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PENGANTAR  
 

“Tidak mengenal Kitab Suci, berarti tidak mengenal Kristus!” Itulah ungkapan yang 

terkenal dari St. Hieronimus, seorang imam dan pujangga Gereja. Konsili Vatikan II 

menegaskan tuntutan untuk membaca Kitab Suci adalah suatu keharusan. Dokumen hasil 

Konsili Vatikan II mengenai Kitab Suci adalah Dei Verbum. Para Bapa Konsili menganjurkan 

mengenal Kitab Suci bagi kaum beriman dibuka lebar-lebar. Konsili mengajak semua umat 

beriman untuk tekun membaca Kitab Suci. 

Pada awal mula para Uskup dalam sidang MAWI 1977 menetapkan hari Minggu 

Pertama dalam bulan September ditetapkan sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional, 

kemudian berkembang menjadi sepanjang Bulan September menjadi Bulan Kitab Suci 

Nasional.  

Bagi Keuskupan Surabaya Bulan Kitab Suci tahun 2022 mempunyai tema Bersatu 

dengan Yesus dalam Perjamuan, yang selaras dengan Program Keuskupan Surabaya tahun 

2022 yaitu Bersatu dengan Yesus.  

Tema Bersatu dengan Yesus dalam Perjamuan bagi Komisi Anak dibagi menjadi 4 

pertemuan: 

 

1. Pertemuan 1 : Merayakan Karya Keselamatan Allah dalam Paskah Baru 

2. Pertemuan 2 : Melaksanakan Pesan Yesus Melakukan Perjamuan Paskah Baru 

   sebagai Peringatan akan Yesus 

3. Pertemuan 3 : Meneladan Yesus yang Rendah Hati dan Melayani 

4. Pertemuan 4 : Mengenali Kehadiran Tuhan dalam Perjamuan Paskah Baru  

 

Bahan pendalaman Bulan Kitab Suci tahun 2022 bagi BIAK, sangat terbuka untuk 

diperkaya tetapi tidak untuk diubah. Seperti Bahan pendalaman iman yang lalu, aktivitas 

untuk sekolah kami tambahkan, agar anak BIAK dan murid sekolah tidak memperoleh 

aktivitas yang sama.  

Semoga ke empat sub tema ini dapat membawa pendamping dan anak semakin mengenal 

Kitab Suci yang terkait erat dengan Perayaan Ekaristi dan terutama mengenal Kristus dan 

Bersatu dengan Kristus.  

Selamat mempersiapkan sebelum mendampingi Adik-adik BIAK, selamat melayani dengan 

semangat berkobar dan penuh sukacita! 

Tuhan senantiasa memberkati tugas dan karya Kakak-kakak! 
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PERTEMUAN I 

MERAYAKAN KARYA KESELAMATAN ALLAH DALAM PASKAH BARU   

 

TUJUAN 

1. Anak memahami Hari Raya Roti Tidak Beragi, Paskah Lama dan Paskah Baru 

2. Anak memiliki sikap taat melakukan seperti Yesus yang mempersiapkan Paskah Baru 

3. Anak mampu bersyukur atas karya Allah yang menyelamatkan yang berpuncak dalam 

perjamuan Paskah Baru  

 

KATA PENGANTAR 

Hallo Adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki bulan September, sebagai Bulan 

Kitab Suci. Bagaimana, pasti adik-adik sekarang sudah semakin rajin membaca Kitab Suci kan? 

Nah, pada tahun ini tema besar kita adalah Bersatu dengan Yesus dalam Perjamuan. Dan 

pada pertemuan pertama ini temanya adalah Merayakan Karya Keselamatan Allah dalam 

Paskah Baru. Seperti yang ada dalam bacaan Injil hari ini, kita mau belajar, apakah Hari Raya 

Roti Tidak Beragi itu? Apa itu Paskah Baru? Kalau ada Paskah Baru, berarti ada juga Paskah 

Lama. Apa itu maksudnya? Apakah hubungannya antara Paskah dan Hari Raya Roti Tidak 

Beragi? Yuk, kita belajar bersama ya… 

 

LAGU PEMBUKA 

1. Aku Anak Katolik 

2. Roh Kudus yang Manis 

 

DOA PEMBUKA 

Selamat pagi/sore Tuhan Yesus. Terima kasih sudah mempertemukan kami semua di sini 

untuk mendengarkan Sabda-Mu, serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus 

sebentar lagi kami mau mendengarkan Sabda-Mu. Hadirlah di tempat ini, penuhi kami semua 

dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami pantas dan layak menerima Sabda-Mu. 

Ampunilah segala dosa kami, sehingga kami punya hati yang kudus untuk menerima Sabda-

Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap menerimanya. Amin. 

 

BACAAN INJIL  

Lukas 22: 7-13 “Persiapan Perjamuan Paskah” 

 

Inti Peristiwa: 

• Hari Raya Roti Tidak Beragi, orang harus menyembelih domba Paskah 

• Perintah Yesus, “Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita 

makan.” 

• Para murid mempersiapkan perjamuan Paskah di sebuah ruangan atas yang besar 

yang sudah lengkap
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CERITA 

PERSIAPAN PERJAMUAN PASKAH 

• Tibalah Hari Raya Roti Tidak Beragi, hari dimana orang harus menyembelih domba 

Paskah 

• Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah 

bagi Yesus dan murid-murid-Nya, supaya mereka bisa makan 

• Petrus dan Yohanes bertanya, “Di manakah Tuhan Yesus menghendaki kami 

mempersiapkannya?” 

• Yesus berkata bahwa, Petrus dan Yohanes akan bertemu dengan orang yang 

membawa kendi berisi air, dan mereka harus mengikuti orang itu yang akan memasuki 

sebuah rumah. Kemudian, mereka harus bertanya kepada tuan rumah itu,” Guru 

bertanya, di manakah ruangan tempat Aku dapat makan Paskah bersama murid-

murid-Ku?” 

• Lalu orang itu akan menunjukan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang 

sudah lengkap, dan di sanalah kamu harus mempersiapkannya 

• Berangkatlah Petrus dan Yohanes dan mereka mendapatkan semua seperti yang Yesus 

sampaikan kepada mereka 

 

Pertanyaan Pendalaman:  

1. Apa itu Hari Raya Roti Tidak Beragi? (Hari raya di mana orang menyembelih domba 

Paskah) 

2. Siapakah murid Yesus yang disuruh untuk mempersiapkan perjamuan Paskah? (Petrus 

dan Yohanes)  

3. Siapakah yang akan ditemui oleh Petrus dan Yohanes, sehingga mereka menemukan 

tempat untuk mempersiapkan perjamuan Paskah? (Orang yang membawa kendi 

berisi air) 

4. Di manakah Petrus dan Yohanes mempersiapkan perjamuan Paskah? (Di dalam 

sebuah rumah, di ruangan atas yang besar dan sudah lengkap)  

 

PENGAYAAN 

Peringatan Paskah (Paskah Lama) 

• Diperingati secara turun menurun, sejak pembebasan bangsa Israel dari perbudakan 

di Mesir, sebagai peringatan ketika malaikat kematian melewati rumah tangga orang-

orang Ibrani di Mesir 

• Merupakan perayaan yang terpenting di Israel, hari yang pertama dan yang ketujuh 

dari perayaan ini dijalani seperti hari Sabat: Tidak boleh melakukan pekerjaan dan 

umat mengadakan pertemuan yang kudus (Kel. 12:16; Im. 23:7; Bil. 28:18, 25) 

• Paskah ini dipimpin oleh tua-tua, imam atau kepala keluarga (Kel. 12:21, 46) 

• Perayaan Paskah diperingati  bangsa Israel dengan  menyembelih anak domba sebagai 

korban Paskah (Kel. 12:21). Anak domba jantan, tak bercacat, tulangnya tidak ada yang 

dipatahkan (Kel. 12:5,46). Domba Paskah dibunuh pukul 15.00 (Tradisi: tengah-tengah 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Kel&chapter=12&verse=16&tab=text
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Im&chapter=23&verse=7&tab=text
https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Bil%2028:18,25&tab=text
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antara 2 petang: tengah hari saat matahari mulai menurun dan sore hari saat matahari 

terbenam 

• Darah domba dioles dengan hisop di tiang dan palang pintu rumah sebagai tanda 

diselamatkan (Kel. 12:22) Allah yang memfirmankan perjamuan penebusan dan 

penyelamatan Israel ini 

 

Hari Raya Roti Tidak Beragi 

• Diperingati 7 hari sesudah Paskah untuk memperingati tujuh hari yang pertama dari 

peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir 

• Tidak boleh ada ragi di seluruh daerah (Kel. 13: 3-7).  Ragi harus disingkirkan dari 

rumah sebelum penyembelihan anak domba Paskah 

• Jadi perjamuan Paskah dirayakan dengan roti yang tidak beragi dan persembahan 

anak sulung dengan upacara kurban  domba Paskah 

• Perayaan total dilakukan selama 8 hari. Hari pertama dan hari ke tujuh. Hari yang 

pertama dan yang ketujuh dari perayaan ini dijalani seperti hari Sabat 

 

Perayaan besar ini dimulai pada senja hari, dengan menyembelih anak domba dan 

dipanggang lalu dimakan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Darah domba 

melambangkan penyucian dari dosa, sayur pahit melambangkan pahitnya perhambaan di 

Mesir, dan roti tidak beragi melambangkan kemurnian. 

Kedua perayaan ini yaitu perayaan Paskah dan Roti Tidak Beragi merupakan dua perayaan 

yang berbeda namun saling berkaitan erat, sehingga akhirnya umat Israel menggabungkan 

kedua perayaan ini. 

 

Paskah Baru 

• Yesus mulai melakukan perjamuan Paskah Baru dengan menyuruh murid-murid-Nya 

mempersiapkan perjamuan Paskah Baru bagi mereka dan Yesus (ayat 8) 

Perjamuan Paskah Baru dimulai dari para murid melaksanakan perintah Yesus agar 

mereka mempersiapkan (Proses: ayat 9-13) perjamuan Paskah Baru (ayat 8) 

 

• Pada peringatan Paskah baru, Yesus sebagai pemimpin, imam abadi dan tak berdosa 

sekaligus Yesus sebagai Kurban Paskah secara tak berdarah dalam perjamuan ruang 

atas maupun secara berdarah di salib. Yesus adalah seorang pria, tak bercacat, tulang-

Nya tidak ada yang dipatahkan (Yoh. 19:33)  

 

• Perjamuan Paskah Perjanjian Baru terentang dari persiapan perjamuan Paskah Baru 

sampai berakhir di salib saat Yesus meminum anggur cawan dengan hisop dan wafat 

di salib. (Yoh. 19:29-30, Luk. 23:36). Yesus wafat pukul 15.00 (Mrk. 15:34; Luk. 23:44).  

Yesus dimakamkan sebelum Paskah Yahudi, sebelum Sabat dimulai dan mereka harus 

beristirahat menurut hukum Taurat (Luk. 23:54,56b) 
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• Allah sendiri dalam Yesus yang menebus, memimpin, dan menjadi kurban perjamuan 

Paskah 

Dalam Paskah Baru, Yesus memberi teladan kepada kita semua tentang ketaatan 

kepada perintah Bapa. Bagaimana Yesus mempersiapkan diri-Nya sendiri dan juga murid-

murid-Nya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah.  

 

Yesus, taat pada aturan yang selalu dilakukan oleh bangsa Israel, dan murid-murid-

Nya taat kepada Yesus. Petrus dan Yohanes taat, dan pergi mempersiapkan segala 

sesuatunya. Ketika mereka taat, Yesus menunjukkan kepada mereka, apa yang akan mereka 

jumpai, dan tempat di mana mereka akan mempersiapkan perayaan Paskah tersebut. Dan 

mereka dapat menyelesaikan persiapan Paskah dengan baik.   

 

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 

• Rangkuman tentang Paskah Lama, Hari Raya Roti Tidak Beragi, dan Paskah Baru 

 

 

PERAYAAN PASKAH BANGSA ISRAEL 

 

 

 

PERAYAAN PASKAH BARU 

 

Diperingati secara turun menurun, sejak 

pembebasan bangsa Israel dari perbudakan 

di Mesir, sebagai peringatan ketika malaikat 

kematian melewati rumah tangga orang-

orang Ibrani di Mesir.  

 

Gereja Katolik meneruskannya sampai 

sekarang, dalam tiap perayaan Ekaristi yang 

kita rayakan. 

Merupakan perayaan penting di Israel, Hari 

yang pertama dan yang ketujuh dari 

perayaan ini dijalani seperti hari Sabat: Tidak 

boleh melakukan pekerjaan dan 

mengadakan pertemuan yang kudus (Kel. 

12:16; Im. 23:7; Bil. 28:18, 25). 

 

 

Perayaan penting bagi Gereja Katolik sampai 

sekarang. 

Paskah ini dipimpin oleh tua-tua, imam atau 

kepala keluarga (Kel. 12:21,46) 

 

Pada peringatan Paskah Baru ini, Yesus 

sebagai pemimpin, imam abadi dan tak 

berdosa sekaligus sebagai Kurban Paskah: 

secara tak berdarah dalam perjamuan 

Ruang Atas maupun secara berdarah di 

Salib.  

 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Kel&chapter=12&verse=16&tab=text
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Kel&chapter=12&verse=16&tab=text
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Im&chapter=23&verse=7&tab=text
https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Bil%2028:18,25&tab=text
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Perayaan Paskah bangsa Israel diperingati 

dengan menyembelih domba sebagai 

korban Paskah (Kel. 12:21). Domba jantan, 

tak bercacat, tulangnya tidak ada yang 

dipatahkan (Kel. 12:5,46). 

Domba Paskah dibunuh pukul 15.00 (Tradisi: 

tengah-tengah antara 2 petang: tengah hari 

saat matahari mulai menurun dan sore hari 

saat matahari terbenam) 

 

Yesus sebagai Domba Paskah; Yesus adalah 

seorang pria, tak bercacat, tulang-Nya tidak 

ada yang dipatahkan (Yoh. 19:33). 

Yesus wafat pukul 15.00 (Mrk. 15:34; Luk. 

23:44); pemakaman Yesus sebelum Paskah 

Yahudi; sebelum Sabat karena mereka harus 

beristirahat menurut hukum Taurat (Luk 

23:54,56b)  

Darah domba dioles dengan hisop di tiang 

dan palang pintu rumah sebagai tanda 

diselamatkan (Kel. 12:22)  

Allah yang memfirmankan perjamuan 

penebusan dan penyelamatan Israel ini. 

 

Yesus dan Darah-Nya menyelamatkan. 

Yesus minum anggur Cawan dengan hisop 

(Yoh. 19:29-30; Luk. 23:36) 

Allah sendiri dalam Yesus yang menebus, 

memimpin, dan menjadi kurban perjamuan 

Paskah. 

 

 

• Hari Raya Roti Tak Beragi :  Diperingati 7 hari  sesudah Paskah (Tuhan Lewat) sebagai 

peringatan tujuh hari yang pertama dari peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir. 

Tidak boleh ada ragi di seluruh daerah (Kel.13:3-7) Ragi harus disingkirkan dari rumah 

sebelum penyembelihan anak domba Paskah. Jadi perjamuan Paskah dirayakan dengan 

roti tidak beragi 

 

• Yesus taat mempersiapkan perjamuan Paskah, begitu juga murid-murid-Nya, Petrus dan 

Yohanes 

Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita juga selalu setia untuk taat dalam 

mempersiapkan perjamuan Tuhan? Apakah kita sudah mempersiapkan hati dan sikap 

kita sebelum kita mengikuti perjamuan Ekaristi? Mempersiapkan hati dengan berdoa dan 

bersikap yang baik, misalnya datang sebelum perayaan Ekaristi dimulai, memakai 

pakaian yang sopan, tidak makan atau minum satu jam sebelumnya, tidak berbicara/ 

bermain selama perayaan Ekaristi berlangsung, dan lain-lain 

 

• Bersyukur atas karya penyelamatan Allah 

Seperti ruangan atas di dalam rumah yang besar, sudah tersedia dan lengkap, demikian 

juga kita sudah harus mempersiapkan diri dan hati kita, menyambut perjamuan Paskah 

Baru bersama Tuhan Yesus sendiri dalam Ekaristi Kudus. Mari sampaikan rasa syukur kita 

atas karya penyelamatan Allah melalui perjamuan Paskah Baru dengan hati yang taat   

 

LAGU TEMA  

Anak Domba Allah  
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AYAT HAFALAN 

• Kelas Kecil  

Lukas 22 : 8b 

“Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan.” 

 

• Kelas Besar  

Lukas 22 : 8 

Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, kata-Nya: “Pergilah, persiapkanlah perjamuan 

Paskah bagi kita supaya kita makan. 

 

AKTIVITAS 

Kelas Kecil   

Lengkapi dengan huruf vokal (A-I-U-E-O) yang benar ini:  

 

 K             
B   R S   M  - S   M   
D   N G  N             
M  R   D - M   R  D K   
  K  N          

M   K  N         
P   S K   H        

 

Kelas Besar 

A. MENYUSUN AYAT   

Susunlah ayat-ayat Alkitab di bawah ini sesuai dengan susunan yang benar 

 

B. PERMAINAN ‘PUJI TUHAN”  

Seperti cara permainan BINGO 

 

AKTIVITAS SEKOLAH  

Kelas Kecil  

Mengganti gambar buah dengan huruf hidup  

 

Kelas Besar  

Mengganti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian menjadi huruf 

 

PERUTUSAN  

Aku mempersiapkan hati dengan berdoa dan datang sebelum perayaan Ekaristi dimulai 

 

LAGU PENUTUP 

Aku anak Katolik 
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DOA PENUTUP  

Selamat pagi/sore Tuhan Yesus. Aku bersyukur atas Sabda yang ku terima hari ini. Aku 

berterima kasih, karena Paskah Baru yang berikan kepada manusia, membawa aku menjadi 

anak-anak-Mu yang taat. Engkau adalah cermin ketaatan bagi kami, ajar kami untuk menjadi 

serupa dengan Engkau sendiri, menjadi anak-anak yang taat, dan memiliki hati yang bersih 

untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti perjamuan Paskah Baru. Demi Kristus Tuhan dan 

pengantara kami. Amin. 
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ALAT PERAGA CERITA  

 

Peringatan Paskah 

Lama 

(Bangsa Israel) 
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ALAT PERAGA CERITA  
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AKTIVITAS KELAS KECIL  

 

 
 

 

Kunci Jawaban  

 

A K U           

B E R S A M A - S A M A  

D E N G A N        

M U R I D - M U R I D K U 

A K A N          

M A K A N         

P A S K A H        
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AKTIVITAS KELAS BESAR  

 

Susunlah yang benar ayat-ayat Alkitab di bawah ini! 

1. Maka tibalah Hari Raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih 

domba 

2. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, kata-Nya: "Pergilah, persiapkanlah 

perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan."  

3. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu: Guru bertanya kepadamu: di manakah 

ruangan tempat Aku bersama-sama dengan murid-murid-Ku akan makan Paskah?  

4. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang 

sudah lengkap, di situlah kamu harus mempersiapkannya." 

 

 

PUJI TUHAN (PERMAINAN BINGO) 

 

     

     

     

     

     

 

CARA 

1. Buatlah 5 kotak mendatar dan 5 kotak menurun 

2. Tulislah kata-kata di bawah ini satu kata pada setiap kotak. Secara acak (setiap anak 

tidak sama menempatkannya) 
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ROTI – DOMBA – PASKAH – PASKAH – PASKAH - KOTA – KENDI – GURU – RUANGAN – 

ATAS – RUMAH – AIR – YESUS – YESUS - YESUS - YOHANES – PETRUS – PERJAMUAN – 

MAKAN – BESAR - LENGKAP – AKU – MURIDKU – TIDAK BERAGI - PERGILAH 

 

3. Pendamping membaca Lukas 22:7-13 

4. Bila ada kata yang dibacakan, anak dapat menyilang pada kertas miliknya 

Bila hasil silang pada kotak itu terpenuhi (5 kotak) mendatar atau menurun atau miring 

(diagonal) maka anak dapat berteriak “PUJI TUHAN”  

 

Makna: Anak belajar mendengarkan dengan baik, taat, teliti, sigap.  

 

 

AKTIVITAS SEKOLAH 
KELAS BESAR 

 

Apa yang dikatakan Yesus pada Petrus dan Yohanes pada Hari Raya Roti Tak Beragi?  

Isilah hasil jawaban penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian di bawah ini  

 dengan huruf! Jika A = 1, B=2, C= 3 … dan seterusnya …… 
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Aktivitas Sekolah 

Kelas Kecil  

Gantilah gambar di antara huruf dengan huruf hidup kemudian isilah gambar yang 

ada pada kanan bawah dengan huruf hidup! 
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PERTEMUAN 2  

MELAKUKAN PERJAMUAN PASKAH BARU SEBAGAI PERINGATAN AKAN 

YESUS 

 

TUJUAN  

1. Anak memahami bahwa Yesus menetapkan Paskah Baru 

2. Anak menyadari bahwa Yesus sangat rindu mengadakan perjamuan Ekaristi bersama-

sama, yang adalah Paskah Baru  

3. Anak dengan sepenuh hati dan cinta menerima Yesus yang memberikan Diri-Nya, 

Tubuh dan Darah-Nya dalam rupa roti dan anggur, dan menyerahkan dirinya pada 

Yesus 

4. Anak mengikuti perayaan Ekaristi  sebagai penghadiran perjamuan Paskah Baru Yesus 

yang Tunggal dan Sama dengan sepenuh hati berdasarkan perintah Yesus itu 

 

KATA PENGANTAR 

Adik-adik yang terkasih, senang bisa berjumpa dalam pertemuan ke-2 Bulan Kitab Suci 

ini. Minggu lalu, kita sudah sama-sama belajar mengenai Yesus yang taat dengan merayakan 

Paskah Yahudi. Kita bersyukur atas karya Allah yang menyelamatkan kita yang berpuncak 

dalam Paskah Baru. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai Yesus yang membarui Paskah 

Yahudi dengan perjamuan Paskah Baru. Kita sebagai umat Allah melaksanakan pesan Yesus 

tersebut dengan melakukan perjamuan Paskah Baru dalam Ekaristi. Mari Adik-adik, kita 

siapkan diri untuk mengawali pertemuan hari ini! 

 

LAGU PEMBUKA 

1. Bertambah-tambah Dalamnya  

2. Ada Yesus di Hatiku  

 

DOA PEMBUKA 

Allah Bapa, kami bersyukur untuk rahmat perjumpaan hari ini bersama kakak 

pendamping dan teman-teman semua. Hari ini kami mau mendalami perjamuan Ekaristi yang 

adalah Paskah Baru sebagai wujud cinta-Mu bagi kami. Bimbinglah kami agar dapat sepenuh 

hati dan cinta menerima Yesus yang memberikan Diri-Nya. Amin.  

 

BACAAN INJIL  

Lukas 22:14-23 “Penetapan Perjamuan Malam” 

 

Inti Peristiwa 

• Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama para rasul 
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• Yesus berkata pada mereka bahwa Ia rindu makan Paskah bersama sebelum 

menderita; Ia tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapan dalam Kerajaan 

Allah 

• Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata pada para rasul untuk 

mengambil dan membaginya karena Ia tidak akan minum lagi hasil pokok anggur 

hingga Kerajaan Allah datang 

• Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah, memberikannya 

pada para rasul dan berkata: Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah 

ini menjadi peringatan akan daku 

• Yesus melakukan juga dengan cawan sesudah makan, lalu berkata pada para rasul: 

“Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku yang ditumpahkan bagi kamu; tetapi 

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

Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, tapi celakalah orang 

yang olehnya Ia diserahkan.” 

• Para rasul mulai mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan menyerahkan 

Yesus 

 

Pertanyaan Pendalaman:  

1. Apa yang sedang dilakukan oleh Yesus bersama para murid? (ay.14 Yesus duduk makan 

bersama para rasul) 

2. Apa yang disampaikan Yesus ketika Ia mengambil sebuah cawan? (ay.17-18 Ambillah ini 

dan bagikanlah di antara kamu. Sebab Aku berkata kepada kamu mulai dari sekarang ini 

Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai Kerajaan Allah telah datang)  

3. Apa yang dilakukan Yesus waktu Ia mengambil roti? (ay.19 Ia mengucap syukur, 

memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka) 

4. Apa yang disampaikan Yesus ketika Ia mengambil roti? (ay.19 Inilah tubuh-Ku yang 

diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku)  

 

PENGAYAAN 

• Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sangat rindu makan Paskah Baru bersama-sama 

dengan para rasul. Yesus menetapkan perjamuan Paskah Baru yang dilakukan pada 

Kamis Putih sebelum perjamuan Paskah Yahudi Jumat malam. Dalam perjamuan 

Paskah ini, Yesus memberikan Diri-Nya, Tubuh dan Darah-Nya dalam rupa roti dan 

anggur. Kemudian Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata: 

“Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu (ay 17). Sebab Aku berkata kepada kamu: 

mulai dari sekarang ini Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai Kerajaan 

Allah telah datang (ay 18). Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-

mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, kata-Nya: “Inilah tubuh-Ku yang 

diserahkan bagi kami, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku.” (ay 19)  
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• Pemberian diri Yesus ini merupakan rangkaian proses penebusan manusia oleh Allah 

yang diawali sejak masa Perjanjian Lama kemudian dibarui, berpuncak dan digenapi 

oleh sengsara, salib dan wafat Yesus dalam Perjanjian Baru. Perjamuan Paskah Baru 

yang dilakukan mulai Kamis Putih sampai Jumat Agung ini merupakan awal dari 

rangkaian peristiwa penebusan oleh Yesus dan menjadi satu kesatuan utuh hingga 

peristiwa sengsara wafat Yesus di kayu salib (lihat alat peraga cerita) 

 

• Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan pertama, Dalam Paskah Lama (Paskah 

Yahudi), pemimpinnya adalah tua-tua, imam, kepala keluarga yang berdosa; korban 

Paskahnya adalah domba jantan, tak bercacat, tulangnya tidak ada yang dipatahkan 

dan dibunuh saat tengah hari antara 2 petang; Allah yang memfirmankan perjamuan 

penebusan dan penyelematan Israel ini. Dalam Paskah Perjanjian Baru, Yesus yang 

menjadi pemimpin dan imam yang tak berdosa; Yesus sebagai Kurban Paskah yang tak 

bercacat, jantan (pria), tulang-Nya tidak ada yang dipatahkan; Yesus wafat pada pukul 

15.00 sore hari; Allah sendiri dalam Yesus yang menebus, memimpin dan menjadi 

kurban perjamuan Paskah 

 

• Yesus menyuruh para rasul melakukan perjamuan Paskah Baru sebagai peringatan 

akan Yesus. Perjamuan Ekaristi adalah penghadiran peristiwa penebusan Yesus yang 

Satu dan Sekali-Selamanya mulai dari perjamuan Paskah Baru di Ruang Atas hingga 

Sengsara dan Wafat Yesus di salib, oleh kuasa Roh Yesus dalam Gereja-Nya 

(Sebagaimana Paskah Yahudi juga selalu merujuk pada dan menyatakan kehadiran 

peristiwa yang satu, yakni perjamuan Paskah untuk penyelamatan Israel dari 

perbudakan Mesir pada zaman Musa itu). Gereja melaksanakan Perayaan Ekaristi 

sebagai penghadiran perjamuan Paskah Baru Yesus yang Tunggal dan Sama dengan 

sepenuh hati berdasarkan perintah Yesus itu (ayat 19). Kita sebagai umat kristiani 

diajak untuk selalu sepenuh hati dan cinta menerima Yesus yang memberikan Diri-

Nya, Tubuh dan Darah-Nya dalam rupa roti dan anggur, dan menyerahkan dirinya 

pada Yesus dalam Ekaristi. Kita merayakan Ekaristi dengan partisipasi yang sadar, 

penuh dan aktif 

 

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 

• Yesus menetapkan perjamuan Paskah Baru. Dalam perjamuan Paskah ini, Yesus 

memberikan Diri-Nya, Tubuh dan Darah-Nya dalam rupa roti dan anggur 

• Perayaan Ekaristi sebagai penghadiran perjamuan Paskah Baru Yesus yang 

tunggal/satu dan sama, yang merupakan peristiwa penebusan Yesus yang satu dan 

sekali untuk selamanya 

• Yesus menyuruh para rasul melakukan perjamuan Paskah Baru sebagai peringatan 

akan Yesus. Umat kristiani diajak untuk selalu sepenuh hati dan cinta menerima Yesus 

yang memberikan Diri-Nya, Tubuh dan Darah-Nya dalam rupa roti dan anggur, dan 

menyerahkan dirinya pada Yesus dalam Ekaristi 
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• Ketika mengikuti perayaan Ekaristi, anak diajak untuk terlibat dengan sadar, penuh 

dan aktif, misalnya ikut melakukan tata gerak liturgi Ekaristi (duduk, berdiri, berlutut), 

ikut bernyanyi dan menjawab tanggapan bagi umat, penuh perhatian (fokus), belajar 

menahan lapar dan haus (puasa/tidak makan dan minum), bersikap tenang diam di 

tempat (tidak ngobrol, tidak berlarian/berjalan-jalan), dan lain-lain 

 

LAGU TEMA  

Aku Rindu Pada Yesus 

 

AYAT HAFALAN 

Kelas Kecil dan Besar 

Lukas 22:19b 

Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. 

 

AKTIVITAS 

Kelas Kecil   

PG-TK : Mewarnai gambar perjamuan terakhir dan menulis ayat emas 

1-3 SD : Mencocokkan gambar dalam tabel (Paskah Yahudi dan Paskah Baru) 

 

Kelas Besar 

Mengisi Teka-Teki Silang 

 

AKTIVITAS SEKOLAH  

Mencari kata-kata dalam ayat emas pada huruf-huruf dalam kotak.  

 

Kunci jawaban  

D I A Y A N G K I N I L 

I K A N P M E N J A D I 

S U C I E M A S B U K I 

E T P E R I N G A T A N 

R U S A B A P I G U M I 

A K A N U A N G I B U L 

H A N Y A M P U N U Y A 

K A M I T U A K A H U H 

A M I N L O H E L K A N 

N I A T A K U D G U X S 

B U L U H U K U M A N Q 

 

PERUTUSAN  

Aku mengikuti perayaan Ekaristi dengan sepenuh hati  
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LAGU PENUTUP 

Bapa Terima Kasih  

 

DOA PENUTUP  

Allah Bapa kami bersyukur untuk rahmat keselamatan yang Engkau berikan lewat penebusan 

Tuhan Yesus. Berkat sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya, kami menjadi manusia baru yang 

telah ditebus dari dosa. Kami mohon ajarlah kami untuk terus bersyukur atas karya 

penyelamatan-Mu ini. Dan selalu sepenuh hati merayakan Ekaristi sebagai perayaan Paskah 

Baru. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.  
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ALAT PERAGA CERITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjamuan Terakhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yesus di Getsemani 
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Yesus diadili  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yesus disalib 
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AKTIVITAS KELAS KECIL (PG-TK) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukas 22:19b 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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AKTIVITAS KELAS KECIL (1-3 SD) 

 

Paskah Yahudi (Paskah Lama) Paskah Baru 

Pemimpinnya: tua-tua, imam, kepala keluarga 

yang berdosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yesus menjadi pemimpin dan imam yang tak 

berdosa 

Korban Paskahnya adalah domba jantan, tak 

bercacat, tulangnya tidak ada yang dipatahkan 

dan dibunuh saat tengah hari antara 2 petang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yesus sebagai Kurban Paskah yang tak 

bercacat, jantan, tulang-Nya tidak ada yang 

dipatahkan; Yesus wafat pada pukul 15.00 

sore hari 

Allah yang memfirmankan perjamuan 

penebusan dan penyelamatan Israel ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allah sendiri dalam Yesus yang menebus, 

memimpin dan menjadi kurban perjamuan 

Paskah 
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Masukkan dengan gambar-gambar berikut sesuai penjelasan di dalam tabel 
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AKTIVITAS KELAS BESAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menndatar 

3. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh 

..... -Ku (ay 20) 

6. Sebutan untuk roti Tubuh Kristus 

7. Yang dilakukan Yesus setelah 

mengambil cawan adalah mengucap 

…… (ay 17)  
9. Ia mengambil ...., mengucap syukur, 

memecah-mecahkannya dan 

memberikan kepada mereka (ay 19) 
 

    

Menurun 

1. Yesus duduk makan bersama dengan 

(ay 14) 

2. Sumber dan puncak iman kristiani 

4. Pokok apa yang tidak akan diminum 

Yesus sampai Kerajaan Allah datang (ay 

18) 

5. Sebutan lain dari imam, pastor 

8. Peringatan perjamuan malam terakhir 

dilakukan pada hari .... putih 
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AKTIVITAS SEKOLAH 

KELAS BESAR DAN KECIL 
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PERTEMUAN 3 

MENELADAN YESUS YANG RENDAH HATI DAN MELAYANI 

 

TUJUAN  

1. Anak memahami tentang arti pemimpin dan melayani sesuai yang dikehendaki Yesus 

2. Anak mengambil keputusan untuk bersikap rendah hati dan bersedia menjadi pelayan 

dengan sepenuh hati dan sukacita seperti Yesus di dalam keluarga, lingkungan, dan 

Gereja 

3. Anak selalu bersyukur atas anugerah Kerajaan Allah dan segala kemuliaan yang Yesus 

anugerahkan 

 

KATA PENGANTAR 

Halo Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat semua ya. Hari ini kita berjumpa lagi 

di pertemuan Bulan Kitab Suci yang ketiga. Minggu lalu kita sudah memahami Yesus lah yang 

menetapkan Paskah Baru. Kita merayakan Ekaristi dengan penuh cinta serta menerima dan 

bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Hari ini kita akan bersama-sama meneladani Yesus, 

pemimpin yang rendah hati dan melayani. Mari kita sama-sama ikuti pertemuan hari ini! 

 

LAGU PEMBUKA 

1. Pekerja Kristus yang Mulia 

2. Hati s’bagai Hamba 

 

DOA PEMBUKA 

Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur Engkau menyertai kami dan keluarga kami. 

Utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami Engkau mampukan untuk meneladan Yesus, Putra-Mu 

menjadi pemimpin yang rendah hati dan melayani. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan 

sepanjang masa. Amin. 

 

BACAAN INJIL  

Lukas 22:24-30 “Percakapan Waktu Perjamuan Malam” 

 

Inti Peristiwa: 

• Para murid bertanya siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka 

• Yesus berkata: 

1. Yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan 

pemimpin sebagai pelayan (ayat 26) 

2. 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 (ayat 

27) 
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3. Para murid yang tetap tinggal bersama dengan Yesus dalam segala pencobaan yang 

Yesus alami (ayat 28) 

4. Yesus menyediakan Kerajaan yang didirikan-Nya bagi para pengikut-Nya yang setia 

(ayat 29) 

5. Para murid akan makan dan minum semeja dengan Yesus di dalam Kerajaan-Nya dan 

akan duduk di atas tahkta untuk menghakimi kedua belas suku Israel (ayat 30) 

 

Pertanyaan Pendalaman:  

1. Apakah yang dipertengkarkan oleh para murid? (siapakah yang dapat dianggap 

terbesar di antara mereka, ayat 24) 

2. Bagaimana raja-raja memerintah rakyatnya menurut Yesus? (Raja-raja bangsa 

memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka 

disebut pelindung-pelindung, ayat 25) 

3. Apa yang dikatakan Yesus tentang yang terbesar di antara para murid? (Yang terbesar 

di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai 

pelayan, ayat 26. Para murid yang tetap tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam 

segala pencobaan yang Yesus alami, ayat 28) 

4. Apa yang disediakan Yesus bagi pengikut-Nya yang setia? (Kerajaan yang didirikan 

Yesus yaitu Kerajaan Allah) 

 

PENGAYAAN 

• Pada pertemuan minggu lalu, diceritakan Yesus yang menetapkan perjamuan Paskah 

Baru. Yesus memperbaharui perjamuan Paskah Yahudi. Yesus memberikan Diri, Tubuh 

dan Darah-Nya dalam rupa roti dan anggur. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan 

menghadirkan kembali perjamuan Paskah Baru Yesus yang tunggal 

• Dalam pertemuan hari ini, di tengah perjamuan malam para murid 

mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus yang berada di 

tengah mereka berkata bahwa yang terbesar adalah menjadi sebagai yang paling 

muda dan pemimpin sebagai pelayan (ayat 26). Selain itu, tetap tinggal bersama-sama 

dengan Yesus dalam segala pencobaan yang dialami Yesus. Yesus sendiri akan 

menentukan hak Kerajaan bagi para murid seperti Bapa menentukan bagi Yesus. Para 

murid akan makan dan minum semeja dengan Yesus dalam Kerajaan-Nya dan duduk 

di atas  takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel 

• Dari Injil, kita mengetahui pemimpin yang dikehendaki oleh Yesus, yakni pemimpin 

yang melayani. Yesus ingin para murid tidak menyalahgunakan kedudukan untuk 

mencari kuasa, ketenaran, atau pun previlegi khusus/keuntungan tertentu. Tetapi 

para murid dipilih menjadi pemimpin sebagai pelayan, hamba bagi banyak orang 

• Para murid yang setia mengikuti Yesus, memperoleh Kerajaan bersama dengan Yesus. 

Para murid yang setia berarti berhasil menghilangkan kesombongan dalam dirinya. 

Dengan begitu tidak ada lagi pertanyaan, “siapa yang terbesar”. Melainkan mereka 
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bisa saling melayani satu sama lain. Yesus mengajak para murid melayani dengan setia 

dan rendah hati 

• Yesus memberi teladan kerendahan hati. Ia bersedia  menjadi pelayan dengan 

sepenuh hati dan sukacita. Yesus berkata: “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” (ayat 27). Yesus memberi teladan sebagai 

seorang pemimpin yang rendah hati melayani para murid. Selain itu, Yesus melayani 

sampai wafat di kayu salib. Hal ini menunjukkan bahwa melayani berarti dengan 

rendah hati berkorban 

• Kita diajak meneladan Yesus, Pemimpin yang rendah hati dan melayani.  Anak-anak 

dapat melayani orang tua dan juga adik atau saudaranya di rumah. Anak-anak dapat 

ambil bagian dalam pelayanan di Gereja, menjadi misdinar, lektor, pemazmur, 

penerima tamu, koor, dan lain sebagainya. Selain itu, anak-anak diajak menjadi pribadi 

yang rendah hati, misalnya menghargai orang lain, menjawab dengan ramah dan 

sopan, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, mengucapkan terima kasih, 

dan lain-lain 

 

PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 

• Yang terbesar menurut Yesus adalah pemimpin yang melayani. Yesus memberikan 

teladan pemimpin yang melayani kepada para murid 

• Meneladan Yesus sebagai pemimpin yang rendah hati dan melayani  

• Anak-anak dapat melayani orang tua, adik atau saudara di rumah. Anak-anak dapat 

terlibat dalam pelayanan di Gereja, misalnya misdinar, lektor, pemazmur, koor, dan 

lain sebagainya 

• Anak-anak diajak untuk rendah hati misalnya menghargai orang lain, menjawab 

dengan ramah dan sopan, mengakui kesalahan dan meminta maaf, mengucapkan 

terima kasih, mendengarkan pendapat orang lain, dan lain-lain 

• Bersyukur atas anugerah Kerajaan Allah dan segala kemuliaan yang Yesus 

anugerahkan. Yaitu dengan cara selalu rendah hati dan melayani dengan tulus dan 

sukacita 

 

LAGU TEMA  

Mengasihi Lebih Sungguh 

 

AYAT HAFALAN 

• Kelas Kecil dan Besar 

Lukas 22:26 

Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah 

menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. 
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AKTIVITAS 

Kelas Kecil 

Puzzle Ayat Emas 

Cara membuat:  

1. Anak-anak dibagikan kepingan puzzle, tiap keping ada satu kata (terlampir) 

2. Kemudian, anak-anak diminta untuk menyusun puzzle menjadi utuh 

3. Yang sudah berhasil, langsung menyebutkan ayat Kitab Sucinya 

 

Kelas Besar 

Ganti simbol menjadi Huruf 

Cara:  

Anak-anak mengganti simbol dengan huruf yang sudah ditentukan sehingga menjadi 

rangkaian ayat (terlampir) 

 

AKTIVITAS SEKOLAH (Kelas Besar dan Kecil)  

Maze: Menemukan pesan Yesus tentang pemimpin yang dikehendaki-Nya 

 

PERUTUSAN 

Aku melayani orang tua dan saudaraku di rumah dengan tulus. 

 

LAGU PENUTUP 

Aku Senang Jadi Anak Tuhan 

 

DOA PENUTUP  

Allah Bapa sumber kasih sejati, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami di 

pertemuan hari ini. Semoga kami menjadi pribadi yang rendah hati dan mau melayani orang 

tua kami maupun saudara kami. Mampukan kami dan sertailah kami dalam setiap langkah 

pelayanan kami agar menjadi berkat dan sukacita bagi semua orang. Dengan pengantaraan 

Kristus, Tuhan kami. Amin. 
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AKTIVITAS KELAS KECIL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang terbesar 

kamu 

hendaklah 

menjadi 

sebagai 

yang 

paling 

muda 

dan 

pemimpin 

sebagai 

pelayan 

 

di antara 



Bahan BKS 2022 untuk Anak   

 

Komisi Anak Keuskupan Surabaya  31 

Hasil Jadi 
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AKTIVITAS KELAS BESAR 

 

Kunci: 

       = a ❤ = i      = u         = e        = n 

     = m           = g ✌  = h        = d          = p 

 

Ayat Kitab Suci 

Y                         

 

T        R B        S        R 

 

       ❤ 

 

              T        R        

 

K                  

 

✌                             K L        ✌ 

 

                   J               ❤ 

 

S        B                         ❤ 

 

Y                         

 

                L ❤                  

 

                        

 

                     

 

                     ❤               ❤        

 

S        B                         ❤ 

 

                L        Y               
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ALAT PERAGA MELAYANI  

DI GEREJA 
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ALAT PERAGA MELAYANI  

DI KELUARGA 
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AKTIVITAS KELAS BESAR DAN KECIL (SEKOLAH) 

 

 
Temukan pesan Yesus dengan mengikuti dua jalan masuk dan keluar yang berbeda. Setiap 

jalan catat huruf yang dijumpai dan rangkai menjadi kata! 
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PERTEMUAN IV 

MENGENALI KEHADIRAN TUHAN DALAM PERJAMUAN PASKAH BARU 

  

TUJUAN  

1. Anak memahami arti dan percaya bahwa Yesus sungguh hadir dalam Sabda, 

pemecahan roti dan pengucapan berkat  

2. Anak menunjukkan sikap penuh cinta dan hormat dalam perayaan Ekaristi 

3. Anak mampu mewartakan Yesus dalam hidup sehari-hari 

 

KATA PENGANTAR 

Syalom… Adik-adik, kita bertemu kembali untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. 

Minggu yang lalu kita mengenal Yesus sebagai pemimpin yang rendah hati dan melayani. 

Pertemuan kita yang ke 4 adalah pertemuan terakhir dalam Bulan Kitab Suci. Hari ini kita akan 

belajar untuk mengenali kehadiran Tuhan dalam perjamuan Paskah Baru.  

 

LAGU PEMBUKA 

1. Kasih Yesus 

2. Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari 

 

DOA PEMBUKA 

Ya Allah, Engkau telah menanamkan Sabda-Mu di dalam hati kami dan melalui Yesus, Putra-

Mu, Engkau memberi kami teladan bagaimana melaksanakan Sabda-Mu. Kami mohon 

doronglah kami menunjukkan belas kasih kepada sesama kami sebagaimana Putra-Mu telah 

melakukannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah 

sepanjang masa. Amin. 

 

BACAAN INJIL   

Lukas 24:13-35 “Yesus menampakkan diri di jalan ke Emaus” 

 

Inti Peristiwa 

• Dua murid yang menuju ke Emaus bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, tetapi 

mereka tidak mengenali-Nya 

• Kemudian Yesus duduk makan bersama mereka, lalu Ia mengambil roti dan mengucap 

berkat dan memecah-mecahkan roti. Saat itulah murid-murid mengenali-Nya 

 

CERITA 

https://www.youtube.com/watch?v=4TbMqWKUOFU  

 

Pertanyaan Pendalaman 

1. Siapa yang berjalan bersana dua orang murid pergi ke Emaus? (Yesus) 

https://www.youtube.com/watch?v=4TbMqWKUOFU
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2. Apa yang terjadi di Yerusalem? (Yesus orang Nasaret dihukum mati di kayu salib tetapi 

ketika beberapa perempuan datang ke kubur-Nya, makam kosong dan malaikat 

mengatakan kepadanya bahwa Ia hidup) 

3. Apakah mereka mengenali bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Yesus? 

(Tidak) 

4. Pada saat apa mereka mengenali Yesus? (Pada saat Yesus makan bersama mereka, 

mengambil roti, mengucap berkat dan memacah-mecahkannya dan memberikannya 

kepada mereka) 

5. Apa yang mereka lakukan setelah mereka mengenal Yesus? (Mereka kembali ke 

Yerusalem dan memberitahukan apa yang terjadi kepada para murid) 

 

PENGAYAAN 

• Mengapa dua orang murid Yesus dalam bacaan hari ini pergi dari Yerusalem ke Emaus 

yang jaraknya sangat jauh, kira-kira 7 mil (1 mil = 1 ½ km)? Mereka sedih, takut, 

bingung karena orang yang diharapkan menjadi raja bagi mereka mati di kayu salib 

dan jenazah-Nya tidak ada di dalam makam dan malaikat berkata bahwa Ia hidup 

• Dua orang murid yang pergi ke Emaus tidak mengenali Yesus. Mereka dibutakan oleh 

hal-hal duniawi karena bagi mereka Yesus merupakan raja di dunia bukan Raja yang 

dari surga. Kedua murid itu tidak peka akan kehadiran Yesus. Demikian juga kita, 

terkadang perasaan sedih dan kecewa menutup mata dan hati kita untuk percaya dan 

merasakan kehadiran Yesus yang telah bangkit dan selalu bersama-sama kita 

• Walaupun mereka tidak mengenali-Nya, tetapi Yesus tetap menyertai mereka. 

Mereka mulai mengenali Yesus. Ketika Yesus duduk makan bersama mereka, Ia 

mengambil roti, mengucap berkat dan memacah-mecahkannya dan memberikannya 

kepada mereka, ini perjamuan Ekaristi. Mereka mulai menyadari betapa hati mereka 

berkobar-kobar saat mendengarkan perkataan Yesus selama dalam perjalanan. Saat 

itulah mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Maka mereka dengan penuh sukacita 

kembali ke Yerusalem. Mereka ingin secepatnya kabar ini sampai pada para murid 

yang lain 

• Ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi dan mendengarkan Sabda-Nya, Tuhan Yesus 

hadir di situ. Yesus sendiri yang bersabda saat liturgi Sabda dalam perayaan Ekaristi, 

seperti Yesus bercakap-cakap dengan dua murid-Nya yang sedang dalam perjalanan 

ke Emaus. Demikian juga saat pemecahan roti dalam liturgi Ekaristi. Tubuh Yesus 

sendiri yang dipecah-pecahkan dan diberikan kepada kita untuk keselamatan kita 

(pertemuan 1 dan 2). Yesus sungguh hadir dan memberkati kita dalam perayaan 

Ekaristi. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu hadir saat itu, sekarang dan 

selama-lamanya. Maka seperti dua murid tadi yang kembali ke Yerusalem untuk 

mewartakan bahwa Yesus hidup, kitapun dipanggil untuk mewartakan Yesus yang 

hidup kepada keluarga, sanak saudara, serta teman 
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PENYAMPAIAN UNTUK ANAK 

• Peka terhadap kehadiran Tuhan melalui setiap peristiwa dalam kehidupan kita. 

Lepaskan rasa sedih, kecewa, takut, bingung karena Tuhan selalu hadir untuk kita 

• Yesus sungguh hadir dalam Sabda, pemecahan roti dan pengucapan berkat 

• Menyadari bahwa ketika mengikuti perjamuan Ekaristi, Tuhan Yesus sungguh hadir, 

dekat dan tinggal bersama kita. Lewat perjamuan Ekaristi kita bersatu dengan Yesus 

• Mengikuti perayaan Ekaristi dari awal (Ritus Pembuka) hingga akhir (Ritus Penutup) 

dengan sungguh-sungguh, sopan, dan hormat, karena Yesus hadir di situ  

• Mewartakan Yesus yang hidup, lewat teladan hidup kita yang baik, di antaranya rajin 

mengikuti Ekaristi dengan sungguh-sungguh, selalu bersukacita dan bersyukur karena 

Tuhan Yesus selalu hadir bersama kita 

 

LAGU TEMA  

1. Dua orang Emaus   

2. Tinggallah dalam Yesus 

 

AYAT HAFALAN 

• Kelas Kecil  

Lukas 24:31a 

       Ketika itu terbukalah mata mereka dan merekapun mengenal Dia. 

• Kelas Besar  

Lukas 24:30 

Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-

mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 

 

AKTIVITAS 

Kelas Kecil  

Menyusun gambar seri (BIAK) 

 

Kelas Besar 

Mengisi jawaban pertanyaan di dalam kotak  

 

AKTIVITAS SEKOLAH 

Kelas Kecil: Mengurutkan gambar  

Kelas Besar: Mengisi dengan menghilangkan huruf-huruf XYZ pada huruf yang melingkar  

 

PERUTUSAN  

Aku mendengarkan Sabda dan homili Romo dengan sungguh-sungguh dan melakukannya 

 

LAGU PENUTUP 

Tinggallah dalam Yesus 



Bahan BKS 2022 untuk Anak   

 

Komisi Anak Keuskupan Surabaya  39 

DOA PENUTUP  

Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena boleh menjadi anak-Mu. Semoga 

kehadiran-Mu dalam diri kami semakin memberanikan kami untuk melakukan kehendak-Mu 

demi terwujudnya cinta kasih yang nyata kepada sesama. Dengan pengantara Kristus, Tuhan 

kami. Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bahan BKS 2022 untuk Anak   

 

Komisi Anak Keuskupan Surabaya  40 

AKTIVITAS KELAS KECIL (BIAK) 

 

Membuat buku cerita bergambar 
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AKTIVITAS KELAS KECIL (SEKOLAH) 

 

Urutkan gambar di bawah ini dengan memberi nomor di dalam lingkaran! 
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AKTIVITAS KELAS BESAR (BIAK) 

 

                                  

            1                      

          2                        

      3                            

          4                        

     5                                 

                                  

            6                       

         7                         

      8                           

   9                               

            10                      

     11                              

             12                     

                                  

 

Bukalah Lukas 24: 23 – 35 

Tulisah jawaban titik-titik di bawah ini pada kotak kosong di atas! Bila 

jawabannya benar maka pada kotak berwarna abu-abu akan terbaca sebuah 

nama yang indah!  

 

 

1. Kota Emaus terletak kira-kira 7 mil dari …...... 

2. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang ….... 

3. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan …....mereka 

4. Mereka tidak mengenali Dia. Wajah mereka …. 

5. Salah satu dari mereka bernama ….. 

6. Lalu Yesus bertanya, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu 

untuk masuk ke dalam …..Nya?" 
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7. Karena matahari hampir …....., mereka meminta Yesus untuk tinggal 

bersama mereka. 

8. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil …............, 

mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya 

kepada mereka 

9. Kata mereka seorang kepada yang lain: "Bukankah hati kita berkobar-

kobar, ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia 

menerangkan …............ kepada kita?" 

10. Mereka kembali ke Yerusalem dan bertemu dengan kesebelas murid. 

Kata mereka itu: "Sesungguhnya ….............. telah bangkit dan telah 

menampakkan diri kepada Simon." 

11. Lalu kedua orang itupun menceriterakan apa yang terjadi di tengah jalan 

dan bagaimana mereka mengenal Dia pada ……..Ia memecah-mecahkan 

roti. 

12. Yesus sungguh hadir dalam …....., pengucapan berkat dan pemecahan 

roti 

                                  

 Kunci jawaban  

            

                               

              Y E R U S A L E M 

            T E R J A D I       

        B E R S A M A S A M A   

            M U R A M           

  K L E O P A S                 

                                

              K E M U L I A A N 

          T E R B E N A M       

        R O T I                 

    K I T A B S U C I           

              T U H A N         

      W A K T U                 

              S A B D A         
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AKTIVITAS KELAS BESAR 

(SEKOLAH) 

 

Isilah titik di bawah ini dengan menghilangkan huruf XYZ pada huruf-huruf yang 

melingkar! 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yesus hadir dalam  
…………, ……………, …………. 
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LAGU-LAGU 

 

 

AKU ANAK KATOLIK 

Aku anak Katolik 

Rajin Sekolah Minggu 

Ekaristi nomor satu 

Tidak lupa belajar 

Main bersama teman 

Tuhan Yesus sahabatku 

 

Ikut Ekaristi 

Baca Kitab suci 

Doa tiap hari 

Jadi happy 

 

Ikut Ekaristi 

Baca Kitab suci 

Doa tiap hari 

Makin happy 

 

ROH KUDUS YANG MANIS 

Ku buka hatiku untuk firman-Mu 

Ku ingin menjadi seperti Yesus 

Berfirmanlah Tuhan ku mau mendengar 

Dan melakukannya setiap hari 

Roh Kudus yang manis tolong aku 

Menuruti firman Tuhan 

Roh Kudus yang manis jadikan ku 

Anak Tuhan yang manis 

 

ANAK DOMBA ALLAH  

https://youtu.be/pWcGmZnqjKI 

 

Anak Domba Allah 2X 

Kristus Tuhan kami 

Anak Domba Allah 2X 

Kristus Tuhan kami 

Ya Anak Domba Allah menghapus dosa-dosa dunia 

Kasihanilah kami 

 

https://youtu.be/pWcGmZnqjKI
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Anak Domba Allah 2X 

Kristus Tuhan kami 

Anak Domba Allah 2X 

Kristus Tuhan kami 

Ya Anak Domba Allah menghapus dosa-dosa dunia 

Berilah kami damai 

 

BERTAMBAH-TAMBAH DALAMNYA  

Bertambah-tambah dalamnya 

Bertambah-tambah lebarnya 

Bertambah-tambah oh tingginya 

Kasih Yesus bagiku 

 

Dalamnya melebihi laut 

Lebarnya mengelilingi bumi 

Tingginya oh tinggi sekali 

Kasih Yesus dalamku 

 

ADA YESUS DI HATIKU  

Ada Yesus di hatiku 

Ada Yesus di hatimu 

Ada Yesus di hati kita 

Damainya hatiku 

 

AKU RINDU PADA YESUS  

Cipt. Agnes Ayline Boedianto 

https://youtu.be/1uKs2u_InLw 

 

Aku rindu pada Yesus 

Dalam rupa roti anggur 

Pada Perjamuan Suci Ekaristi 

Ku kan terus memeluk-Mu 

Bersatu dengan hati-Mu 

Jangan biarkan aku jauh 

Dari-Mu Yesus 

 

BAPA TERIMA KASIH  

Bapa*) terima kasih 3x 

Bapa di dalam surga  

Puji terima kasih 

*) Roh Kudus, Yesus 

https://youtu.be/1uKs2u_InLw
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PEKERJA KRISTUS YANG MULIA 

https://youtu.be/tmPvyfmMCtU 

 

Telah lama kucari-cari 

Langkah hidup yang lebih pasti 

Hidup penuh kemenangan setiap hari 

Suatu saat Yesus panggilku 

Menjadi pekerja 

Melayani jadi saksi bagi Dia 

Bukan sembarang pekerja 

Ya..ya…ya.. 

Yesusku luar biasa 

Ya..ya…ya… 

Dia Raja sgala raja 

Ya..ya…ya… 

Memanggilku menuai ladang-Nya 

Hanya anugrah semata 

Ya..ya…ya.. 

Aku dipakai oleh-Nya 

Ya..ya…ya.. 

Sungguh amat istimewa 

Menjadi pekerja Kristus yang mulia 

 

HATI S’BAGAI HAMBA 

https://youtu.be/N0Ku1es5cfs  

 

Ku tak membawa apapun juga 

Saat ku datang ke dunia 

Kutinggal semua pada akhirnya 

Saat ku kembali ke surga 

Inilah yang kupunya, hati sbagai hamba 

https://youtu.be/tmPvyfmMCtU
https://youtu.be/N0Ku1es5cfs
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Yang mau taat dan setia pada-Mu Bapa 

Kemanapun kubawa hati yang menyembah 

Dalam roh dan kebenaran sampai slamanya 

 

MENGASIHI LEBIH SUNGGUH 

Mengasihi, mengasihi lebih sungguh 

Mengasihi, mengasihi lebih sungguh 

Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku 

Mengasihi, mengasihi lebih sungguh 

(Mengasihi, Melayani, Mengampuni) 

 

AKU SENANG JADI ANAK TUHAN 

https://youtu.be/35m4IxIKY4g 

 

Aku senang jadi anak Tuhan 

Aku senang jadi anak Tuhan 

Aku senang jadi anak Tuhan 

Anak Tuhan tak boleh bohong 

Bohong, bohong, bohong itu dosa 

Bohong, bohong, bohong itu dosa 

Bohong, bohong, bohong itu dosa 

Anak Tuhan tak boleh bohong 

 

KASIH YESUS SUNGGUH MANIS DAN INDAH  

https://youtu.be/X3d2uwXVNIs 

 

Kasih Yesus sungguh manis dan indah 3x 

Kasih Yesus manis dan indah  Ooo 

 

Kasih Yesus manis dan indah 3x 

Oo sungguh indah  

 

Lebih tinggi dari langit yang biru  

Lebih dalam dalam dari lautan  

Kasih Yesus  sungguh manis dan indah  

Kasih Yesus manis dan indah Ooo 

Lebih tinggi dari langit 

Lebih dalam dari lautan  

Lebih luas dari samudera  

Oo kasih Yesus 

 

https://youtu.be/35m4IxIKY4g
https://youtu.be/X3d2uwXVNIs
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BACA KITAB SUCI  

https://youtu.be/ipWdYjutEmQ 

 

Baca Kitab Suci  

doa tiap hari 3x 

Baca Kitab Suci  

Doa tiap hari  

kalau mau tumbuh 3x  

Baca Kitab Suci  

Doa tiap hari kalau mau tumbuh 

 

DUA ORANG EMAUS 

https://youtu.be/SeDPhwl5rkw 

 

Ada dua orang Emaus 

Yang kecewa hatinya 

Karena Tuhan Yesus dibunuh 

Oleh pemimpin bangsanya 

 

Tiba-tiba di perjalanan 

Saat mereka pulang  

Tuhan Yesus tampakkan diri 

Jadi teman perjalanan 

 

Kedua orang tak mengenali  

Tuhan Yesus yang di sampingnya 

Walau Tuhan telah lama bicara  

Bicara tentang diri-Nya 

 

Saat mereka tiba di desa 

Tuhan diundang makan 

Terbukalah mata mereka 

Tuhan yang di hadapannya.  

 

TINGGALLAH DALAM YESUS 

https://youtu.be/n8Yh8HDQKCg 

 

Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya 

B’lajar Firman Tuhan, taat kepada-Nya 

Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya 

Dialah Pokok yang benar, kitalah ranting-Nya 

https://youtu.be/ipWdYjutEmQ
https://youtu.be/SeDPhwl5rkw
https://youtu.be/n8Yh8HDQKCg
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LAMPIRAN SUMBER GAMBAR  

 

No MATERI KETERANGAN Sumber Gambar 

1 Pertemuan 1 Alat peraga 

cerita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas 

Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=gambar+hari+raya+r

oti+tidak+beragi+bangsa+israel&tbm=isch&hl=id&chips=

q:gambar+hari+raya+roti+tidak+beragi+bangsa+israel,on

line_chips:perjamuan+kudus:LIWSyOp2D-

A%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj-k5e7xYn5AhUejdgFHZcPC-

kQ4VYoAHoECAEQHg&biw=1349&bih=625 

 

https://www.google.com/search?q=gambar+lukas+22+

%3A+7-13&tbm=isch&ved=2ahUKEwiP-

oiQ_Yv5AhUMktgFHTn0A44Q2-

cCegQIABAA&oq=gambar+lukas+22+%3A+7-

13&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoICAAQgAQQsQM6

CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQsQMQgwE6BA

gAEAM6BggAEB4QCDoECAAQGDoECAAQHlCFF1izUGDi

U2gAcAB4AIABpweIAc4TkgEHNy44LjYtMZgBAKABAaoBC

2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=R1LaYs-

6OYyk4t4PueiP8Ag&hl=id#imgrc=BWHEM2NpB5ekrM 

 

https://www.clipartmax.com/middle/m2H7G6H7N4G6d

3m2_lords-supper-cliparts-last-supper-clip-art/ 

 

 

https://www.shutterstock.com/search/apple 

https://rimbakita.com/mewarnai-ikan/ 

https://www.istockphoto.com/id/vektor/es-krim-

gm115938452-2987620 

https://id.pngtree.com/freepng/cooked-prawns-

seafood_4992651.html 

 

https://www.istockphoto.com/photos/jesus-christ-smile 

https://www.google.com/search?q=gambar+hari+raya+roti+tidak+beragi+bangsa+israel&tbm=isch&hl=id&chips=q:gambar+hari+raya+roti+tidak+beragi+bangsa+israel,online_chips:perjamuan+kudus:LIWSyOp2D-A%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj-k5e7xYn5AhUejdgFHZcPC-kQ4VYoAHoECAEQHg&biw=1349&bih=625
https://www.google.com/search?q=gambar+hari+raya+roti+tidak+beragi+bangsa+israel&tbm=isch&hl=id&chips=q:gambar+hari+raya+roti+tidak+beragi+bangsa+israel,online_chips:perjamuan+kudus:LIWSyOp2D-A%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj-k5e7xYn5AhUejdgFHZcPC-kQ4VYoAHoECAEQHg&biw=1349&bih=625
https://www.google.com/search?q=gambar+hari+raya+roti+tidak+beragi+bangsa+israel&tbm=isch&hl=id&chips=q:gambar+hari+raya+roti+tidak+beragi+bangsa+israel,online_chips:perjamuan+kudus:LIWSyOp2D-A%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj-k5e7xYn5AhUejdgFHZcPC-kQ4VYoAHoECAEQHg&biw=1349&bih=625
https://www.google.com/search?q=gambar+hari+raya+roti+tidak+beragi+bangsa+israel&tbm=isch&hl=id&chips=q:gambar+hari+raya+roti+tidak+beragi+bangsa+israel,online_chips:perjamuan+kudus:LIWSyOp2D-A%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj-k5e7xYn5AhUejdgFHZcPC-kQ4VYoAHoECAEQHg&biw=1349&bih=625
https://www.google.com/search?q=gambar+hari+raya+roti+tidak+beragi+bangsa+israel&tbm=isch&hl=id&chips=q:gambar+hari+raya+roti+tidak+beragi+bangsa+israel,online_chips:perjamuan+kudus:LIWSyOp2D-A%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj-k5e7xYn5AhUejdgFHZcPC-kQ4VYoAHoECAEQHg&biw=1349&bih=625
https://www.google.com/search?q=gambar+hari+raya+roti+tidak+beragi+bangsa+israel&tbm=isch&hl=id&chips=q:gambar+hari+raya+roti+tidak+beragi+bangsa+israel,online_chips:perjamuan+kudus:LIWSyOp2D-A%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj-k5e7xYn5AhUejdgFHZcPC-kQ4VYoAHoECAEQHg&biw=1349&bih=625
https://www.google.com/search?q=gambar+lukas+22+%3A+7-13&tbm=isch&ved=2ahUKEwiP-oiQ_Yv5AhUMktgFHTn0A44Q2-cCegQIABAA&oq=gambar+lukas+22+%3A+7-13&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BggAEB4QCDoECAAQGDoECAAQHlCFF1izUGDiU2gAcAB4AIABpweIAc4TkgEHNy44LjYtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=R1LaYs-6OYyk4t4PueiP8Ag&hl=id#imgrc=BWHEM2NpB5ekrM
https://www.google.com/search?q=gambar+lukas+22+%3A+7-13&tbm=isch&ved=2ahUKEwiP-oiQ_Yv5AhUMktgFHTn0A44Q2-cCegQIABAA&oq=gambar+lukas+22+%3A+7-13&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BggAEB4QCDoECAAQGDoECAAQHlCFF1izUGDiU2gAcAB4AIABpweIAc4TkgEHNy44LjYtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=R1LaYs-6OYyk4t4PueiP8Ag&hl=id#imgrc=BWHEM2NpB5ekrM
https://www.google.com/search?q=gambar+lukas+22+%3A+7-13&tbm=isch&ved=2ahUKEwiP-oiQ_Yv5AhUMktgFHTn0A44Q2-cCegQIABAA&oq=gambar+lukas+22+%3A+7-13&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BggAEB4QCDoECAAQGDoECAAQHlCFF1izUGDiU2gAcAB4AIABpweIAc4TkgEHNy44LjYtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=R1LaYs-6OYyk4t4PueiP8Ag&hl=id#imgrc=BWHEM2NpB5ekrM
https://www.google.com/search?q=gambar+lukas+22+%3A+7-13&tbm=isch&ved=2ahUKEwiP-oiQ_Yv5AhUMktgFHTn0A44Q2-cCegQIABAA&oq=gambar+lukas+22+%3A+7-13&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BggAEB4QCDoECAAQGDoECAAQHlCFF1izUGDiU2gAcAB4AIABpweIAc4TkgEHNy44LjYtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=R1LaYs-6OYyk4t4PueiP8Ag&hl=id#imgrc=BWHEM2NpB5ekrM
https://www.google.com/search?q=gambar+lukas+22+%3A+7-13&tbm=isch&ved=2ahUKEwiP-oiQ_Yv5AhUMktgFHTn0A44Q2-cCegQIABAA&oq=gambar+lukas+22+%3A+7-13&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BggAEB4QCDoECAAQGDoECAAQHlCFF1izUGDiU2gAcAB4AIABpweIAc4TkgEHNy44LjYtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=R1LaYs-6OYyk4t4PueiP8Ag&hl=id#imgrc=BWHEM2NpB5ekrM
https://www.google.com/search?q=gambar+lukas+22+%3A+7-13&tbm=isch&ved=2ahUKEwiP-oiQ_Yv5AhUMktgFHTn0A44Q2-cCegQIABAA&oq=gambar+lukas+22+%3A+7-13&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BggAEB4QCDoECAAQGDoECAAQHlCFF1izUGDiU2gAcAB4AIABpweIAc4TkgEHNy44LjYtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=R1LaYs-6OYyk4t4PueiP8Ag&hl=id#imgrc=BWHEM2NpB5ekrM
https://www.google.com/search?q=gambar+lukas+22+%3A+7-13&tbm=isch&ved=2ahUKEwiP-oiQ_Yv5AhUMktgFHTn0A44Q2-cCegQIABAA&oq=gambar+lukas+22+%3A+7-13&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BggAEB4QCDoECAAQGDoECAAQHlCFF1izUGDiU2gAcAB4AIABpweIAc4TkgEHNy44LjYtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=R1LaYs-6OYyk4t4PueiP8Ag&hl=id#imgrc=BWHEM2NpB5ekrM
https://www.google.com/search?q=gambar+lukas+22+%3A+7-13&tbm=isch&ved=2ahUKEwiP-oiQ_Yv5AhUMktgFHTn0A44Q2-cCegQIABAA&oq=gambar+lukas+22+%3A+7-13&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BggAEB4QCDoECAAQGDoECAAQHlCFF1izUGDiU2gAcAB4AIABpweIAc4TkgEHNy44LjYtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=R1LaYs-6OYyk4t4PueiP8Ag&hl=id#imgrc=BWHEM2NpB5ekrM
https://www.google.com/search?q=gambar+lukas+22+%3A+7-13&tbm=isch&ved=2ahUKEwiP-oiQ_Yv5AhUMktgFHTn0A44Q2-cCegQIABAA&oq=gambar+lukas+22+%3A+7-13&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BggAEB4QCDoECAAQGDoECAAQHlCFF1izUGDiU2gAcAB4AIABpweIAc4TkgEHNy44LjYtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=R1LaYs-6OYyk4t4PueiP8Ag&hl=id#imgrc=BWHEM2NpB5ekrM
https://www.google.com/search?q=gambar+lukas+22+%3A+7-13&tbm=isch&ved=2ahUKEwiP-oiQ_Yv5AhUMktgFHTn0A44Q2-cCegQIABAA&oq=gambar+lukas+22+%3A+7-13&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BggAEB4QCDoECAAQGDoECAAQHlCFF1izUGDiU2gAcAB4AIABpweIAc4TkgEHNy44LjYtMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=R1LaYs-6OYyk4t4PueiP8Ag&hl=id#imgrc=BWHEM2NpB5ekrM
https://www.clipartmax.com/middle/m2H7G6H7N4G6d3m2_lords-supper-cliparts-last-supper-clip-art/
https://www.clipartmax.com/middle/m2H7G6H7N4G6d3m2_lords-supper-cliparts-last-supper-clip-art/
https://www.shutterstock.com/search/apple
https://rimbakita.com/mewarnai-ikan/
https://www.istockphoto.com/id/vektor/es-krim-gm115938452-2987620
https://www.istockphoto.com/id/vektor/es-krim-gm115938452-2987620
https://id.pngtree.com/freepng/cooked-prawns-seafood_4992651.html
https://id.pngtree.com/freepng/cooked-prawns-seafood_4992651.html
https://www.istockphoto.com/photos/jesus-christ-smile


Bahan BKS 2022 untuk Anak   

 

Komisi Anak Keuskupan Surabaya  51 

2 Pertemuan 2 Alat Peraga 

 

 

 

 

 

Aktivitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas 

sekolah 

https://id.pinterest.com/pin/35606653288074594/ 

https://id.pinterest.com/pin/328410997838243749/ 

https://id.pinterest.com/pin/325807354303544039/ 

https://id.pinterest.com/pin/10133167894905984/ 

https://id.pinterest.com/pin/35606653288074594/ 

 

https://id.pinterest.com/pin/35606653288074594/           

https://id.pinterest.com/pin/712131759820990831/ 

https://id.pinterest.com/pin/10133167894905984            

https://id.pinterest.com/pin/138133913562630205/ 

 

https://www.vecteezy.com/vector-art/3546293-the-

last-supper-by-jesus-christ 

https://www.pinterest.ie/pin/74590937562597991/ 

https://sfdslenni.org/holy-eucharist 

https://www.pngwing.com/en/free-png-pxaqb 

 

https://www.thecatholickid.com/luminous-mysteries-

rosary-coloring-pages/ 

 

3 Pertemuan 3 Alat peraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hollywoodprimaryschool.co.uk/event/201

9/school-choir-young-voices-event/ 

https://docplayer.info/203515281-Jubileum-juni-2020-

i.html 

https://id.depositphotos.com/vector-images/sallayarak-

toddler.html 

http://www.stfrancistownsend.org/ministries-2/5339-2/ 

http://www.numama.ru/load/url=http:/mlrd.net/kids-

clean-clipart-5a6f.htm 

https://id.pngtree.com/so/gadis-menyiram-bunga 

https://utaratimes.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-

1192560367/intip-5-hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-

merawat-ikan-pada-materi-tema-2-kelas-3-sd-halaman-

184 

https://kumparan.com/kumparanmom/dongeng-anak-

islami-kisah-pria-terpelajar-dan-anjing-yang-kelaparan-

1uRhAFDhtQQ 

https://creazilla.com/nodes/36151-woman-is-cleaning-

the-window-clipart 

https://creazilla.com/nodes/33677-sister-and-brother-

are-playing-with-building-blocks-clipart 

https://id.pinterest.com/pin/35606653288074594/
https://id.pinterest.com/pin/328410997838243749/
https://id.pinterest.com/pin/325807354303544039/
https://id.pinterest.com/pin/10133167894905984/
https://id.pinterest.com/pin/35606653288074594/
https://id.pinterest.com/pin/35606653288074594/
https://id.pinterest.com/pin/10133167894905984
https://www.vecteezy.com/vector-art/3546293-the-last-supper-by-jesus-christ
https://www.vecteezy.com/vector-art/3546293-the-last-supper-by-jesus-christ
https://www.pinterest.ie/pin/74590937562597991/
https://sfdslenni.org/holy-eucharist
https://www.pngwing.com/en/free-png-pxaqb
https://www.thecatholickid.com/luminous-mysteries-rosary-coloring-pages/
https://www.thecatholickid.com/luminous-mysteries-rosary-coloring-pages/
https://www.hollywoodprimaryschool.co.uk/event/2019/school-choir-young-voices-event/
https://www.hollywoodprimaryschool.co.uk/event/2019/school-choir-young-voices-event/
https://docplayer.info/203515281-Jubileum-juni-2020-i.html
https://docplayer.info/203515281-Jubileum-juni-2020-i.html
https://id.depositphotos.com/vector-images/sallayarak-toddler.html
https://id.depositphotos.com/vector-images/sallayarak-toddler.html
http://www.stfrancistownsend.org/ministries-2/5339-2/
http://www.numama.ru/load/url=http:/mlrd.net/kids-clean-clipart-5a6f.htm
http://www.numama.ru/load/url=http:/mlrd.net/kids-clean-clipart-5a6f.htm
https://id.pngtree.com/so/gadis-menyiram-bunga
https://utaratimes.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1192560367/intip-5-hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-merawat-ikan-pada-materi-tema-2-kelas-3-sd-halaman-184
https://utaratimes.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1192560367/intip-5-hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-merawat-ikan-pada-materi-tema-2-kelas-3-sd-halaman-184
https://utaratimes.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1192560367/intip-5-hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-merawat-ikan-pada-materi-tema-2-kelas-3-sd-halaman-184
https://utaratimes.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1192560367/intip-5-hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-merawat-ikan-pada-materi-tema-2-kelas-3-sd-halaman-184
https://kumparan.com/kumparanmom/dongeng-anak-islami-kisah-pria-terpelajar-dan-anjing-yang-kelaparan-1uRhAFDhtQQ
https://kumparan.com/kumparanmom/dongeng-anak-islami-kisah-pria-terpelajar-dan-anjing-yang-kelaparan-1uRhAFDhtQQ
https://kumparan.com/kumparanmom/dongeng-anak-islami-kisah-pria-terpelajar-dan-anjing-yang-kelaparan-1uRhAFDhtQQ
https://creazilla.com/nodes/36151-woman-is-cleaning-the-window-clipart
https://creazilla.com/nodes/36151-woman-is-cleaning-the-window-clipart
https://creazilla.com/nodes/33677-sister-and-brother-are-playing-with-building-blocks-clipart
https://creazilla.com/nodes/33677-sister-and-brother-are-playing-with-building-blocks-clipart
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https://www.pflaum.com/documents/TIJ%20Home%20

Guide%20Confirmation-LTv3[1].pdf 

 

4 Pertemuan 4 

 

Aktivitas https://www.freebibleimages.org/illustrations/ls-

emmaus/ 

 

5 Lembar Lagu 

 

 https://www.dreamstime.com/group-happy-children-

singing-illustration-group-happy-children-singing-

image102783227 

https://www.shutterstock.com/image-vector/little-boy-

singing-cheerful-happily-219596335 

https://www.freepik.com/vectors/kids-singing 

https://depositphotos.com/7599776/stock-photo-

dancing-kids.html 

 

 

 

https://www.pflaum.com/documents/TIJ%20Home%20Guide%20Confirmation-LTv3%5b1%5d.pdf
https://www.pflaum.com/documents/TIJ%20Home%20Guide%20Confirmation-LTv3%5b1%5d.pdf
https://www.freebibleimages.org/illustrations/ls-emmaus/
https://www.freebibleimages.org/illustrations/ls-emmaus/
https://www.shutterstock.com/image-vector/little-boy-singing-cheerful-happily-219596335
https://www.shutterstock.com/image-vector/little-boy-singing-cheerful-happily-219596335
https://www.freepik.com/vectors/kids-singing
https://depositphotos.com/7599776/stock-photo-dancing-kids.html
https://depositphotos.com/7599776/stock-photo-dancing-kids.html

