjamuan malam terakhir menjadi jembatan yang menghadirkan 
kebersamaan dan kesatuan kita dengan Allah yang kekal dalam sejarah. 
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PEMBUKA 

Pertemuan dapat diawali dengan lagu pembuka, dilanjutkan dengan tanda salib dan salam 
seperti kebiasaan dalam ibadat. Selanjutnya pemandu bisa memulai dengan pengantar. 

Pengantar 
 
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini adalah pertemuan terakhir 
pendalaman BKSN 2022. Untuk melengkapi pemahaman dan penghayatan 
kita tentang persatuan dengan Yesus lewat perjamuan, perikop kali ini diambil 
dari Injil Lukas 24:13-35. 

Perikop bercerita tentang perjalanan dua orang murid ke Emaus setelah wafat 
Yesus. Di tengah perjalanan Yesus yang telah bangkit menjumpai dan 
berbicang dengan mereka serta menjelaskan apa yang harus dialami oleh 
Mesias. Mereka akhirnya menyadari kehadiran Yesus saat Ia mengambil roti, 
memberkati, memecahkan, dan membagikannya kepada mereka. 

Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, semoga kita makin 
menyadari bahwa pengalaman kebersamaan dengan Yesus dapat senantiasa 
dibangun dalam kesetiaan mendengarkan sabda dan menerima tubuh dan 
darahNya dalam Ekaristi. 

 

PENDALAMAN KITAB SUCI 7 LANGKAH 

1.  Mengundang Kehadiran Tuhan 

Pemandu mengajak umat untuk menyadari kehadiran Tuhan lewat sabda yang akan 
direnungkan selama pertemuan. Salah seorang umat bisa diminta untuk membacakan doa 
berikut ini. 
 
Marilah kita berdoa, 

Allah, sumber keselamatan sejati, Engkau menganugerahkan PuteraMu 
sebagai tebusan bagi kami. Lewat pengorbanan diriNya, Yesus Kristus 
memberikan tubuh dan darahNya bagi penghapusan dosa kami. Kami 
bersyukur atas anugerah hidup ilahi berkat pengorbanan ini. Berilah kami 
iman yang hidup dan pemahaman yang benar untuk senantiasa mau 
mendengarkan sabdaMu dan menyambut kehadiran Kristus dalam roti dan 
anggur yang membawa persatuan denganMu. Demi Kristus, Tuhan dan 
Pengantara kami. Amin. 
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MENGENALI KEHADIRAN TUHAN

Lukas 24:13-35 
Penampakan Yesus di Jalan Menuju Emaus

Tujuan :

Umat membaca dan memahami kisah Penampakan Yesus di jalan 
menuju Emaus.
Umat mampu menunjukkan saat pengenalan akan Yesus.
Umat menyadari bahwa Yesus sungguh hadir dalam sabda, pemecahan 
roti dan pengucapan berkat.

Gagasan Pokok :
Yesus hadir dan menjumpai pengikutNya setelah kebangkitan.
Pengenalan akan Yesus yang bangkit terjadi dalam kebersamaan saat 
mendengarkan sabdaNya, memecah roti, dan mengucapkan berkat 
bersamaNya.
Pengalaman kebersamaan dengan Yesus dapat senantiasa dibangun 
dalam kesetiaan mendengarkan sabda dan menerima tubuh dan 
darahNya dalam ekaristi.

Waktu : 60 75 menit   |   Metode : Pendalaman KS 7 Langkah

4
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Dengan perayaan Ekaristi kita mencicipi perjamuan eskatologis berupa 
kebersamaan dengan Allah secara kekal (bdk. 1Kor 11:26).

2. Kehadiran Yesus

(Mat 26:26; Mrk 14:22; Luk 22:19; 1Kor 11:24)

(Mat 26:28; Mrk 14:24)

Kata tubuh dan darah memiliki makna khas dalam konteks biblis :

tubuh
manusia seluruhnya. Bukan sekedar arti fisik: misalnya tangan, kepala, 
perut, atau kaki. Yesus sedang mengidentikkan roti dengan DiriNya sendiri. 
Bahkan hidup (roti) itu diserahkan. Sabda ini menunjuk pada penyerahan 
hidup Yesus bagi manusia lewat wafatNya. Inilah janji (dan realitas dalam 
Ekaristi) akan kehadiran dan kebersamaan dengan Yesus yang sedang 
bersiap wafat.

darah
(bdk. Im 17:11; Ul. 12:23; Kej 2:9). Dengan kata lain, darah juga menunjuk 
seluruh pribadi manusia. Bukan sekedar cairan merah bagian tubuh kita. 
Lewat sabda ini Yesus mau menunjukkan kehadiran dan kebersamaan 
sebagai solidaritasNya dengan bersedia mati untuk semua orang. Lewat 

perjanjian baru
yang kini terlaksana melalui dan dalam DiriNya (bdk. Yer 31).

3. Penebusan dan pengampunan dosa

(Luk 22:19; 1Kor 11:24)

(Mrk 14:24)

(Mat 26:28)

Konsep penebusan / pengampunan dosa :

Teks ini menafsirkan gagasan penebusan hamba Yahwe yang bersengsara
(bdk. Yes 53:12). Wafat Yesus dipahami sebagai kematian untuk menebus 
dosa semua orang (bdk. Mrk 10:45). Yesus mendamaikan dunia dan 
menebus dosa dengan wafatNya.

Teks Matius menambahkan aspek pengampunan dosa, yang terkait dengan 
penebusan dosa. Seluruh hidup Yesus  telah menunjukkan aspek ini. Ia 
dekat dengan orang berdosa agar mereka bertobat dan menekankan iman 
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bagi pengampunan dosa (Mat 9:2 par; 9:9-13 par). Dia tegaskan kuasaNya 
untuk mengampuni dosa (Mat 9:6; Mrk 2:10; Luk 5:24). Lewat wafatNya, 
pengampunan dosa kini diberikan juga secara universal. 

4. Perjanjian Baru 

 (Mrk 14:24; Mat 26:28) 

 (Luk 22:20; 1Kor 11:25) 

Pemahaman darah perjanjian baru : 

 Darah perjanjian dalam Injil Markus dan Matius menunjuk pada teks Kel 
24:8 : 

TU  Perjanjian ini 
berpangkal pada perjanjian di Sinai antara Yahwe dan umat Israel. Yahwe 
menjadi Allah Israel dan Israel menjadi umat Yahwe (Im 26:12). Simbol 
yang dipakai adalah darah sebagai kurban pendamaian.  

Kini, dalam sudut pandang baru, darah Kristuslah yang menjadi kurban 
pendamaian. Perjanjian Lama itu digenapi dengan darah Kristus. Darah 
Kristus mendamaikan Allah dan manusia sehingga terbentuk relasi baru 
antara Allah dan manusia. Piala Ekaristik yang diberikan oleh Yesus dalam 
perjamuan malam menjadi sarana bagi partisipasi kita dalam perjanjian 
baru atas darah (wafat) Kristus. 

 Dalam teks Lukas dan 1Kor, perjanjian baru mengacu pada teks Yer 31:31-
34 yang berdimensi eskatologis. Yeremia mewartakan kehancuran kerajaan 
Yehuda dan bangsa Israel serta pembuangan mereka ke Babel. Namun 
Yeremia juga diutus mewartakan pemulihan mereka. Allah akan 
memperbarui perjanjian yang sudah dikhianati oleh Israel (Yer 31:33). 

Yesus juga menyampaikan piala sebagai perjanjian baru. Ini berarti janji 
eskatologis yang dijanjikan dalam perjanjian lama kini dihadirkan dan 
terlaksana melalui dan dalam diri Yesus Kristus. Ia bukan hanya pewarta 
tetapi sekaligus pembawa keselamatan eskatologis seperti telah dinantikan 
dalam Perjanjian Lama. 

5. Penetapan Ekaristi  

(Luk 22:19; 1Kor 24:25) 
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berpegang pada sabda dan perintahNya. Bantulah kami, lewat kebersamaan 
dengan Yesus dalam perjamuan ekaristi, agar semakin dapat mengembangkan 
semangat pelayanan dalam hidup bagi kemuliaan namaMu dan kebaikan 
sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

Catatan Pribadi 
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Seperti Yesus mereka pun akan menderita cemoohan dari musuh-musuhNya. 
Tetapi dalam kesetiaan, mereka akan menjadi bapa bangsa yang baru atas 
Israel yang diperbarui Allah.  

Intensitas pelayanan Yesus dalam peristiwa Perjamuan akhir ini amatlah 
besar. Yesuslah yang menghendaki perjamuan itu dan mengundang para 
muridNya (bdk. Luk 22:8-9). Ia adalah Sang Tuan Rumah. Sekaligus Ia 
menjadi santapan mereka dengan memberikan tubuh dan darahNya sendiri 
(bdk. Luk 22:17-20). Pelayanan total dalam perjamuan ini membawa para 
murid dalam kebersamaan dengan Yesus sebagaimana Ia kehendaki. 

Demikian halnya dengan Ekaristi. Perjamuan Ekaristi adalah kebersamaan 
dengan Kristus, yakni kebersamaan yang diadakan dan disediakan oleh 
Kristus sendiri, Sang Pelayan. Merayakan Ekaristi berarti juga membangun 
kesediaan untuk turut menjadi pelayan, seperti teladan Kristus. 

7.  Doa Syukur 

Pemandu mengajak peserta untuk menyampaikan doa-doanya secara spontan sebagai 
tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah direnungkan bersama. Sabda Tuhan, pengalaman akan 
Tuhan, atau komitmen bersama dapat menjadi bahan doa. Doa spontan diakhiri dengan doa 
Bapa Kami. 
 
Saudara sekalian, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita lewat doa 
spontan sebagai tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah kita renungkan 

 

Kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan oleh 
 Bapa kami yang ada di surga  

 

PENUTUP 

Doa Penutup 

Pemandu menutup pertemuan dengan Doa Penutup dan diakhiri dengan memohon berkat dan 
membuat tanda salib bersama-sama. Setelah itu bisa dinyanyikan Lagu Penutup. 
 
Marilah kita berdoa. 

Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dapat mendengarkan sabda 
PuteraMu yang menegaskan kehadiranMu dalam hidup kami. Semoga rasa 
syukur kami menjadi semakin berlimpah lewat keberanian kami untuk 
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Amanat Yesus kepada para muridNya ini dipandang sebagai kata-kata 
penetapan Ekaristi. Perayaan Ekaristi bukanlah inisiatif dan buatan Gereja, 
melainkan kehendak Kristus lewat sabdaNya agar Gereja mengenangkan Dia 
dan seluruh karya penebusanNya melalui perayaan Ekaristi.  

 peringatan kenangan (Yunani: anamnesis) secara biblis 
bermakna kesatuan antara kenangan dan tindakan (bdk. Kej 8:1; 19:29; 
30:32). Artinya, tidak sekedar bermakna mengingat-ingat dalam pikiran 
pribadi, melainkan menghadirkan apa yang dikenangkan itu sedemikian 
rupa sehingga apa yang dikenangkan itu pun sekarang benar-benar ada, 
hadir, berdaya, dan bertindak. Dalam Perayaan Ekaristi kita tidak hanya 
mengingat-ingat secara intelektual peristiwa salib Kristus. Namun, 
peristiwa itu kini benar-benar hadir, bermakna, dan berdaya bagi kita. 

 ini
perayaan Ekaristi sekarang. Perayaan Ekaristi ditetapkan oleh Yesus dalam 
perjamuan malam terakhir. Tujuannya adalah untuk mengenang Kristus: 
menghadirkan Kristus dan seluruh tindakan penebusanNya, mencakup 
peristiwa wafat dan kebangkitanNya. 

 

BERSATU DENGAN YESUS 

Keseluruhan makna teologis kisah institusi, menghantar kita pada persatuan 

dengan Yesus dalam segala aspek. Yesus mengidentikkan diriNya dengan roti 

dan anggur. Ini membuka kemungkinan bagi partisipasi para muridNya dalam 

hidup dan perjuanganNya. Semua itu Yesus serahkan melalui wafatNya agar 

mereka memiliki kebersamaan dan kesatuan denganNya. 

Ekaristi adalah perayaan Perjanjian Baru. Kita beroleh pengampunan dosa, 

partisipasi antisipatif dalam keselamatan kekal dan perjamuan surgawi 

Kerajaan Allah. Yesus Kristus menjadi pusat, pelaksana, dan pemenuhan 

Perjanjian Lama. Dengan merayakan Ekaristi, sungguh kita disatukan dengan 

Yesus sendiri karena perayaan itu benar-benar menghadirkan diriNya. 

 

----------------------------- 
* Diolah dari sumber : E. Martasudjita, Pr, Ekaristi -Tinjauan Teologis, Liturgis, dan Pastoral, 
Kanisius, 2005, hal. 219-234.  
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METODE 7 LANGKAH 

Pertemuan pendalaman kitab suci selama Bulan Kitab Suci Nasional 2022 di 
Keuskupan Surabaya, disarankan untuk dilakukan dengan menggunakan 
metode 7 langkah.  

Untuk membantu persiapan para pemandu sebelum mendampingi pertemuan 
dalam kelompok kecil, di bawah ini diuraikan dengan lengkap langkah yang 
dimaksud beserta maksud setiap langkah. 

 

PENGERTIAN 

Pendalaman Kitab Suci 7 Langkah adalah sebuah cara untuk membaca dan 
mendalami pesan Kitab Suci yang dilakukan dalam 7 langkah secara 
berurutan dan sebagai sebuah kesatuan.  

Dengan langkah bertahap ini diharapkan agar kita dapat membaca, menggali 
kekayaan teks Kitab Suci, meresapkan, dan merenungkannya secara perlahan-
lahan dalam pikiran dan hati, tanpa tergesa-gesa atau prasangka atas teks 
Kitab Suci dan pesannya.   

Secara lengkap, seluruh langkah tersebut mengajak kita untuk menyadari 
kehadiran Tuhan dalam pertemuan, membaca dan merenungkan teks, 
membagikan penemuan pribadi atas sentuhan teks pada pengalaman iman 
sendiri, sampai akhirnya bersyukur atas kekayaan sabda Tuhan dalam doa 
bersama. 

 

LANGKAH PERTEMUAN 

Pertemuan dilaksanakan dalam kesatuan 7 langkah dengan urutan sebagai 
berikut: 
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4. Mendengarkan Teks Kitab Suci  

Pemandu mengajak peserta untuk hening dan menyebutkan secara pasti berapa waktu hening 
yang disediakan (misalnya: kita hening selama 5 menit). Dalam keheningan itu pemandu 
mempersilakan setiap peserta membaca sekali lagi dalam hati teks Kitab Suci sambil 
membiarkan Tuhan menyapa dan berbicara kepada masing-masing peserta.  

Untuk membantu peserta menemukan pengaruh teks bagi diri masing-masing pemandu dapat 
mengajukan pertanyaan reflektif. Misalnya:  

a. Apa yang dipersoalkan para murid Yesus dalam kisah ini ? 
b. Bagaimana Yesus menanggapi pertengkaran para muridNya ? 
c. Nilai pokok apa yang kutemukan berarti dalam kisah ini bagi hidupku ? 

5. Sharing Iman tentang Teks Kitab Suci  

Pemandu mempersilakan peserta secara bergantian membagikan hasil perenungannya. Apa 
kata/kalimat yang dianggap menyentuh? Mengapa dirasakan penting/menyentuh pengalaman 
hidup pribadi? 

Lihat keterangan lengkap halaman 13. 

6. Menegaskan Pesan Teks Kitab Suci  

Pemandu bisa membacakan penegasan berikut. 
 
Perikop kali ini diawali dengan pertengkaran para murid Yesus untuk 
mempersoalkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Yesus menanggapi 
mereka dengan menegaskan bahwa Kerajaan Allah memiliki ukuran berbeda 
tentang batasan kebesaran seperti dimiliki dunia. 

Secara ironis, Yesus mengambil contoh bahwa kekuasaan besar pada waktu itu 
(penjajah Roma, Mesir, dan bangsa-bangsa kafir) sering dianggap sebagai 
pelindung. Sebaliknya, bagi Yesus orang yang besar dalam Kerajaan Allah 
adalah orang yang melayani seperti teladan Sang Guru sendiri. Yesus bahkan 
menunjukkan peristiwa malam itu sebagai bentuk pelayananNya. Dalam 
kondisi umum, biasanya gurulah yang duduk dan dilayani oleh muridnya. 
Tetapi Yesus, Sang Guru, malam itu justru melayani para murid yang duduk 
dan menikmati perjamuan. Dalam ungkapan pertanyaan, Yesus mengajar para 
muridNya : 
melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi Aku ada di tengah-

 

Seperti Yesus yang total melayani, para murid diajak berbuat yang sama. 
Mereka telah berjalan bersama Yesus sampai hari itu, namun belum usai. 
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2. Membaca Teks Kitab Suci  

Pemandu menyebut teks Kitab Suci yang menjadi bahan bahan pertemuan pendalaman Kitab 
Suci hari. Selanjutnya pemandu meminta kesediaan seorang peserta (atau beberapa peserta 
untuk membacakan teks Kitab Suci tersebut. Selama pembacaan, peserta yang lain dimohon 
untuk mendengarkan dalam suasana hening.  
 

Lukas 22:24-30 

24 Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah 
yang dapat dianggap terbesar di antara mereka.  

25 Yesus berkata kepada mereka: "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah 
rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka 
disebut pelindung-pelindung.  

26 Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara 
kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin 
sebagai pelayan. 

27 Sebab siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, atau yang 
melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi Aku ada di tengah-
tengah kamu sebagai pelayan.  

28 Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan Aku dalam segala 
pencobaan yang Aku alami. 

29 Dan Aku menentukan hak-hak Kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapa-
Ku menentukannya bagi-Ku,  

30 bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan Aku di dalam 
Kerajaan-Ku dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi 
kedua belas suku Israel. 

3. Merenungkan Teks Kitab Suci  

Pemandu mengajak peserta masuk dalam suasana hening, mempersilakan mereka membaca 
sekali lagi dalam hati masing-masing. Dalam keheningan peserta diajak untuk memilih salah 
satu kata atau kalimat singkat yang menantang, menggugah, atau menyentuhnya. Misalnya : 
Perjamuan Paskah  

Sesudah itu, kata/kalimat yang menggugah itu kemudian diulang-ulang dalam hati dalam 
suasana doa oleh setiap peserta. 
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1.  Mengundang Kehadiran Tuhan 

Langkah pertama ini mengundang kita untuk menyadari kehadiran Tuhan 
dalam pertemuan, secara khusus lewat sabdaNya, dan membuka hati kita 
atas kehadiranNya. 

 Pertemuan dapat diawali dengan Lagu Pembuka, dilanjutkan dengan Tanda Salib dan 
Salam seperti kebiasaan dalam ibadat. Selanjutnya Pemandu bisa memulai dengan 
Pengantar Pertemuan. 

 Setelah Pengantar, Pemandu mengajak umat untuk menyadari kehadiran Tuhan lewat 
sabda yang akan direnungkan selama pertemuan. Salah seorang umat bisa diminta untuk 
membacakan doa Pembuka yang sudah disiapkan untuk setiap pertemuan. 

2.  Membaca Teks Kitab Suci 

Langkah kedua dimaksudkan agar teks Kitab Suci dibacakan dan 
didengarkan dengan tenang sehingga teks itu dapat diresapkan dalam hati. 

 Pemandu menyebut teks Kitab Suci yang menjadi bahan pertemuan pendalaman Kitab 
Suci hari.   

 Selanjutnya pemandu meminta kesediaan satu atau beberapa peserta untuk 
membacakan teks Kitab Suci tersebut. Selama pembacaan, peserta yang lain dimohon 
untuk mendengarkan dalam suasana hening.  

 Selesai pembacaan pertama, beri jeda sejenak untuk hening. 

3.  Merenungkan Teks Kitab Suci  

Langkah ketiga memberi kesempatan kepada setiap peserta untuk 
merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan secara pribadi lewat 
sabdaNya. 

 Tetap dalam suasana hening, pemandu mempersilakan peserta membaca sekali lagi 
dalam hati masing-masing.  

 Pemandu mengajak peserta untuk memilih salah satu kata atau kalimat singkat yang 
menantang, menggugah, atau menyentuhnya.  

 Kata/kalimat yang menggugah itu kemudian diulang-ulang dalam hati dalam suasana 
doa. 

4. Mendengarkan Teks Kitab Suci 

Langkah keempat membantu peserta untuk lebih masuk dan tinggal dalam 
suasana atau situasi teks Kitab Suci. 

 Pemandu mengajak peserta untuk hening. Pemandu menyebutkan secara pasti berapa 
waktu hening yang disediakan [misalnya: kita hening selama 5 menit].  
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 Pemandu mempersilakan setiap peserta membaca sekali lagi dalam hati teks Kitab Suci 
sambil membiarkan Tuhan menyapa dan berbicara kepada masing-masing peserta.  

 Dalam keheningan, pemandu dapat membantu peserta untuk dapat mencari atau 
menemukan pengaruh teks bagi diri masing-masing. Apakah teks itu, misalnya:  

 

 Menambah pengetahuan tentang Allah ?  
 Menunjukkan kesalahan/dosa ?  
 Menjadi teguran/nasehat untuk memperbaiki kelakuan ?  
 Memberi penghiburan/peneguhan ?  
 Mendidik dalam kebenaran ?  
 Memberi kejelasan akan janji-janji Tuhan ?  

5. Sharing Iman tentang Teks Kitab Suci  

Langkah kelima merupakan saat berbagi pengalaman iman, bukan cerita 
pribadi. Setiap orang mempunyai pengalaman iman yang unik tentang 
bagaimana Allah berkarya dalam dirinya. Kesediaan untuk berbagi 
pengalaman iman akan membantu dan memperkaya peserta lain agar juga 
dapat bertumbuh dalam iman. 

 Pemandu mempersilakan peserta secara bergantian membagikan hasil perenungannya. 
Apa kata/kalimat yang dianggap menyentuh? Mengapa dirasakan penting/menyentuh 
pengalaman hidup pribadi?  

 Yang dibagikan bukanlah cerita pribadi, tetapi kata atau kalimat yang ditemukan peserta 
dan pengalaman rohani berdasar kata atau kalimat tersebut. Sejauh mana kata, 
ungkapan atau kalimat Kitab Suci yang ditemukan itu menggugah, menantang, atau 
menegur diri peserta.  

 Pemandu hendaknya membimbing proses sharing peserta agar apa yang diungkapkan 
tidak terkesan menggurui, mengajar, atau mengkhotbahi orang lain. Juga perlu dihindari 
terjadi diskusi atau bantahan atas apa yang diungkapkan oleh peserta sebagai 
pengalaman imannya. 

 Ciptakanlah suasana agar setiap orang merasa aman untuk mengungkapkan pikirannya, 
hasil perenungannya tanpa takut dikritik/dipersalahkan. Oleh karena itu, dalam sharing 

 

6. Menegaskan Pesan Teks Kitab Suci  

Langkah keenam melengkapi hasil renungan para peserta dengan informasi 
tentang teks Kitab Suci sebagaimana diwartakan dalam ajaran Gereja. 
Dapat juga menjadi kesempatan untuk menentukan tindakan konkret 
sebagai tindak lanjut atas pembacaan Sabda Tuhan.   
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PEMBUKA 

Pertemuan dapat diawali dengan lagu pembuka, dilanjutkan dengan tanda salib dan salam 
seperti kebiasaan dalam ibadat. Selanjutnya pemandu bisa memulai dengan pengantar. 

Pengantar 
 
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bertemu kembali pada 
pertemuan ketiga BKSN 2022.  Seperti dua perikop terdahulu, kutipan Injil 
Lukas 22:24-30 yang akan kita renungkan, semoga juga  memperdalam 
pemahaman dan penghayatan kita akan kebersamaan dengan Yesus lewat 
kesediaan meneladani sikap pelayanan Yesus secara total. 

Dalam perikop ini diceritakan Yesus menanggapi pertengkaran yang terjadi di 
antara para muridNya. Atas keributan mempersoalkan siapa yang terbesar di 
antara para murid, Yesus justru mengajak mereka untuk menjadi pelayan. 

Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, semoga kita makin 
menyadari bahwa pengalaman kebersamaan dengan Yesus mengajak orang 
untuk meneladani Yesus yang bersedia menjadi pelayan. 

 

PENDALAMAN KITAB SUCI 7 LANGKAH 

1.  Mengundang Kehadiran Tuhan 

Pemandu mengajak umat untuk menyadari kehadiran Tuhan lewat sabda yang akan 
direnungkan selama pertemuan. Salah seorang umat bisa diminta untuk membacakan doa 
berikut ini. 
 
Marilah kita berdoa, 

Allah, sumber keselamatan sejati, Engkau menganugerahkan PuteraMu 
sebagai tebusan bagi kami. Lewat pengorbanan diriNya, Yesus Kristus 
memberikan tubuh dan darahNya bagi penghapusan dosa kami. Kami 
bersyukur atas anugerah hidup ilahi berkat pengorbanan ini. Berilah kami 
iman yang hidup dan pemahaman yang benar untuk meneladani pelayanan 
Kristus sebagai jalan menuju kemuliaan abadi bersamaMu. Demi Kristus, 
Tuhan dan Pengantara kami. Amin.  
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MENELADAN SANG PELAYAN

Lukas 22:24-30
Percakapan Dalam Perjamuan Malam

Tujuan :

Umat membaca dan memahami kisah Percakapan dalam Perjamuan
Umat mampu menunjukkan kehendak Yesus bagi para muridNya.
Umat menyadari bahwa Yesus menghendaki para muridNya hidup 
sebagai pelayan.

Gagasan Pokok :
Yesus memberikan pesan penting tentang kebesaran dan 
kepemimpinan bagi para muridNya.
Kepemimpinan seorang murid diungkapkan dalam kesediaan menjadi 
pelayan.
Pengalaman kebersamaan dengan Yesus mengajak orang untuk 
meneladan Yesus sebagai pelayan.

Waktu : 60 75 menit   |   Metode : Pendalaman KS 7 Langkah

3
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Pemandu bisa membacakan bahan penegasan yang sudah disediakan untuk setiap 
pertemuan.

Pemandu dapat melanjutkan dengan ajakan kepada para peserta untuk membangun 
komitmen bersama secara khusus bagi kelompok /lingkungan yang didampingi sesuai 
pesan sabda Tuhan yang relevan untuk dilakukan atau ditindaklanjuti bersama-sama.

7. Doa Syukur

Langkah ketujuh merupakan ungkapan syukur atas sabda Tuhan dan 
pengalaman iman yang didapatkan berdasar sabda itu dalam pertemuan.

Pemandu mengajak peserta untuk menyampaikan doa-doanya secara spontan sebagai 
tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah direnungkan bersama. Sabda Tuhan, 
pengalaman akan Tuhan, atau komitmen bersama dapat menjadi bahan doa. 

Doa-doa spontan diakhiri dengan doa Bapa Kami. 

Selanjutnya Pemandu menutup pertemuan dengan Doa Penutup dan diakhiri dengan 
membuat tanda salib bersama-sama. 

Setelah itu bisa dinyanyikan Lagu Penutup.
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MERAYAKAN KARYA
KESELAMATAN

Lukas 22:7-13 
Persiapan Perjamuan Paskah

Tujuan :

Umat membaca dan memahami kisah persiapan perjamuan Paskah 
Yahudi.
Umat mampu menunjukkan ciri khas perjamuan Paskah Yahudi.
Umat menyadari bahwa Yesus adalah seorang Yahudi yang saleh.

Gagasan Pokok :
Yesus adalah seorang Yahudi yang saleh dan taat tradisi.
Kesalehan dan ketaatan Yesus terungkap dalam kesetiaan untuk 
mempersiapkan dan mengadakan Perjamuan Paskah.
Pengalaman kebersamaan dengan Yesus dalam perjamuan Paskah 
adalah ungkapan syukur atas karya keselamatan Allah.

Waktu : 60 75 menit   |   Metode : Pendalaman KS 7 Langkah

1
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Saudara sekalian, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita lewat doa 
spontan sebagai tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah kita renungkan 

Kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan oleh 
Bapa kami yang ada di surga 

PENUTUP

Doa Penutup

Pemandu menutup pertemuan dengan Doa Penutup dan  diakhiri dengan memohon berkat, 
membuat tanda salib bersama-sama. Setelah itu bisa dinyanyikan Lagu Penutup.

Marilah kita berdoa.

Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dapat mendengarkan sabda 
PuteraMu yang menegaskan kehadiranMu dalam hidup kami. Semoga rasa 
syukur kami menjadi semakin berlimpah lewat keberanian kami untuk 
berpegang pada sabda dan perintahNya. Bantulah kami, lewat kebersamaan 
dengan Yesus dalam perjamuan ekaristi, agar semakin dapat mengimani 
kehadiranNya secara nyata dan menyambutNya dengan sukacita. Demi 
Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Catatan Pribadi

.
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 Sambil mengedarkan cawan, Yesus juga 
bersabda: -Ku, yang 

  

tubuh
manusia seluruhnya. Yesus sedang mengidentikkan roti dengan DiriNya 
sendiri. Bahkan hidup (roti) itu diserahkan. Sabda ini menunjuk pada 
penyerahan hidup Yesus bagi manusia lewat wafatNya. 

darah
(bdk. Im 17:11; Ul. 12:23; Kej 2:9). Dengan kata lain, darah juga menunjuk 
seluruh pribadi manusia. Lewat sabda ini Yesus mau menunjukkan 
solidaritasnya dengan bersedia mati untuk semua orang. Lewat kata 
perjanjian baru pemenuhan janji Allah yang kini 

terlaksana melalui dan dalam DiriNya (bdk. Yer 31). 

Yesus selanjutnya memberikan amanat kepada para muridNya untuk 
melakukan perjamuan sebagai peringatan akan diriNya: 

. peringatan kenangan
sekedar bermakna mengingat-ingat dalam pikiran pribadi. Kata itu secara 
biblis bermakna menghadirkan apa yang dikenangkan itu sedemikian rupa 
sehingga apa yang dikenangkan itu pun sekarang benar-benar ada, hadir, 
berdaya, dan bertindak.  

Sabda ini dipandang sebagai kata-kata penetapan Ekaristi. Yesus memberi 
amanat agar Gereja mengenangkan Dia dan seluruh karya penebusanNya 
melalui Ekaristi. Dalam perjamuan Ekaristi kita tidak hanya mengingat-ingat 
lewat pikiran peristiwa salib Kristus. Justru dalam perjamuan itu peristiwa 
salib Kristus itu kini benar-benar hadir, bermakna, dan berdaya bagi kita. 
Merayakan Ekaristi berarti memenuhi amanat suci Yesus. Seperti kepada para 
murid, lewat roti dan cawan berisi anggur, Yesus memberikan kepada kita 
kemungkinan untuk berpartisipasi dalam hidup dan perjuanganNya agar kita 
tetap memiliki kebersamaan dan kesatuan denganNya. 

7.  Doa Syukur 

Pemandu mengajak peserta untuk menyampaikan doa-doanya secara spontan sebagai 
tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah direnungkan bersama. Sabda Tuhan, pengalaman akan 
Tuhan, atau komitmen bersama dapat menjadi bahan doa. Doa spontan diakhiri dengan doa 
Bapa Kami. 
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PEMBUKA 

Pertemuan dapat diawali dengan lagu pembuka, dilanjutkan dengan tanda salib dan salam 
seperti kebiasaan dalam ibadat. Selanjutnya pemandu bisa memulai dengan pengantar. 

Pengantar 
 
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali 
dalam kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN) 2022. Tema yang dipilih 
bagi umat Keuskupan Surabaya kali adalah: Lakukanlah Ini sebagai 
Peringatan akan Daku (bdk. Luk 22:19). 

Tema ini dipilih untuk merefleksikan iman kita sebagai murid Kristus sejalan 
dengan pendalaman tema tahunan Ardas Keuskupan Surabaya. Bagaimana 
kita memahami dan menghidupi persatuan dengan Yesus, secara khusus 
melalui Perjamuan Ekaristi ? 

Dalam pertemuan pertama ini, kita diajak mendalami dan merenungkan 
perikop Injil Lukas 22:7-13. Perikop ini berkisah tentang perintah Yesus 
kepada Petrus dan Yohanes untuk pergi dan mempersiapkan perjamuan 
Paskah.  

Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, semoga kita semakin 
menyadari bahwa pengalaman kebersamaan para murid dengan Yesus dalam 
Perjamuan Paskah adalah ungkapan syukur atas karya keselamatan Allah. 
Ungkapan syukur ini juga yang menjiwai perayaan Ekaristi kita. 

 

PENDALAMAN KITAB SUCI 7 LANGKAH 

1.  Mengundang Kehadiran Tuhan 

Pemandu mengajak umat untuk menyadari kehadiran Tuhan lewat sabda yang akan 
direnungkan selama pertemuan. Salah seorang umat bisa diminta untuk membacakan doa 
berikut ini. 
 
Marilah kita berdoa, 

Allah, sumber keselamatan sejati, Engkau menganugerahkan PuteraMu 
sebagai tebusan bagi kami. Lewat pengorbanan diriNya, Yesus Kristus 
memberikan tubuh dan darahNya bagi penghapusan dosa kami. Kami 
bersyukur atas anugerah hidup ilahi berkat pengorbanan ini. Berilah kami 
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iman yang hidup dan pemahaman yang benar untuk senantiasa menyadari 
kehadiran dan karya keselamatanMu dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan 
dan Pengantara kami. Amin. 

2. Membaca Teks Kitab Suci  

Pemandu menyebut teks Kitab Suci yang menjadi bahan bahan pertemuan pendalaman Kitab 
Suci hari. Selanjutnya pemandu meminta kesediaan seorang peserta (atau beberapa peserta 
untuk membacakan teks Kitab Suci tersebut). Selama pembacaan, peserta yang lain dimohon 
untuk mendengarkan dalam suasana hening.  
 

Lukas 22:7-13 

7 Maka tibalah hari raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari di mana orang harus 
menyembelih domba Paskah.  

8 Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, kata-Nya: "Pergilah, 
persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan."  

9 Kata mereka kepada-Nya: "Di manakah Engkau kehendaki kami 
mempersiapkannya?"  

10 Jawab-Nya: "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu 
dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam 
rumah yang dimasukinya,  

11 dan katakanlah kepada tuan rumah itu: Guru bertanya kepadamu: di 
manakah ruangan tempat Aku bersama-sama dengan murid-murid-Ku 
akan makan Paskah?  

12 Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang 
besar yang sudah lengkap, di situlah kamu harus mempersiapkannya." 

13 Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang 
dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. 

3. Merenungkan Teks Kitab Suci  

Pemandu mengajak peserta masuk dalam suasana hening, mempersilakan mereka membaca 
sekali lagi dalam hati masing-masing. Dalam keheningan setiap peserta diajak untuk memilih 
salah satu kata atau kalimat singkat yang menantang, menggugah, atau menyentuhnya secara 
pribadi. Misalnya :  dll.  

Sesudah itu, kata/kalimat yang menggugah itu kemudian diulang-ulang dalam hati dalam 
suasana doa oleh setiap peserta. 
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3.  Merenungkan Teks Kitab Suci  

Pemandu mengajak peserta masuk dalam suasana hening, mempersilakan mereka membaca 
sekali lagi dalam hati masing-masing. Dalam keheningan peserta diajak untuk memilih salah 
satu kata atau kalimat singkat yang menantang, menggugah, atau menyentuhnya. Misalnya : 
Perjamuan Paskah  

Sesudah itu, kata/kalimat yang menggugah itu kemudian diulang-ulang dalam hati dalam 
suasana doa oleh setiap peserta. 

4. Mendengarkan Teks Kitab Suci  

Pemandu mengajak peserta untuk hening dan menyebutkan secara pasti berapa waktu hening 
yang disediakan (misalnya: kita hening selama 5 menit). Dalam keheningan itu pemandu 
mempersilakan setiap peserta membaca sekali lagi dalam hati teks Kitab Suci sambil 
membiarkan Tuhan menyapa dan berbicara kepada masing-masing peserta.  

Untuk membantu peserta menemukan pengaruh teks bagi diri masing-masing pemandu dapat 
mengajukan pertanyaan reflektif. Misalnya:  

a. Hal penting apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus dalam kisah ini ? 
b. Apa yang kurasakan saat mendengar sabda Yesus dalam perjamuan akhir ? 
c. Apakah yang membuatku bersyukur membaca kisah perjamuan ini ? 

5. Sharing Iman tentang Teks Kitab Suci  

Pemandu mempersilakan peserta secara bergantian membagikan hasil perenungannya. Apa 
kata/kalimat yang dianggap menyentuh? Mengapa dirasakan penting/menyentuh pengalaman 
hidup pribadi? 

Lihat keterangan lengkap halaman 13. 

6. Menegaskan Pesan Teks Kitab Suci  

Pemandu bisa membacakan penegasan berikut. 
 
Dalam perikop ini Yesus menyadari bahwa puncak perutusanNya sudah 
mendekat. Sesaat lagi Ia akan mengalami sengsara dan wafat di salib. 
Perjamuan PaskahNya kali ini menjadi Perjamuan Akhir bersama para 
muridNya. Seperti layaknya sebuah perjamuan Paskah Yahudi, dalam 
perjamuan ini unsur-unsur pokoknya semua dikisahkan. Ada roti yang 
diambil, diberkati, dipecahkan, dan dibagikan.  Ada pula cawan berisi anggur 
yang diberkati lalu dibagikan. 

Tetapi ada hal yang berbeda. Dalam perjamuan Paskah Yahudi, roti dan 
anggur biasanya dibagikan dalam diam tanpa kata-kata. Kali ini dalam 
Perjamuan Akhir, seraya membagikan roti Yesus berkata : Inilah tubuh-Ku 
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2. Membaca Teks Kitab Suci  

Pemandu menyebut teks Kitab Suci yang menjadi bahan bahan pertemuan pendalaman Kitab 
Suci hari. Selanjutnya pemandu meminta kesediaan seorang peserta (atau beberapa peserta 
untuk membacakan teks Kitab Suci tersebut). Selama pembacaan, peserta yang lain dimohon 
untuk mendengarkan dalam suasana hening.  
 

Lukas 22:14-23 

14 Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan 
rasul-rasul-Nya.  

15 Kata-Nya kepada mereka: "Aku sangat rindu makan Paskah ini 
bersama-sama dengan kamu, sebelum Aku menderita. 

16 Sebab Aku berkata kepadamu: Aku tidak akan memakannya lagi 
sampai ia beroleh kegenapannya dalam Kerajaan Allah." 

17 Kemudian Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu 
berkata: "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu.  

18 Sebab Aku berkata kepada kamu: mulai dari sekarang ini Aku tidak 
akan minum lagi hasil pokok anggur sampai Kerajaan Allah telah 
datang."  

19 Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya 
dan memberikannya kepada mereka, kata-Nya: "Inilah tubuh-Ku yang 
diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku."  

20 Demikian juga dibuat-Nya dengan cawan sesudah makan; Ia berkata: 
"Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan 
bagi kamu.  

21 Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan Aku, ada bersama 
dengan Aku di meja ini.  

22 Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah 
ditetapkan, akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Ia diserahkan!"  

23 Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang 
akan berbuat demikian. 

 
 

Lakukanlah ini sebagai peringatan akan Daku  18 

4. Mendengarkan Teks Kitab Suci  

Pemandu mengajak peserta untuk hening dan menyebutkan secara pasti berapa waktu hening 
yang disediakan (misalnya: kita hening selama 5 menit). Dalam keheningan itu pemandu 
mempersilakan setiap peserta membaca sekali lagi dalam hati teks Kitab Suci sambil 
membiarkan Tuhan menyapa dan berbicara kepada masing-masing peserta.  

Untuk membantu peserta menemukan pengaruh teks bagi diri masing-masing pemandu dapat 
mengajukan pertanyaan reflektif. Misalnya:  

a. Apa yang sedang dipersiapkan oleh Yesus dan para murid dalam kisah ini ? 
b. Adakah perintah Yesus yang mengerakkanku untuk berbuat sesuatu ? 
c. Adakah contoh dalam hidupku saat Yesus kurasakan memberikan perintah 

bagiku ? 

5. Sharing Iman tentang Teks Kitab Suci  

Pemandu mempersilakan peserta secara bergantian membagikan hasil perenungannya. Apa 
kata/kalimat yang dianggap menyentuh? Mengapa dirasakan penting/menyentuh pengalaman 
hidup pribadi? 

Lihat keterangan lengkap halaman 13. 

6. Menegaskan Pesan Teks Kitab Suci  

Pemandu bisa membacakan penegasan berikut. 
 
Sebagai seorang Yahudi yang saleh dan taat tradisi, dalam perikop ini Yesus 
dikisahkan sedang meminta Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan 
perjamuan Paskah dalam kesempatan hari raya Roti Tidak Beragi. Awalnya, 
Pesta Roti Tidak Beragi dan Pesta Paskah bagi orang Yahudi adalah dua 
perayaan yang terpisah. Pesta pertama merupakan festival pertanian pada 
permulaan panen gandum. Pesta kedua merupakan pesta suku nomaden 
dalam bentuk pengurbanan anggota kawanan binatang peliharaan yang lahir 
pertama. 

Dalam sejarah Israel, dua pesta ini kemudian digabungkan dan mendapat 
makna baru. Hari raya Roti Tidak Beragi dirayakan selama tujuh hari (Kel. 
23:14). Selama tujuh hari tersebut, orang Israel memanggang roti tidak beragi 
sebagai peringatan akan malam pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir 
(bdk Kel. 12:12-40). Pesta Paskah dirayakan pada hari pertama dari rangkaian 
tujuh hari perayaan Roti Tidak Beragi tersebut. 

Inti perayaan Paskah Yahudi adalah tentang tindakan Allah membebaskan 
bangsa Israel dari perbudakan nenek moyang mereka di tanah Mesir. Sejak 
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saat itu, orang Israel diperintahkan untuk menceritakan peristiwa "Keluaran" 
ini kepada anak cucu mereka sehingga setiap orang dari generasi ke generasi 
mengerti, mengenal, dan memahami perbuatan-perbuatan besar Allah dalam 
sejarah bangsa Israel (bdk. Kel 13:8-11). 

Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, kenangan akan tindakan Allah yang 
menyelamatkan itu senantiasa dirayakan sesuai ketentuan (Bil 9:5), termasuk 
perjamuan Paskah. Dalam perjamuan itu setiap keluarga menyembelih seekor 
domba dan darahnya dioleskan pada ambang pintu. Dalam salah satu bagian 
pokok perjamuan, anggota keluarga termuda akan bertanya : mengapa mereka 
melakukan ini semua? Jawaban diberikan oleh kepala keluarga dengan 
menceritakan rangkaian kisah keluaran berkat tindakan penyelamatan Allah. 
Setelah doa syukur (Mzm. 113-114) dan pujian (Mzm. 115-118), mereka 
menyantap daging domba yang telah dimasak.  

Perjamuan Paskah seperti inilah yang sedang dipersiapkan oleh Yesus dan 
para muridNya dalam perikop tadi. Dalam kesetiaan akan tradisi bangsaNya, 
Yesus hendak bersyukur dan merayakan karya keselamatan Allah dengan 
mengadakan perjamuan bersama para muridNya. Dari akar pengalaman 
bangsa Yahudi ini, Yesus akan memberi makna baru bagi perjamuan yang 
diadakanNya. 

Semangat syukur ini juga yang kita rayakan dalam perjamuan Ekaristi. Berkat 
pengorbanan Yesus Kristus, tindakan keselamatan Allah menjadi nyata untuk 
membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ekaristi adalah perayaan karya 
keselamatan Allah bagi kita. 

7.  Doa Syukur 

Pemandu mengajak peserta untuk menyampaikan doa-doanya secara spontan sebagai 
tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah direnungkan bersama. Sabda Tuhan, pengalaman akan 
Tuhan, atau komitmen bersama dapat menjadi bahan doa. Doa spontan diakhiri dengan doa 
Bapa Kami. 
 
Saudara sekalian, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita lewat doa 
spontan sebagai tanggapan atas Sabda Tuhan yang telah kita renungkan 

 

Kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan oleh 
 Bapa k  

 
 

Lakukanlah ini sebagai peringatan akan Daku  22 

PEMBUKA 

Pertemuan dapat diawali dengan lagu pembuka, dilanjutkan dengan tanda salib dan salam 
seperti kebiasaan dalam ibadat. Selanjutnya pemandu bisa memulai dengan pengantar. 

Pengantar 
 
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali 
dalam pertemuan kedua BKSN 2022.  Dalam usaha memperdalam 
pemahaman dan penghayatan kita akan persatuan dengan Yesus dalam 
perjamuan ekaristi, perikop untuk pertemuan kali ini diambil dari Injil Lukas 
22:14-23. 

Perikop ini berkisah tentang perjamuan Paskah Yesus bersama-sama dengan 
para muridNya. Dalam kesempatan itu, Ia memecahkan roti dan membagikan 
anggur sebagai tubuh dan darahNya sendiri. Yesus pun berpesan agar para 
muridNya melanjutkan perjamuan itu sebagai kenangan akan diriNya. 

Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, semoga kita makin 
menyadari bahwa pengalaman kebersamaan dengan Yesus dalam dapat 
senantiasa terjadi dengan melaksanakan amanatNya lewat perayaan 
perjamuan ekaristi. 

 

PENDALAMAN KITAB SUCI 7 LANGKAH 

1.  Mengundang Kehadiran Tuhan 

Pemandu mengajak umat untuk menyadari kehadiran Tuhan lewat sabda yang akan 
direnungkan selama pertemuan. Salah seorang umat bisa diminta untuk membacakan doa 
berikut ini. 
 

Marilah kita berdoa, 

Allah, sumber keselamatan sejati, Engkau menganugerahkan PuteraMu 
sebagai tebusan bagi kami. Lewat pengorbanan diriNya, Yesus Kristus 
memberikan tubuh dan darahNya bagi penghapusan dosa kami. Kami 
bersyukur atas anugerah hidup ilahi berkat pengorbanan ini. Berilah kami 
iman yang hidup dan pemahaman yang benar untuk senantiasa melaksanakan 
amanatNya dengan setia merayakan ekaristi. Demi Kristus, Tuhan dan 
Pengantara kami. Amin. 
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MEMENUHI AMANAT SUCI

Lukas 22:14-23 
Penetapan Perjamuan Malam

Tujuan :

Umat membaca dan memahami kisah Penetapan Perjamuan Malam.
Umat mampu menunjukkan kebaruan perjamuan Yesus.
Umat menyadari bahwa Yesus menetapkan perjamuan sebagai 
kenangan akan diriNya.

Gagasan Pokok :
Yesus memperbaharui Perjamuan Paskah Yahudi.
Sebagai pembaharuan perjanjian, dalam perjamuan Yesus memberikan 
tubuh dan darahNya sendiri.
Pengalaman kebersamaan dengan Yesus dalam perjamuan dapat 
senantiasa terjadi dengan melaksanakan amanatNya lewat perayaan 
ekaristi.

Waktu : 60 75 menit   |   Metode : Pendalaman KS 7 Langkah

2
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PENUTUP

Doa Penutup

Pemandu menutup pertemuan dengan Doa Penutup dan diakhiri dengan memohon berkat dan 
membuat tanda salib bersama-sama. Setelah itu bisa dinyanyikan Lagu Penutup.

Marilah kita berdoa.

Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dapat mendengarkan sabda 
PuteraMu yang menegaskan kehadiranMu dalam hidup kami. Semoga rasa 
syukur kami menjadi semakin berlimpah lewat keberanian kami untuk 
berpegang pada sabda dan perintahNya. Bantulah kami, lewat kebersamaan 
dengan Yesus dalam perjamuan ekaristi, agar semakin dapat merasakan dan 
mengagumi karya keselamatanMu dalam kehidupan setiap hari. Demi Kristus, 
Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Catatan Pribadi


