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PENGANTAR
 Halo teman-teman muda Katolik Keuskupan Surabaya. Salam sejahtera bagi 
kalian semua. Semoga Roh Kristus senantiasa menjiwai segala karya usaha kalian. 
Teman-teman terkasih ada seorang kudus yaitu Santo Hieronimus mengatakan 
barangsiapa tidak mengenal kitab suci maka ia tidak mengenal Kristus. Dari situ kita 
tahu betapa besar peran Kitab Suci dalam kehidupan iman kita. Jika kita mengaku 
sebagai pengikut Kristus maka kita harus mengenal-Nya. Tidak berhenti pada 
mengenal tetapi mengenal lebih dalam. Dengan mengenal Kristus lebih dalam kita 
akan diinspirasi dan semakin lama diubah oleh-Nya. Melalui Roh Kudus hati kita 
akan diubah semakin menyerupai Kristus sendiri.
 Oleh karena itu, di Bulan Kitab Suci ini kami Komisi Orang Muda Katolik 
Keuskupan Surabaya mengajak teman-teman muda mendalami bersama kitab suci 
kita. Tema umum Bulan Kitab Suci tahun ini adalah “Bersatu dalam Yesus dalam 
Perjamuan”. Tema itu telah kami renungkan dan refleksikan. Kami membagi tema 
itu dalam 4 pertemuan antara lain:

• Pertama, “Merayakan Karya Keselamatan” (Lukas 22:7-13), di sini kita akan 
melihat kesalehan dan ketaatan Yesus yang terungkap dalam kesetiaan 
mempersiapkan dan mengadakan Perjamuan Paskah

• Kedua, “Memenuhi Amanat Suci” (Lukas 22:14-23), di sini kita akan mendalami 
Yesus menetapkan perjamuan sebagai kenangan akan diri-Nya

• Ketiga, “Meneladan Sang Pelayan” (Lukas 22:24-30), dalam pertemuan ini kita 
akan mendalami Yesus yang menghendaki para murid-Nya hidup sebagai 
pelayan

• Keempat, “Mengenali Kehadiran Tuhan” dalam pertemuan ini kita diajak 
menyadari bahwa Yesus sungguh hadir dalam Sabda, Pemecahan Roti dan 
Pengucapan Berkat

 Teman-teman muda terkasih, mengutip pesan Paus Fransiskus dalam “Christus 
Vivit”, muda tidak hanya soal usia tetapi semangat kita semua untuk membaharui 
hidup semakin lama semakin serupa dengan Yesus Sang Kemudaan sejati. Mari kita 
kembali mendalami sumber iman kita yaitu Sabda Tuhan dalam Kitab Suci. Semoga 
setelah melaksanakan pertemuan-pertemuan ini kita semakin baru dalam Kristus 
dan semakin satu dengan-Nya.
Tuhan memberkati.

Pastoran Algonz, 3 Agustus 2022

RD. Silvester Elva Permadi
Ketua Komisi Orang Muda Katolik Keuskupan Surabaya
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Pertemuan I: 
Merayakan 

Karya Keselamatan
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Tujuan :
1. 1. OMK membaca dan memahami kisah persiapan perjamuan OMK membaca dan memahami kisah persiapan perjamuan 

Paskah YahudiPaskah Yahudi
2. 2. OMK mampu menunjukkan ciri khas perjamuan Paskah OMK mampu menunjukkan ciri khas perjamuan Paskah 

YahudiYahudi
3. 3. OMK menyadari bahwa Yesus adalah seorang Yahudi OMK menyadari bahwa Yesus adalah seorang Yahudi 

yang salehyang saleh

Gagasan Dasar :
1. 1. Yesus adalah seorang Yahudi yang saleh dan taat tradisiYesus adalah seorang Yahudi yang saleh dan taat tradisi
2. 2. Kesalehan dan ketaatan Yesus terungkap dalam Kesalehan dan ketaatan Yesus terungkap dalam 

kesetiaan mempersiapkan dan mengada kan Perjamuan kesetiaan mempersiapkan dan mengada kan Perjamuan 
PaskahPaskah

3. 3. Pengalaman kebersamaan dengan Yesus dalam Pengalaman kebersamaan dengan Yesus dalam 
Perjamuan Paskah adalah ungkapan syukur atas karya Perjamuan Paskah adalah ungkapan syukur atas karya 
keselamatan Allahkeselamatan Allah

I. Pembuka

YESUS T’LAH BERSABDA
(PS 365)

Yesus t’lah bersabda tinggallah pada-Ku
Aku pokok anggur kamu rantingnya
Kini kau Kuutus wartakan sabda-Ku

Warta sukacita dari Bapa-Ku
Kini kusadari sabda kasih-Mu

Cahaya hidupku Dikau Tuhanku

Dikau t’lah bersabda siapa bersama-Ku
Akan menghasilkan buah yang lebat

a. Lagu Pembuka
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Terpisah dari-Ku dikau pasti musnah
Bila bersama-Ku dikau bahagia
Kini kusadari sabda kasih-Mu

Cahaya hidupku Dikau Tuhanku

Tak mudah bagiku ikut panggilan-Mu
Yang aku dengarkan dalam sabda-Mu

Bimbinglah langkahku tuntunlah arahku
Agar tak menyimpang dari jalan-Mu

Kini kusadari sabda kasih-Mu
Cahaya hidupku Dikau Tuhanku

Kini kusadari sabda kasih-Mu
Cahaya hidupku Dikau Tuhanku

b. Tanda Salib dan Salamb. Tanda Salib dan Salam

P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.
U : Amin.U : Amin.
P : Semoga Tuhan bersamamu.P : Semoga Tuhan bersamamu.
U : Sekarang dan selama-lamanya.U : Sekarang dan selama-lamanya.

c. Pengantar
Halo teman-teman muda, bagaimana kabarnya? Senang Halo teman-teman muda, bagaimana kabarnya? Senang 
rasanya kita bisa kembali berkumpul untuk melaksanakan rasanya kita bisa kembali berkumpul untuk melaksanakan 
pendalaman iman bulan Kitab Suci tahun ini. Tema kita pendalaman iman bulan Kitab Suci tahun ini. Tema kita 
pada pertemuan pertama ini adalah “Merayakan Karya pada pertemuan pertama ini adalah “Merayakan Karya 
Keselamatan”. Hari ini kita akan mendalami tentang Yesus Keselamatan”. Hari ini kita akan mendalami tentang Yesus 
yang turut mempersiapkan dan mengadakan perjamuan yang turut mempersiapkan dan mengadakan perjamuan 
Paskah (Yahudi). Perjamuan Paskah ini diadakan sebagai Paskah (Yahudi). Perjamuan Paskah ini diadakan sebagai 
ungkapan syukur atas karya keselamatan Allah. Mari kita ungkapan syukur atas karya keselamatan Allah. Mari kita 
mendalami bersama-sama!. mendalami bersama-sama!. 
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d. Doa Pembuka

P : Ya Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur atas P : Ya Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur atas 
penyertaan-Mu kami kembali berjumpa dalam kondisi penyertaan-Mu kami kembali berjumpa dalam kondisi 
sehat untuk melaksanakan pendalaman iman bulan Kitab sehat untuk melaksanakan pendalaman iman bulan Kitab 
Suci. Sebagai orang muda Katolik, kami ingin semakin Suci. Sebagai orang muda Katolik, kami ingin semakin 
mengenal Engkau, ingin memiliki iman yang teguh mengenal Engkau, ingin memiliki iman yang teguh 
kepada-Mu. Bimbinglah kegiatan kami ini, hadirlah dan kepada-Mu. Bimbinglah kegiatan kami ini, hadirlah dan 
berkatilah kami. Dengan pengantaraan Kristus Putra-berkatilah kami. Dengan pengantaraan Kristus Putra-
Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh 
Kudus, sepanjang segala masa.Kudus, sepanjang segala masa.

U : Amin.U : Amin.

II. Pendalaman Kitab Suci

a. Pembacaan Kitab Suci

Lukas 22:7-13Lukas 22:7-13
Persiapan Untuk Makan PaskahPersiapan Untuk Makan Paskah

77Maka tibalah hari raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari di Maka tibalah hari raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari di 
mana orang harus menyembelih domba Paskah. mana orang harus menyembelih domba Paskah. 88Lalu Lalu 
Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes,  kata-Nya: “Pergilah, Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes,  kata-Nya: “Pergilah, 
persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita 
makan.” makan.” 99Kata mereka kepada-Nya: “Di manakah Engkau Kata mereka kepada-Nya: “Di manakah Engkau 
kehendaki kami mempersiapkannya?” kehendaki kami mempersiapkannya?” 1010Jawab-Nya: Jawab-Nya: 
“Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu “Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu 
dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah 
dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dia ke dalam rumah yang dimasukinya, 1111dan katakanlah dan katakanlah 
kepada tuan rumah itu: Guru bertanya kepadamu: di kepada tuan rumah itu: Guru bertanya kepadamu: di 
manakah ruangan tempat Aku bersama-sama dengan manakah ruangan tempat Aku bersama-sama dengan 
murid-murid-Ku akan makan Paskah? murid-murid-Ku akan makan Paskah? 1212Lalu orang itu Lalu orang itu 
akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas 
yang besar yang sudah lengkap, di situlah kamu harus yang besar yang sudah lengkap, di situlah kamu harus 
mempersiapkannya.” mempersiapkannya.” 1313Maka berangkatlah mereka dan Maka berangkatlah mereka dan 
mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus 
kepada mereka.  Lalu mereka mempersiapkan Paskah.kepada mereka.  Lalu mereka mempersiapkan Paskah.
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b. Pertanyaan Pendalaman Kitab Sucib. Pertanyaan Pendalaman Kitab Suci
1. 1. Menurut teman muda, apa yang diminta Yesus Menurut teman muda, apa yang diminta Yesus 

kepada Petrus dan Yohanes? kepada Petrus dan Yohanes? 
2. 2. Di manakah Yesus dan para murid mempersiapkan Di manakah Yesus dan para murid mempersiapkan 

Paskah?Paskah?
3. 3. Apa saja yang dipersiapkan dalam perjamuan Paskah Apa saja yang dipersiapkan dalam perjamuan Paskah 

Yahudi?Yahudi?
4. 4. Mengapa Yesus mempersiapkan dan mengadakan Mengapa Yesus mempersiapkan dan mengadakan 

Paskah Yahudi?Paskah Yahudi?

c. Peneguhanc. Peneguhan
 Teman muda yang terkasih, 17 Agustus merupakan  Teman muda yang terkasih, 17 Agustus merupakan 
hari kemerdekaan bangsa kita. Pada hari itu, bangsa hari kemerdekaan bangsa kita. Pada hari itu, bangsa 
Indonesia merasakan kebebasan dan kemenangan Indonesia merasakan kebebasan dan kemenangan 
dari para penjajah. Setiap tahun kita rayakan untuk dari para penjajah. Setiap tahun kita rayakan untuk 
mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan 
yang berjuang untuk membebaskan Indonesia dari yang berjuang untuk membebaskan Indonesia dari 
penjajahan. Beberapa kegiatan untuk merayakan penjajahan. Beberapa kegiatan untuk merayakan 
kemerdekaan adalah upacara bendera, perlombaan di kemerdekaan adalah upacara bendera, perlombaan di 
kelurahan atau RT, serta syukuran alias makan-makan. kelurahan atau RT, serta syukuran alias makan-makan. 
Beberapa daerah melangsungkan dengan cara yang Beberapa daerah melangsungkan dengan cara yang 
berbeda, ada yang potong tumpeng di Kantor Desa, ada berbeda, ada yang potong tumpeng di Kantor Desa, ada 
yang syukuran di gang-gang perumahan, ada yang yang syukuran di gang-gang perumahan, ada yang 
merayakannya dengan genduri.merayakannya dengan genduri.
 Selain 17 Agustus-an, perayaan ulang tahun juga  Selain 17 Agustus-an, perayaan ulang tahun juga 
kita rayakan atau syukuri setiap tahunnya. Perayaan kita rayakan atau syukuri setiap tahunnya. Perayaan 
ulang tahun ada berbagai macam bentuknya, ada yang ulang tahun ada berbagai macam bentuknya, ada yang 
mengundang pesta bersama teman-teman, makan mengundang pesta bersama teman-teman, makan 
sederhana bersama keluarga, berdoa mengucap syukur, sederhana bersama keluarga, berdoa mengucap syukur, 
bahkan ada yang menuliskan rasa syukur dalam diary. bahkan ada yang menuliskan rasa syukur dalam diary. 
Dua ilustrasi di atas adalah cara kita merayakan dan Dua ilustrasi di atas adalah cara kita merayakan dan 
mensyukuri karya keselamatan Allah kepada kita. mensyukuri karya keselamatan Allah kepada kita. 
 Dalam bacaan di atas, kita telah membaca bahwa  Dalam bacaan di atas, kita telah membaca bahwa 
Yesus juga turut serta mempersiapkan Paskah Yahudi Yesus juga turut serta mempersiapkan Paskah Yahudi 
bersama para murid-Nya. Paskah bagi orang Yahudi bersama para murid-Nya. Paskah bagi orang Yahudi 
adalah untuk memperingati keluarnya mereka dari adalah untuk memperingati keluarnya mereka dari 
tanah perbudakan (Kel 13-14). Setiap tahun mereka ini tanah perbudakan (Kel 13-14). Setiap tahun mereka ini 
selalu merayakannya. Bangsa Israel memperingatinya selalu merayakannya. Bangsa Israel memperingatinya 
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dengan menyembelih domba sebagai korban Paskah. dengan menyembelih domba sebagai korban Paskah. 
Adapun domba itu jantan, tak bercacat, tulangnya tidak Adapun domba itu jantan, tak bercacat, tulangnya tidak 
ada yang dipatahkan (Kel 12:5,46). Selain itu, domba Paskah ada yang dipatahkan (Kel 12:5,46). Selain itu, domba Paskah 
dibunuh pada tengah hari saat matahari mulai menurun dibunuh pada tengah hari saat matahari mulai menurun 
dan sore hari saat matahari terbenam. Kemudian darah dan sore hari saat matahari terbenam. Kemudian darah 
domba dioles dengan hisop di tiang dan palang pintu domba dioles dengan hisop di tiang dan palang pintu 
rumah sebagai tanda diselamatkan (Kel 12:22) Allah yang rumah sebagai tanda diselamatkan (Kel 12:22) Allah yang 
memf irmankan perjamuan penebusan dan penyelamatan memf irmankan perjamuan penebusan dan penyelamatan 
Israel ini.Israel ini.
 Yesus pun sebagai orang Yahudi juga turut merayakannya.  Yesus pun sebagai orang Yahudi juga turut merayakannya. 
Ia menyuruh Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan Ia menyuruh Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan 
perjamuan Paskah. Petrus dan Yohanes diminta untuk perjamuan Paskah. Petrus dan Yohanes diminta untuk 
masuk ke dalam kota dan mengikuti orang yang masuk ke dalam kota dan mengikuti orang yang 
membawa kendi berisi air. Petrus dan Yohanes berangkat membawa kendi berisi air. Petrus dan Yohanes berangkat 
menuju kota dan segala hal yang dijumpai mereka dalam menuju kota dan segala hal yang dijumpai mereka dalam 
persiapan itu sama persis dengan yang telah Tuhan  Yesus persiapan itu sama persis dengan yang telah Tuhan  Yesus 
katakan. Kesalehan dan ketaatan Yesus terungkap dalam katakan. Kesalehan dan ketaatan Yesus terungkap dalam 
kesetiaan mempersiapkan dan mengadakan Perjamuan kesetiaan mempersiapkan dan mengadakan Perjamuan 
Paskah.Paskah.
 Teman muda yang terkasih, berkat baptis yang telah  Teman muda yang terkasih, berkat baptis yang telah 
kita terima, kita memperoleh identitas sebagai umat kita terima, kita memperoleh identitas sebagai umat 
beriman Katolik. Berkat baptis, kita diangkat menjadi beriman Katolik. Berkat baptis, kita diangkat menjadi 
anak Allah, dosa-dosa kita dihapuskan, menjadi anggota anak Allah, dosa-dosa kita dihapuskan, menjadi anggota 
tubuh Kristus dan disatukan dengan Gereja. Berkat baptis tubuh Kristus dan disatukan dengan Gereja. Berkat baptis 
pula kita diberi materai kekal yang tak terhapuskan. pula kita diberi materai kekal yang tak terhapuskan. 
Sejak baptis, kita sudah merasakan karya keselamatan Sejak baptis, kita sudah merasakan karya keselamatan 
Allah pada kita, teman muda di sini apakah ingat kapan Allah pada kita, teman muda di sini apakah ingat kapan 
dibaptisnya?dibaptisnya?
 Wujud karya keselamatan Allah berpuncak dan  Wujud karya keselamatan Allah berpuncak dan 
digenapi dalam Diri Yesus Kristus lewat misteri Paskah digenapi dalam Diri Yesus Kristus lewat misteri Paskah 
Kristus yaitu sengsara, wafat dan bangkit-Nya. Misteri Kristus yaitu sengsara, wafat dan bangkit-Nya. Misteri 
Paskah Kristus ini kita rayakan setiap Minggu dalam Paskah Kristus ini kita rayakan setiap Minggu dalam 
perayaan Ekaristi. Karya keselamatan yang kita terima perayaan Ekaristi. Karya keselamatan yang kita terima 
berkat kurban Yesus Kristus dalam menebus segala dosa berkat kurban Yesus Kristus dalam menebus segala dosa 
umat manusia selalu kita kenang dan kita rayakan dalam umat manusia selalu kita kenang dan kita rayakan dalam 
Perjamuan Ekaristi. Hal ini mengingatkan kita bahwa Perjamuan Ekaristi. Hal ini mengingatkan kita bahwa 
betapa pentingnya Ekaristi dalam hidup kita. Ekaristi betapa pentingnya Ekaristi dalam hidup kita. Ekaristi 
merupakan sumber dan puncak kehidupan kita sebagai merupakan sumber dan puncak kehidupan kita sebagai 
umat beriman Kristiani. Perayaan Ekaristi mengingatkan umat beriman Kristiani. Perayaan Ekaristi mengingatkan 
kembali umat beriman akan kesatuannya dengan kembali umat beriman akan kesatuannya dengan 
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Kristus yang telah dimulai oleh para murid, berkumpul Kristus yang telah dimulai oleh para murid, berkumpul 
merayakan Ekaristi untuk bersyukur atas perbuatan-merayakan Ekaristi untuk bersyukur atas perbuatan-
perbuatan Allah yang besar dalam hidup manusia. Seperti perbuatan Allah yang besar dalam hidup manusia. Seperti 
teladan Yesus yang taat dan saleh mempersiapkan teladan Yesus yang taat dan saleh mempersiapkan 
Paskah Yahudi  yakni merayakan karya keselamatan Paskah Yahudi  yakni merayakan karya keselamatan 
Allah bagi bangsa Israel . Kita pun turut ambil bagian Allah bagi bangsa Israel . Kita pun turut ambil bagian 
menjadi pribadi yang taat dan saleh mempersiapkan menjadi pribadi yang taat dan saleh mempersiapkan 
dan merayakan Ekaristi yang merupakan sumber dan dan merayakan Ekaristi yang merupakan sumber dan 
puncak iman kita.Pengalaman kita merayakan Ekaristi puncak iman kita.Pengalaman kita merayakan Ekaristi 
menjadi ungkapan syukur atas karya keselamatan menjadi ungkapan syukur atas karya keselamatan 
Allah. Oleh karena itu, marilah teman muda senantiasa Allah. Oleh karena itu, marilah teman muda senantiasa 
sepenuh hati mengikuti perayaan Ekaristi.sepenuh hati mengikuti perayaan Ekaristi.

d. Sharing dan aksi nyatad. Sharing dan aksi nyata
• • Bacalah Kitab Keluaran Bab 12-14 tentang Paskah Bacalah Kitab Keluaran Bab 12-14 tentang Paskah 

Yahudi.Yahudi.
    Kemudian carilah informasi mengenai:     Kemudian carilah informasi mengenai: 
    Latar belakang Paskah Yahudi?    Latar belakang Paskah Yahudi?
    Siapa yang memimpin?    Siapa yang memimpin?
    Binatang apa yang menjadi korban Paskah?    Binatang apa yang menjadi korban Paskah?
    Bagaimana korban Paskah diperlakukan?    Bagaimana korban Paskah diperlakukan?
• • Sharingkan apa yang akan kamu lakukan dalam Sharingkan apa yang akan kamu lakukan dalam 

mewujudkan syukur atas karya keselamatan Allah!mewujudkan syukur atas karya keselamatan Allah!

III. Penutup
a. Doa Penutup

P: Allah Bapa yang kuasa dan kekal , syukur kembali P: Allah Bapa yang kuasa dan kekal , syukur kembali 
kami panjatkan kepada-Mu Tuhan atas penyertaanmu kami panjatkan kepada-Mu Tuhan atas penyertaanmu 
dalam kegiatan kami ini. Mampukan kami untuk bisa dalam kegiatan kami ini. Mampukan kami untuk bisa 
meneladani ketaatan dan kesalehan Yesus, Putra-Mu meneladani ketaatan dan kesalehan Yesus, Putra-Mu 
dalam merayakan karya keselamatan. Semoga berkat dalam merayakan karya keselamatan. Semoga berkat 
pengalaman bersama Yesus dalam Ekaristi, kami pengalaman bersama Yesus dalam Ekaristi, kami 
dapat mengungkapkan syukur kami kepada-Mu. Demi dapat mengungkapkan syukur kami kepada-Mu. Demi 
kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. 

U: Amin.U: Amin.
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b. Berkat dan Pengutusan

P: Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga  P: Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga  
    Tuhan bersamamu.    Tuhan bersamamu.
U: Sekarang dan selama-lamanya.U: Sekarang dan selama-lamanya.
P: Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah    P: Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah    
    yang Mahakuasa.Dalam nama Bapa dan Putra dan         yang Mahakuasa.Dalam nama Bapa dan Putra dan     
    Roh Kudus.    Roh Kudus.
U: Amin.U: Amin.

c. Lagu Penutup
AJAIB TUHANKU 

(PS 540) 

1 Ajaib Tuhanku, sungguh dahsyat kuasa-Nya:
aku ditebus dengan darah kudus-Nya.

Patut aku lambungkan mazmur dan syukur,
kar’na kasih Tuhan ku tetap abadi.

 
Ulangan:

Kasih Tuhan, sungguh besar, rahmat Tuhan tak 
terperi.

Yesus Tuhanku, penebus, penolongku.
Ajaiblah Tuhan, Jurus’lamatku.

 
2.Bagaimanakah ‘kan kubalas kasih-Nya:

aku diberi hidup yang penuh arti
kar’na jadi saksi-Nya dan utusan-Nya:
mewartakan Injil-Nya pada sesama.
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Pertemuan II: 
Memenuhi Amanat Suci
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Tujuan :
1. 1. OMK membaca dan memahami kisah Penetapan OMK membaca dan memahami kisah Penetapan 

Perjamuan Malam.Perjamuan Malam.
2. 2. OMK mampu menunjukkan kebaharuan Perjamuan OMK mampu menunjukkan kebaharuan Perjamuan 

Yesus.Yesus.
3. 3. OMK menyadari bahwa Yesus menetapkan perjamuan OMK menyadari bahwa Yesus menetapkan perjamuan 

sebagai kenangan akan diri-Nya.sebagai kenangan akan diri-Nya.

Gagasan Dasar :

1. 1. Yesus memperbaharui Perjamuan Paskah Yahudi. Yesus memperbaharui Perjamuan Paskah Yahudi. 
2. 2. Sebagai pembaharuan perjanjian, dalam perjamuan Sebagai pembaharuan perjanjian, dalam perjamuan 

Yesus memberikan Tubuh dan Darah-Nya sendiri.Yesus memberikan Tubuh dan Darah-Nya sendiri.
3. 3. Pengalaman kebersamaan dengan Yesus dalam Pengalaman kebersamaan dengan Yesus dalam 

perjamuan dapat senantiasa terjadi dengan perjamuan dapat senantiasa terjadi dengan 
melaksanakan amanat-Nya lewat perayaan Ekaristi.melaksanakan amanat-Nya lewat perayaan Ekaristi.

I. Pembuka

Firman Allah Yang Tersurat 
(PS 366)

 Firman Allah yang tersurat dalam Kitab 
mulia

 disampaikan pada umat agar hidup imann-
ya.

 Pujian bagi-Mu, Tuhan, atas f irman-Mu.
 Pujian bagi-Mu, Tuhan atas f irman-Mu.

a. Lagu Pembuka
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 Firman-Mu tertabur luas, dikenal manusia,
 namun acap tak berbuah, tak terawat dan 

lenyap.
 Sirami, ya Allah, hati kami, umat-Mu.
 Sirami, ya Allah, hati kami, umat-Mu.
 
 Firman Allah, kebenaran, menyinari yang 

gelap;
 bila tidak diamalkan, sia-sia jadinya.

 Bantulah umat-Mu, menghayati f irman-Mu.
 Bantulah umat-Mu menghayati f irman-Mu.

b. Tanda Salib dan Salam

P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.
U : Amin.U : Amin.
P : Semoga Tuhan bersamamu.P : Semoga Tuhan bersamamu.
U : Sekarang dan selama-lamanya.U : Sekarang dan selama-lamanya.

c. Pengantar
Teman muda yang terkasih, di pertemuan pertama kita Teman muda yang terkasih, di pertemuan pertama kita 
sudah belajar untuk merayakan karya keselamatan sudah belajar untuk merayakan karya keselamatan 
melalui perikop yang menceritakan tentang Yesus yang melalui perikop yang menceritakan tentang Yesus yang 
meminta Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan meminta Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan 
perjamuan Paskah bersama murid-murid lainnya. perjamuan Paskah bersama murid-murid lainnya. 
Nah di pertemuan kedua ini kita akan melihat kembali Nah di pertemuan kedua ini kita akan melihat kembali 
bagaimana Yesus menetapkan perjamuan malam. bagaimana Yesus menetapkan perjamuan malam. 
Kita akan diajak untuk melihat apa saja sih yang Tuhan Kita akan diajak untuk melihat apa saja sih yang Tuhan 
Yesus lakukan sehingga perjamuan malam tersebut Yesus lakukan sehingga perjamuan malam tersebut 
tidak hanya menjadi Perjamuan Paskah tetapi juga tidak hanya menjadi Perjamuan Paskah tetapi juga 
menjadi Perjamuan Paskah yang baru, yang melaluinya menjadi Perjamuan Paskah yang baru, yang melaluinya 
kita rayakan dan perbuat sebagai kenangan akan diri-kita rayakan dan perbuat sebagai kenangan akan diri-
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P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.
U : Amin.U : Amin.
P : Semoga Tuhan bersamamu.P : Semoga Tuhan bersamamu.
U : Sekarang dan selama-lamanya.U : Sekarang dan selama-lamanya.

d. Doa Pembuka
P : Allah yang Mahabaik, terimakasih atas kasih P : Allah yang Mahabaik, terimakasih atas kasih 
karunia-Mu sehingga kami boleh berjumpa kembali karunia-Mu sehingga kami boleh berjumpa kembali 
dalam pertemuan kedua Bulan Kitab Suci. Semoga dalam pertemuan kedua Bulan Kitab Suci. Semoga 
Roh Kudus-Mu menaungi kami dan berkatilah agar Roh Kudus-Mu menaungi kami dan berkatilah agar 
apa yang menjadi pembahasan dan renungan hari ini apa yang menjadi pembahasan dan renungan hari ini 
bermanfaat bagi kami, Kiranya penyertaan dan kuasa-bermanfaat bagi kami, Kiranya penyertaan dan kuasa-
Mu yang melindungi segala rangkaian pertemuan hari Mu yang melindungi segala rangkaian pertemuan hari 
ini. Demi Kristus ini. Demi Kristus 
Tuhan dan Pengantara kami.Tuhan dan Pengantara kami.

U : Amin.U : Amin.

Nya. Mungkin dari kita ada yang masih bertanya-Nya. Mungkin dari kita ada yang masih bertanya-
tanya atau mikir, “perjamuan yang diperbaharui itu tanya atau mikir, “perjamuan yang diperbaharui itu 
gimana?” atau “kenapa dengan merayakan Ekaristi gimana?” atau “kenapa dengan merayakan Ekaristi 
kita mengalami kebersamaan dengan Yesus?” Mari kita mengalami kebersamaan dengan Yesus?” Mari 
kita belajar bersama-sama. kita belajar bersama-sama. 

II. Pendalaman Kitab Suci
a. Pembacaan Kitab Suci

(Lukas 22:14-23)(Lukas 22:14-23)
Penetapan Perjamuan MalamPenetapan Perjamuan Malam

1414Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-
sama dengan rasul-rasul-Nya. sama dengan rasul-rasul-Nya. 1515Kata-Nya kepada Kata-Nya kepada 
mereka: “Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-mereka: “Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-
sama dengan kamu, sebelum Aku menderita. sama dengan kamu, sebelum Aku menderita. 1616Sebab Sebab 
Aku berkata kepadamu: Aku tidak akan memakannya Aku berkata kepadamu: Aku tidak akan memakannya 
lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam Kerajaan lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam Kerajaan 
Allah. Allah. 1717Kemudian Ia mengambil sebuah cawan, Kemudian Ia mengambil sebuah cawan, 
mengucap syukur, lalu berkata: “Ambillah ini dan mengucap syukur, lalu berkata: “Ambillah ini dan 
bagikanlah di antara kamu. bagikanlah di antara kamu. 1818Sebab Aku berkata kepada Sebab Aku berkata kepada 
kamu: mulai dari sekarang ini Aku tidak akan minum kamu: mulai dari sekarang ini Aku tidak akan minum 
lagi hasil pokok anggur sampai Kerajaan Allah telah lagi hasil pokok anggur sampai Kerajaan Allah telah 
datang.” datang.” 1919Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, 
memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada 
mereka, kata-Nya: “Inilah tubuh-Ku yang diserahkan mereka, kata-Nya: “Inilah tubuh-Ku yang diserahkan 
bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan 
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b. Pertanyaan Pendalaman Kitab Suci
1. 1. Apa yang dilakukan Yesus dan Para Murid pada Apa yang dilakukan Yesus dan Para Murid pada 

bacaan di atas? Kemudian sebutkan juga urutan bacaan di atas? Kemudian sebutkan juga urutan 
peristiwanya!peristiwanya!

2. 2. Menurut teman-teman, apa makna perkataan Yesus Menurut teman-teman, apa makna perkataan Yesus 
sewaktu Dia membagi-bagikan roti “Inilah tubuh-Ku sewaktu Dia membagi-bagikan roti “Inilah tubuh-Ku 
yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi 
peringatan akan Aku.”?peringatan akan Aku.”?

3. 3. Menurut teman-teman, apa makna perkataan Yesus Menurut teman-teman, apa makna perkataan Yesus 
sewaktu Dia mengambil cawan “Cawan ini adalah sewaktu Dia mengambil cawan “Cawan ini adalah 
perjanjian baru oleh darahKu, yang ditumpahkan perjanjian baru oleh darahKu, yang ditumpahkan 
bagi kamu”?bagi kamu”?

c. Peneguhan
 Teman muda yang terkasih, kita pasti punya  Teman muda yang terkasih, kita pasti punya 
tempat-tempat tertentu yang menjadi tujuan favorit tempat-tempat tertentu yang menjadi tujuan favorit 
kita untuk berwisata dan rekreasi atau sekedar melepas kita untuk berwisata dan rekreasi atau sekedar melepas 
penat yang rasanya harus kita kunjungi secara rutin, penat yang rasanya harus kita kunjungi secara rutin, 
entah satu bulan sekali, satu tahun sekali, bahkan entah satu bulan sekali, satu tahun sekali, bahkan 
mungkin setiap minggu. Sewaktu kita mengunjungi mungkin setiap minggu. Sewaktu kita mengunjungi 
tempat tersebut kita mesti melihat sudah sejauh apa sih tempat tersebut kita mesti melihat sudah sejauh apa sih 
tempat itu berubah, nambah apa aja fasilitasnya? Atau tempat itu berubah, nambah apa aja fasilitasnya? Atau 
detil-detil lain yang suka kita perhatikan, yang jelas detil-detil lain yang suka kita perhatikan, yang jelas 
tempat itu sudah semakin berkembang sejak terakhir tempat itu sudah semakin berkembang sejak terakhir 
kita kunjungi. Selain itu, kita juga mengingat kembali kita kunjungi. Selain itu, kita juga mengingat kembali 
bagaimana keadaan kita terakhir kali kita berkunjung bagaimana keadaan kita terakhir kali kita berkunjung 
ke tempat itu, misalnya terakhir kali berkunjung satu ke tempat itu, misalnya terakhir kali berkunjung satu 
tahun yang lalu, kita mengunjunginya bersama dengan tahun yang lalu, kita mengunjunginya bersama dengan 
sahabat-sahabat satu kampus, sekolah atau satu sahabat-sahabat satu kampus, sekolah atau satu 

Aku.” Aku.” 2020Demikian juga dibuat-Nya dengan cawan Demikian juga dibuat-Nya dengan cawan 
sesudah makan; Ia berkata: “Cawan ini adalah sesudah makan; Ia berkata: “Cawan ini adalah 
perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan bagi perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan bagi 
kamu. kamu. 2121Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan 
Aku, ada bersama dengan Aku di meja ini. Aku, ada bersama dengan Aku di meja ini. 2222Sebab Sebab 
Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah 
ditetapkan, akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ditetapkan, akan tetapi, celakalah orang yang olehnya 
Ia diserahkan!” Ia diserahkan!” 2323Lalu mulailah mereka mempersoalkan, Lalu mulailah mereka mempersoalkan, 
siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian.siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian.



17

paroki, Kemudian saat kita berkunjung kesana lagi kita paroki, Kemudian saat kita berkunjung kesana lagi kita 
pun mengenangkan kembali momen yang sudah kita pun mengenangkan kembali momen yang sudah kita 
lewati di sana bersama dengan sahabat-sahabat kita, lewati di sana bersama dengan sahabat-sahabat kita, 
entah itu momen lucu atau haru, semuanya bisa kita entah itu momen lucu atau haru, semuanya bisa kita 
rasakan seolah-olah kita kembali ke hari itu.rasakan seolah-olah kita kembali ke hari itu.
 Teman muda yang terkasih, bacaan yang telah  Teman muda yang terkasih, bacaan yang telah 
kita dengar bersama menceritakan bagaimana Yesus kita dengar bersama menceritakan bagaimana Yesus 
mengadakan perjamuan Paskah baru. Yesus berkata mengadakan perjamuan Paskah baru. Yesus berkata 
kepada para rasul , bahwa Ia akan mengalami kepada para rasul , bahwa Ia akan mengalami 
penderitaan karena salah seorang rasul-Nya. penderitaan karena salah seorang rasul-Nya. 
Sebelumnya, Ia makan bersama para rasul . Yesus Sebelumnya, Ia makan bersama para rasul . Yesus 
menetapkan perjamuan malam dengan mengambil menetapkan perjamuan malam dengan mengambil 
roti dan cawan, mengucap syukur, dan membagi-roti dan cawan, mengucap syukur, dan membagi-
bagikan kepada para rasul . Sambil mengambil roti, bagikan kepada para rasul . Sambil mengambil roti, 
Yesus berkata: "Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi Yesus berkata: "Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi 
kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." 
(ayat 19). Demikian pula saat mengambil cawan, Yesus (ayat 19). Demikian pula saat mengambil cawan, Yesus 
berkata: "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-berkata: "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-
Ku, yang ditumpahkan bagi kamu” (ayat 20). Inilah Ku, yang ditumpahkan bagi kamu” (ayat 20). Inilah 
amanat Yesus kepada para rasul-Nya sebelum Ia amanat Yesus kepada para rasul-Nya sebelum Ia 
menderita sengsara dan wafat.menderita sengsara dan wafat.
 Perjamuan Paskah baru yang ditetapkan Yesus  Perjamuan Paskah baru yang ditetapkan Yesus 
lewat perjamuan malam berkaitan dengan Perjamuan lewat perjamuan malam berkaitan dengan Perjamuan 
Paskah Yahudi. Yesus memperbaharui Perjamuan Paskah Yahudi. Yesus memperbaharui Perjamuan 
Paskah Yahudi. Sebagai pembaharuan perjanjian, Paskah Yahudi. Sebagai pembaharuan perjanjian, 
dalam perjamuan Yesus memberikan Tubuh dan dalam perjamuan Yesus memberikan Tubuh dan 
Darah-Nya sendiri. Pemberian diri Yesus ini merupakan Darah-Nya sendiri. Pemberian diri Yesus ini merupakan 
rangkaian proses penebusan manusia oleh Allah yang rangkaian proses penebusan manusia oleh Allah yang 
diawali sejak masa Perjanjian Lama kemudian dibarui, diawali sejak masa Perjanjian Lama kemudian dibarui, 
berpuncak dan digenapi oleh sengsara, salib dan wafat berpuncak dan digenapi oleh sengsara, salib dan wafat 
Yesus dalam Perjanjian Baru. Perjamuan Paskah Baru Yesus dalam Perjanjian Baru. Perjamuan Paskah Baru 
yang dilakukan mulai Kamis Putih sampai Jumat yang dilakukan mulai Kamis Putih sampai Jumat 
Agung ini merupakan awal dari rangkaian peristiwa Agung ini merupakan awal dari rangkaian peristiwa 
penebusan oleh Yesus dan menjadi satu kesatuan utuh penebusan oleh Yesus dan menjadi satu kesatuan utuh 
hingga peristiwa sengsara wafat Yesus di kayu salib.hingga peristiwa sengsara wafat Yesus di kayu salib.
 Dalam Paskah Yahudi, hewan yang dikurbankan  Dalam Paskah Yahudi, hewan yang dikurbankan 
adalah anak domba jantan tidak bercela sebagai adalah anak domba jantan tidak bercela sebagai 
korban, yang darahnya dioleskan pada tiang pintu korban, yang darahnya dioleskan pada tiang pintu 
dan ambang atas rumah, sebagai tanda agar Tuhan dan ambang atas rumah, sebagai tanda agar Tuhan 
tidak membinasakan mereka. Pada Perjamuan Malam tidak membinasakan mereka. Pada Perjamuan Malam 
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Yesus (Paskah Baru) menjadikan dirinya sendiri Yesus (Paskah Baru) menjadikan dirinya sendiri 
sebagai anak domba yang dikorbankan dan disantap sebagai anak domba yang dikorbankan dan disantap 
dagingnya, yang darah-Nya dicurahkan sebagai tanda dagingnya, yang darah-Nya dicurahkan sebagai tanda 
dosa tidak akan lagi berkuasa atas umat manusia, dosa tidak akan lagi berkuasa atas umat manusia, 
sama seperti anak domba yang tidak bercela, Yesus sama seperti anak domba yang tidak bercela, Yesus 
pun tidak bercela atau dalam hal ini berarti tidak pun tidak bercela atau dalam hal ini berarti tidak 
berdosa.Yang menjadi pemimpin perayaan Paskah berdosa.Yang menjadi pemimpin perayaan Paskah 
Yahudi adalah imam, tua-tua atau kepala keluarga Yahudi adalah imam, tua-tua atau kepala keluarga 
yang juga berdosa. Dalam Paskah Baru ini, Yesus yang yang juga berdosa. Dalam Paskah Baru ini, Yesus yang 
menjadi imam sekaligus pemimpin yang tidak berdosa. menjadi imam sekaligus pemimpin yang tidak berdosa. 
Melalui pembaruan tersebut, Yesus mau menyatakan Melalui pembaruan tersebut, Yesus mau menyatakan 
bahwa karya keselamatan Allah bukan hanya terbatas bahwa karya keselamatan Allah bukan hanya terbatas 
bagi orang Yahudi saja, melainkan bagi semua orang. bagi orang Yahudi saja, melainkan bagi semua orang. 
Allah sendiri melalui Yesus yang menebus, memimpin, Allah sendiri melalui Yesus yang menebus, memimpin, 
menjadi kurban dan menyelamatkan semua orang. menjadi kurban dan menyelamatkan semua orang. 
Melalui Penetapan Ekaristi Yesus juga memberikan Melalui Penetapan Ekaristi Yesus juga memberikan 
amanat agar melakukannya sebagai kenangan akan amanat agar melakukannya sebagai kenangan akan 
Diri-Nya. Dengan kata lain, ketika merayakan Ekaristi Diri-Nya. Dengan kata lain, ketika merayakan Ekaristi 
kita mengalami secara langsung kebersamaan dengan kita mengalami secara langsung kebersamaan dengan 
Yesus sendiri sama seperti yang dirasakan oleh para Yesus sendiri sama seperti yang dirasakan oleh para 
rasul dahulu.rasul dahulu.
 Menurut pengertian Kitab Suci, kenangan itu tidak  Menurut pengertian Kitab Suci, kenangan itu tidak 
hanya berarti mengenangkan peristiwa-peristiwa di hanya berarti mengenangkan peristiwa-peristiwa di 
masa lampai, tetapi mewartakan karya-karya agung masa lampai, tetapi mewartakan karya-karya agung 
yang telah dilakukan Allah untuk umat manusia. Dalam yang telah dilakukan Allah untuk umat manusia. Dalam 
perayaan liturgi peristiwa-peristiwa ini dihadirkan perayaan liturgi peristiwa-peristiwa ini dihadirkan 
dan menjadi hidup lagi (KGK 1363). Dalam Perjanjian dan menjadi hidup lagi (KGK 1363). Dalam Perjanjian 
Baru kenangan itu mendapat arti baru. Apabila Gereja Baru kenangan itu mendapat arti baru. Apabila Gereja 
merayakan Ekaristi, ia mengenangkan Paskah Kristus, merayakan Ekaristi, ia mengenangkan Paskah Kristus, 
Paskah ini dihadirkan; Setiap kali kurban salib yang Paskah ini dihadirkan; Setiap kali kurban salib yang 
di dalamnya dipersembahkan Kristus, Anak Domba di dalamnya dipersembahkan Kristus, Anak Domba 
Paskah, dirayakan di altar, terlaksanalah karya Paskah, dirayakan di altar, terlaksanalah karya 
penebusan kita (KGK 1364).penebusan kita (KGK 1364).
 Teman muda yang terkasih, Yesus memberikan  Teman muda yang terkasih, Yesus memberikan 
amanat kepada kita untuk merayakan Ekaristi. amanat kepada kita untuk merayakan Ekaristi. 
Dalam Ekaristi, kita kembali menghadirkan kembali Dalam Ekaristi, kita kembali menghadirkan kembali 
kenangan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan kenangan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan 
Yesus sendiri. Oleh karena itu, merayakan Ekaristi Yesus sendiri. Oleh karena itu, merayakan Ekaristi 
bukan menjadi kewajiban atau kebutuhan, melainkan bukan menjadi kewajiban atau kebutuhan, melainkan 
karena kita melaksanakan amanat dari Yesus sendiri. karena kita melaksanakan amanat dari Yesus sendiri. 
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Pengalaman bersama dengan Yesus dapat kita rasakan Pengalaman bersama dengan Yesus dapat kita rasakan 
dengan menerima dan menyantap Tubuh dan Darah-dengan menerima dan menyantap Tubuh dan Darah-
Nya dalam Ekaristi, kita melakukan amanat Yesus. Nya dalam Ekaristi, kita melakukan amanat Yesus. 

d. Sharing dan aksi nyatad. Sharing dan aksi nyata
• • Minggu lalu, kita sudah mencari uraian mengenai Minggu lalu, kita sudah mencari uraian mengenai 

Paskah Yahudi dengan membaca kisah dari Keluaran 12-Paskah Yahudi dengan membaca kisah dari Keluaran 12-
14. Setelah mengikuti pertemuan hari ini, menurut teman 14. Setelah mengikuti pertemuan hari ini, menurut teman 
muda apa yang menjadi point pembaruan antara Paskah muda apa yang menjadi point pembaruan antara Paskah 
Yahudi dengan Paskah Baru yang ditetapkan lewat Yahudi dengan Paskah Baru yang ditetapkan lewat 
Perjamuan Malam? Teman-teman dapat membuat tabel Perjamuan Malam? Teman-teman dapat membuat tabel 
seperti contoh di bawah, atau media lainnya (gambar, seperti contoh di bawah, atau media lainnya (gambar, 
ilustrasi, dsb) yang dapat membantu sesuai preferensi ilustrasi, dsb) yang dapat membantu sesuai preferensi 
dan kreativitas masing-masingdan kreativitas masing-masing

Paskah Yahudi Paskah Baru

Pemimpin: tua-tua, imam, 
kepala keluarga (berdosa)

Bangsa Israel dibebaskan 
dari perbudakan bangsa 
Mesir

Domba jantan tak bercacat, 
tulangnya tidak ada yang 
dipatahkan sebagai korban 
Paskah
Domba Paskah dibunuh 
di tengah-tengah antara 
2 petang: tengah hari saat 
matahari mulai menurun 
dan sore hari saat matahari 
terbenam (pukul 15.00)

Darah domba dioles dengan 
hisop di tiang dan palang 
pintu rumah sebagai tanda 
diselamatkan
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III. Penutup
a. Doa Penutup

P: Allah Bapa yang kuasa dan kekal , syukur kembali P: Allah Bapa yang kuasa dan kekal , syukur kembali 
kami panjatkan kepada-Mu Tuhan atas penyertaan-kami panjatkan kepada-Mu Tuhan atas penyertaan-
Mu dalam kegiatan kami ini. Mampukan kami untuk Mu dalam kegiatan kami ini. Mampukan kami untuk 
bisa meneladani ketaatan dan kesalehan Yesus, Putra-bisa meneladani ketaatan dan kesalehan Yesus, Putra-
Mu dalam merayakan karya keselamatan. Semoga Mu dalam merayakan karya keselamatan. Semoga 
berkat pengalaman bersama Yesus dalam Ekaristi, kami berkat pengalaman bersama Yesus dalam Ekaristi, kami 
dapat mengungkapkan syukur kami kepada-Mu. Demi dapat mengungkapkan syukur kami kepada-Mu. Demi 
kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. 

U: Amin.U: Amin.

b. Berkat dan Pengutusan
P: Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga  P: Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga  
     Tuhan bersamamu.     Tuhan bersamamu.
U: Sekarang dan selama-lamanya.U: Sekarang dan selama-lamanya.
P: Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang  P: Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang  
     Mahakuasa.     Mahakuasa.
     Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.     Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U: Amin.U: Amin.

• • Ajaklah masing-masing 3 teman muda untuk merayakan Ajaklah masing-masing 3 teman muda untuk merayakan 
Ekaristi di gereja! (Setiap orang tidak boleh mengajak Ekaristi di gereja! (Setiap orang tidak boleh mengajak 
teman yang sama) teman yang sama) 

c. Lagu Penutup

Yesus Mengutus Murid-Nya 
(PS 692)

1. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua 
keluar masuk kota, menjelajah semua desa.

Bawa kabar gembira kepada yang miskin papa
di tangan Sang Pencipta semua ‘kan dapat ber-

kah. Ref.
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2. Lagukan madah syukurmu: Tuhan bersama 
kita

yang kautakuti apa, bila Tuhan penguat kita.
Pada-Nya kita bersyukur, semua telah diutus 

membawa penghiburan dan warta kesela-
matan. Ref.

Ref. 
Marilah, kita pergi bekerja di ladang Tuhan
Menaburkan yang baik di dalam hati orang
Menaburkan yang baik di dalam hati orang
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Pertemuan III: 
Meneladan Sang Pelayan



23

Tujuan :
1. 1. OMK membaca dan memahami kisah Percakapan dalam OMK membaca dan memahami kisah Percakapan dalam 

PerjamuanPerjamuan
2. 2. OMK mampu menunjukkan kehendak Yesus bagi para OMK mampu menunjukkan kehendak Yesus bagi para 

murid-Nyamurid-Nya
3. 3. OMK menyadari bahwa Yesus menghendaki para murid-OMK menyadari bahwa Yesus menghendaki para murid-

Nya hidup sebagai pelayanNya hidup sebagai pelayan

Gagasan Dasar

1. 1. Yesus memberikan pesan penting tentang kebesaran dan Yesus memberikan pesan penting tentang kebesaran dan 
kepemimpinan bagi para murid-Nyakepemimpinan bagi para murid-Nya

2. 2. Kepemimpinan seorang murid diungkapkan dalam Kepemimpinan seorang murid diungkapkan dalam 
kesediaan menjadi pelayankesediaan menjadi pelayan

3. 3. Pengalaman kebersamaan dengan Yesus mengajak orang Pengalaman kebersamaan dengan Yesus mengajak orang 
untuk meneladan Yesus sebagai pelayanuntuk meneladan Yesus sebagai pelayan

I. Pembuka

Yesus Lihat Umat-Mu 
(PS 337)

Yesus, lihat umat-Mu
Yang mendamba Kau berf irman

Dan arahkan pada-Mu
Hati dan seluruh indra

Hingga kami yang di dunia
Kau dekatkan pada surga

a. Lagu Pembuka
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Tanpa cah’ya Roh Kudus
Kami dalam kegelapan

Biar oleh sabda-Mu
Akal budi Kau cerahkan

Hingga Tuhan kuasai
Karya dan ucapan kami

Sinar Maha Mulia
Lahir dari Allah Bapa
Buka dan siapkanlah

Hati, mulut, pendengaran
Biar doa dan nyanyian

Berkenan pada-Mu, Tuhan

b. Tanda Salib dan Salam
P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.
U : Amin.U : Amin.
P : Semoga Tuhan bersamamu.P : Semoga Tuhan bersamamu.
U : Sekarang dan selama-lamanya.U : Sekarang dan selama-lamanya.

c. Pengantar
 Halo teman-teman muda. Apa kabar nih. Kita bertemu  Halo teman-teman muda. Apa kabar nih. Kita bertemu 
kembali dalam BKS pada pertemuan ketiga. Minggu kembali dalam BKS pada pertemuan ketiga. Minggu 
lalu kita sudah belajar bahwa Yesus memperbaharui lalu kita sudah belajar bahwa Yesus memperbaharui 
Paskah Yahudi. Perjamuan Paskah yang semula Paskah Yahudi. Perjamuan Paskah yang semula 
merupakan suatu perayaan bagi orang Yahudi, kini merupakan suatu perayaan bagi orang Yahudi, kini 
merupakan suatu kenangan akan pengurbanan Yesus merupakan suatu kenangan akan pengurbanan Yesus 
sendiri bagi kita. sendiri bagi kita. 
 Nah pada minggu ketiga ini kita akan belajar  Nah pada minggu ketiga ini kita akan belajar 
memahami perkataan yang disampaikan Yesus secara memahami perkataan yang disampaikan Yesus secara 
langsung saat perjamuan ini. Yesus berkata bahwa langsung saat perjamuan ini. Yesus berkata bahwa 
mereka harus mempunyai jiwa pemimpin dan berhati mereka harus mempunyai jiwa pemimpin dan berhati 
pelayan. Bagaimana teladan Yesus tentang pemimpin pelayan. Bagaimana teladan Yesus tentang pemimpin 
yang melayani ini? Mari kita dalami bersama-sama yang melayani ini? Mari kita dalami bersama-sama 
dalam BKS minggu ketiga ini.dalam BKS minggu ketiga ini.
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P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.
U : Amin.U : Amin.
P : Semoga Tuhan bersamamu.P : Semoga Tuhan bersamamu.
U : Sekarang dan selama-lamanya.U : Sekarang dan selama-lamanya.

d. Doa Pembuka

P : Allah Bapa yang Mahakuasa, puji dan syukur kami P : Allah Bapa yang Mahakuasa, puji dan syukur kami 
haturkan pada-Mu dalam pertemuan BKS ketiga ini. haturkan pada-Mu dalam pertemuan BKS ketiga ini. 
Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat 
memahami f irman yang Engkau sampaikan. Sebab memahami f irman yang Engkau sampaikan. Sebab 
Putera-Mu telah memberikan teladan yang mulia Putera-Mu telah memberikan teladan yang mulia 
yaitu sebagai pelayan. Buatlah kami mampu untuk yaitu sebagai pelayan. Buatlah kami mampu untuk 
melakukannya agar kami dapat memberikan diri untuk melakukannya agar kami dapat memberikan diri untuk 
melayani sesama. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara melayani sesama. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara 
kami.kami.

U : Amin.U : Amin.

II. Pendalaman Kitab Suci

a. Pembacaan Kitab Suci
(Lukas 22: 24-30)(Lukas 22: 24-30)

Percakapan Waktu Perjamuan MalamPercakapan Waktu Perjamuan Malam

2424Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid 
Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di 
antara mereka. antara mereka. 2525Yesus berkata kepada mereka: "Raja-Yesus berkata kepada mereka: "Raja-
raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan 
orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka 
disebut pelindung-pelindung. disebut pelindung-pelindung. 2626Tetapi kamu tidaklah Tetapi kamu tidaklah 
demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu 
hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan 
pemimpin sebagai pelayan. pemimpin sebagai pelayan. 2727Sebab siapakah yang Sebab siapakah yang 
lebih besar: yang duduk makan, atau yang melayani? lebih besar: yang duduk makan, atau yang melayani? 
Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi Aku ada di Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi Aku ada di 
tengah-tengah kamu sebagai pelayan. tengah-tengah kamu sebagai pelayan. 2828Kamulah yang Kamulah yang 
tetap tinggal bersama-sama dengan Aku dalam segala tetap tinggal bersama-sama dengan Aku dalam segala 
pencobaan yang Aku alami. pencobaan yang Aku alami. 2929Dan Aku menentukan Dan Aku menentukan 
hak-hak Kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapa-Ku hak-hak Kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapa-Ku 
menentukannya bagi-Ku, menentukannya bagi-Ku, 3030bahwa kamu akan makan bahwa kamu akan makan 
dan minum semeja dengan Aku di dalam Kerajaan-Ku dan minum semeja dengan Aku di dalam Kerajaan-Ku 
dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi 
kedua belas suku Israel .kedua belas suku Israel .
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b. Pertanyaan Pendalaman Kitab Suci
1. 1. Apa yang dipertengkarkan para murid? Apa yang dipertengkarkan para murid? 
2. 2. Apa yang Yesus katakan perihal menjadi yang Apa yang Yesus katakan perihal menjadi yang 

terbesar di antara para murid?terbesar di antara para murid?
3. 3. Berdasarkan bacaan Kitab Suci di atas, apa pesan Berdasarkan bacaan Kitab Suci di atas, apa pesan 

Yesus bagi teman muda?Yesus bagi teman muda?

c. Peneguhan
 Teman muda yang terkasih, Di pertemuan  Teman muda yang terkasih, Di pertemuan 
sebelumnya Yesus menetapkan dan memperbaharui sebelumnya Yesus menetapkan dan memperbaharui 
makna paskah Yahudi dalam perjamuan malam. Nah makna paskah Yahudi dalam perjamuan malam. Nah 
pada pertemuan yang ketiga ini kita diajak untuk pada pertemuan yang ketiga ini kita diajak untuk 
meneladani Yesus, Sang Pelayan. Dalam perjamuan meneladani Yesus, Sang Pelayan. Dalam perjamuan 
malam itu, Yesus memberi teladan kepada para malam itu, Yesus memberi teladan kepada para 
muridnya untuk menjadi pemimpin yang melayani.muridnya untuk menjadi pemimpin yang melayani.
Menjadi pemimpin yang melayani artinya rendah hati, Menjadi pemimpin yang melayani artinya rendah hati, 
rela berkorban, dan totalitas. Contohnya saat kita sedang rela berkorban, dan totalitas. Contohnya saat kita sedang 
mengikuti lomba E-Sport atau lomba Futsal yang diikuti mengikuti lomba E-Sport atau lomba Futsal yang diikuti 
secara tim atau kelompok. Dalam kelompok atau tim secara tim atau kelompok. Dalam kelompok atau tim 
kita harus saling bekerja-sama satu dengan yang lain kita harus saling bekerja-sama satu dengan yang lain 
untuk mencapai tujuan yaitu memenangkan salah satu untuk mencapai tujuan yaitu memenangkan salah satu 
perlombaan. Di kelompok tersebut mungkin ada yang perlombaan. Di kelompok tersebut mungkin ada yang 
bersikap egois atau sombong dan bertengkar karena bersikap egois atau sombong dan bertengkar karena 
masalah sepele, yaitu mencari siapa yang paling hebat masalah sepele, yaitu mencari siapa yang paling hebat 
dalam satu tim tersebut. Justru dengan bertengkar kita dalam satu tim tersebut. Justru dengan bertengkar kita 
akan tidak akan mencapai suatu tujuan yang dicapai akan tidak akan mencapai suatu tujuan yang dicapai 
bersama. bersama. 
 Bacaan yang telah kita dengar bersama,  Bacaan yang telah kita dengar bersama, 
mengisahkan percakapan Yesus dan para murid saat mengisahkan percakapan Yesus dan para murid saat 
perjamuan Paskah. Dalam percakapan mereka, para perjamuan Paskah. Dalam percakapan mereka, para 
murid mempertengkarkan yang terbesar di antara murid mempertengkarkan yang terbesar di antara 
mereka. Yesus menjawab para murid dengan berkata mereka. Yesus menjawab para murid dengan berkata 
bahwa di antara para murid haruslah menjadi yang bahwa di antara para murid haruslah menjadi yang 
termuda dan menjadi pemimpin yang melayani (ay. termuda dan menjadi pemimpin yang melayani (ay. 
26). Hal ini dikatakan Yesus supaya para murid tidak 26). Hal ini dikatakan Yesus supaya para murid tidak 
menyalahgunakan kedudukan untuk mencari kuasa, menyalahgunakan kedudukan untuk mencari kuasa, 
ketenaran dan sebagainya. Menjadi pemimpin perlu ketenaran dan sebagainya. Menjadi pemimpin perlu 
semangat kerendahan hati. Yesus sendiri mengatakan: semangat kerendahan hati. Yesus sendiri mengatakan: 
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“Sebab siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, “Sebab siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, 
atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? 
Tetapi Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan” Tetapi Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan” 
(ayat 27). Yesus dengan rendah hati dan setia melayani (ayat 27). Yesus dengan rendah hati dan setia melayani 
para murid. Yesus setia melayani hingga wafat di kayu para murid. Yesus setia melayani hingga wafat di kayu 
salib. Dengan demikian, Yesus menunjukkan bahwa salib. Dengan demikian, Yesus menunjukkan bahwa 
melayani berarti dengan rendah hati berkorban.melayani berarti dengan rendah hati berkorban.
Lantas bagaimana dengan kita sendiri sebagai Orang Lantas bagaimana dengan kita sendiri sebagai Orang 
Muda Katolik? Kita juga dipanggil untuk memimpin Muda Katolik? Kita juga dipanggil untuk memimpin 
dan melayani sesama, misalnya dengan terlibat dalam dan melayani sesama, misalnya dengan terlibat dalam 
berbagai kegiatan pelayanan di Gereja.berbagai kegiatan pelayanan di Gereja.
 Nah pertanyaannya bestie, apakah melayani itu  Nah pertanyaannya bestie, apakah melayani itu 
enak? Melayani itu tidak berbicara enak atau tidak, enak? Melayani itu tidak berbicara enak atau tidak, 
tetapi apakah kita mau setia, ikhlas dan tulus untuk tetapi apakah kita mau setia, ikhlas dan tulus untuk 
menjalaninya. Saat melayani, kita fokus pada apa yang menjalaninya. Saat melayani, kita fokus pada apa yang 
kita kerjakan tanpa memikirkan imbalan bahkan tidak kita kerjakan tanpa memikirkan imbalan bahkan tidak 
mengenal untung dan rugi. Ya, melayani harus totalitas mengenal untung dan rugi. Ya, melayani harus totalitas 
(ojo setengah-setengah Maszzeh). Kita berusaha (ojo setengah-setengah Maszzeh). Kita berusaha 
melayani dari awal hingga akhir, dengan mencurahkan melayani dari awal hingga akhir, dengan mencurahkan 
waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan sebagainya. waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan sebagainya. 
Bahkan tak jarang pula memang kita diajak juga untuk Bahkan tak jarang pula memang kita diajak juga untuk 
memaknai itu semua sebagai sebuah pengorbanan. memaknai itu semua sebagai sebuah pengorbanan. 
 Teman muda yang terkasih, keteladanan Yesus  Teman muda yang terkasih, keteladanan Yesus 
sebagai pemimpin yang melayani terwujud sempurna sebagai pemimpin yang melayani terwujud sempurna 
dalam kurban Ekaristi. Yesus melayani dengan dalam kurban Ekaristi. Yesus melayani dengan 
memberikan Diri-Nya sebagai kurban penebusan dosa memberikan Diri-Nya sebagai kurban penebusan dosa 
bagi manusia. Bersama Kristus kita juga diajak untuk bagi manusia. Bersama Kristus kita juga diajak untuk 
memberikan setiap milik kita untuk dipersembahkan memberikan setiap milik kita untuk dipersembahkan 
dan dipersatukan dengan Kurban Kristus dalam Ekaristi dan dipersatukan dengan Kurban Kristus dalam Ekaristi 
kudus. Mari kita melayani sesama dengan menyebarkan kudus. Mari kita melayani sesama dengan menyebarkan 
kasih Kristus terhadap sesama. Tuhan memberkati. kasih Kristus terhadap sesama. Tuhan memberkati. 
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III. Penutup
a. Doa Penutup

P: Allah Bapa yang bertakhta dalam Kerajaan Surga. P: Allah Bapa yang bertakhta dalam Kerajaan Surga. 
Putera-Mu telah memberi teladan melayani bagi kami. Putera-Mu telah memberi teladan melayani bagi kami. 
Mampukanlah kami menjadi pelayan yang setia bagi Mampukanlah kami menjadi pelayan yang setia bagi 
sesama. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memampukan sesama. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memampukan 
kami seperti Putera-Mu Yesus Tuhan kami yang tetap kami seperti Putera-Mu Yesus Tuhan kami yang tetap 
setia melayani hingga total dengan wafat di kayu salib. setia melayani hingga total dengan wafat di kayu salib. 
Jauhkanlah kami dari sikap egois dan tinggi hati agar Jauhkanlah kami dari sikap egois dan tinggi hati agar 
kami dapat tulus dan ikhlas melayani sesama di tengah kami dapat tulus dan ikhlas melayani sesama di tengah 
masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami.masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami.

U: Amin.U: Amin.

d. Sharing dan aksi nyata
1. 1. Menurutmu, apa saja karakter dari pemimpin yang Menurutmu, apa saja karakter dari pemimpin yang 

melayani?melayani?
2. 2. Coba lakukan hal sederhana dalam kelompokmu, Coba lakukan hal sederhana dalam kelompokmu, 

lingkunganmu atau di masyarakat tentang pelayanan. lingkunganmu atau di masyarakat tentang pelayanan. 
Contohnya: memimpin doa saat pertemuan OMK, Contohnya: memimpin doa saat pertemuan OMK, 
menjadi petugas liturgi, ikut membantu orang tua menjadi petugas liturgi, ikut membantu orang tua 
atau teman yang sedang membutuhkan bantuan, atau teman yang sedang membutuhkan bantuan, 
ikut membantu dalam kerja bakti di kampung, dan ikut membantu dalam kerja bakti di kampung, dan 
masih banyak lagi.masih banyak lagi.

b. Berkat dan Pengutusan
P: Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga  P: Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga  
     Tuhan bersamamu.     Tuhan bersamamu.
U: Sekarang dan selama-lamanya.U: Sekarang dan selama-lamanya.
P: Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang  P: Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang  
     Mahakuasa.     Mahakuasa.
     Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.     Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U: Amin.U: Amin.
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c. Lagu Penutup
Hidup ini adalah Kesempatan

Hidup ini adalah kesempatan
Hidup ini untuk melayani Tuhan

Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri
Hidup ini hanya sementara

Sekuntum bunga di pagi hari
Mekar indah harum di padang yang hijau

Demikian Tuhan mendandani rumput
Gugur bunga bila panas terik
Oh Tuhan, pakailah hidupku

Selagi aku masih kuat
Suatu saat aku tak berdaya
Hidup ini sudah jadi berkat

Hidup ini adalah kesempatan
Hidup ini untuk melayani Tuhan 

(Reff)

Reff:
Oh Tuhan, pakailah hidupku

Selagi aku masih kuat
Suatu saat aku tak berdaya

Hidup ini sudah jadi berkat x2
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Pertemuan IV: 
MENGENALI 

KEHADIRAN TUHAN
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Tujuan :
1. 1. OMK membaca dan memahami kisah penampakan Yesus OMK membaca dan memahami kisah penampakan Yesus 

di jalan Emausdi jalan Emaus
2. 2. OMK mampu menunjukkan saat pengenalan akan YesusOMK mampu menunjukkan saat pengenalan akan Yesus
3. 3. OMK menyadari bahwa Yesus sungguh hadir dalam OMK menyadari bahwa Yesus sungguh hadir dalam 

Sabda, Pemecahan Roti dan Pengucapan BerkatSabda, Pemecahan Roti dan Pengucapan Berkat

Gagasan Dasar

1. 1. Yesus hadir dan menjumpai pengikut-Nya setelah Yesus hadir dan menjumpai pengikut-Nya setelah 
kebangkitankebangkitan

2. 2. Pengenalan akan Yesus yang bangkit terjadi dalam Pengenalan akan Yesus yang bangkit terjadi dalam 
kebersamaan saat mendengarkan sabda-Nya, memecah kebersamaan saat mendengarkan sabda-Nya, memecah 
roti dan mengucapkan berkat bersama-Nya.roti dan mengucapkan berkat bersama-Nya.

3. 3. Pengalaman kebersamaan dengan Yesus dapat senantiasa Pengalaman kebersamaan dengan Yesus dapat senantiasa 
dibangun dalam kesetiaan mendengarkan Sabda dan dibangun dalam kesetiaan mendengarkan Sabda dan 
menerima tubuh dan darah-Nya dalam Ekaristi. menerima tubuh dan darah-Nya dalam Ekaristi. 

I. Pembuka

BERSAMA DIA

Kala kucari damai, hanya ku dapat dalam Ye-
sus

Kala kucari ketenangan hanya kutemui di da-
lam Yesus

Tak satupun dapat menghiburku
Tak seorang pun dapat menolongku

Hanya Yesus jawaban hidupku

a. Lagu Pembuka
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Bersama Dia hatiku damai
Walau dalam lembah kekelaman

Bersama Dia hatiku tenang
Walau hidup penuh tantangan

Tak satupun dapat menghiburku
Tak seorangpun dapat menolongku

Hanya Yesus jawaban hidupku.

b. Tanda Salib dan Salam
P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.
U : Amin.U : Amin.
P : Semoga Tuhan bersamamu.P : Semoga Tuhan bersamamu.
U : Sekarang dan selama-lamanya.U : Sekarang dan selama-lamanya.

c. Pengantar
 Hallo teman-teman yang terkasih, selamat  Hallo teman-teman yang terkasih, selamat 
berjumpa kembali dalam pertemuan bulan Kitab Suci berjumpa kembali dalam pertemuan bulan Kitab Suci 
yang ke-4 ini. Bagaimana pertemuan yang ketiga pada yang ke-4 ini. Bagaimana pertemuan yang ketiga pada 
minggu lalu? Apa yang teman-teman masih ingat? minggu lalu? Apa yang teman-teman masih ingat? 
Ya, pada pertemuan ketiga kita sudah belajar menjadi Ya, pada pertemuan ketiga kita sudah belajar menjadi 
pemimpin ala Yesus, yaitu pemimpin yang melayani. pemimpin ala Yesus, yaitu pemimpin yang melayani. 
Pemimpin yang melayani memikirkan kebaikan orang Pemimpin yang melayani memikirkan kebaikan orang 
lain dan bersama, setia, iklas, sepenuh hati melayani. lain dan bersama, setia, iklas, sepenuh hati melayani. 
Kepercayaan yang diberikan, apa pun bentuknya Kepercayaan yang diberikan, apa pun bentuknya 
adalah tanggungjawab untuk bekerja bersama Tuhan adalah tanggungjawab untuk bekerja bersama Tuhan 
melayani sesama dengan kasih. Itulah makna Ekaristi, melayani sesama dengan kasih. Itulah makna Ekaristi, 
kita menjadi berkat bagi teman-teman kita, bahkan kita menjadi berkat bagi teman-teman kita, bahkan 
berkat bagi yang memusuhi kita.berkat bagi yang memusuhi kita.
 Nah, kali ini kita akan mendalami Sabda Tuhan  Nah, kali ini kita akan mendalami Sabda Tuhan 
tentang mengenali kehadiran-Nya. Barangkali kita tentang mengenali kehadiran-Nya. Barangkali kita 
mengalami kesulitan mengenali kehadiran Tuhan. mengalami kesulitan mengenali kehadiran Tuhan. 
Kita sibuk dengan kegiatan belajar, kuliah, kerja, Kita sibuk dengan kegiatan belajar, kuliah, kerja, 
kebersamaan dengan teman dan lain-lain. Nah, pada kebersamaan dengan teman dan lain-lain. Nah, pada 



33

P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.P : Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.
U : Amin.U : Amin.
P : Semoga Tuhan bersamamu.P : Semoga Tuhan bersamamu.
U : Sekarang dan selama-lamanya.U : Sekarang dan selama-lamanya.

d. Doa Pembuka
P : Allah Bapa yang penuh cinta dan kasih, kembali kami P : Allah Bapa yang penuh cinta dan kasih, kembali kami 
bersyukur kepada-Mu atas segala rahmat kehidupan bersyukur kepada-Mu atas segala rahmat kehidupan 
yang masih kami terima sampai saat ini. Kami juga yang masih kami terima sampai saat ini. Kami juga 
bersyukur atas pertemuan yang boleh kami mulai dan bersyukur atas pertemuan yang boleh kami mulai dan 
laksanakan ini. Tema pertemuan keempat ini adalah laksanakan ini. Tema pertemuan keempat ini adalah 
Mengenali Kehadiran Tuhan. Kami serahkan seluruh Mengenali Kehadiran Tuhan. Kami serahkan seluruh 
proses pertemuan kami hari ini dalam bimbingan Roh proses pertemuan kami hari ini dalam bimbingan Roh 
Kudus-Mu. Semoga kami mengarahkan segenap hati, Kudus-Mu. Semoga kami mengarahkan segenap hati, 
kemampuan, pikiran dan perkataan bagi pertemuan ini kemampuan, pikiran dan perkataan bagi pertemuan ini 
lebih-lebih bagi Sabda-Mu yang suci. lebih-lebih bagi Sabda-Mu yang suci. 
Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus 
Tuhan kami.Tuhan kami.

U : Amin.U : Amin.

pertemuan keempat ini, teman-teman muda akan pertemuan keempat ini, teman-teman muda akan 
belajar bersama tentang hal pokok dimana dan melalui belajar bersama tentang hal pokok dimana dan melalui 
apa kita mengenal kehadiran Tuhan Yesus. Mari kita apa kita mengenal kehadiran Tuhan Yesus. Mari kita 
mengawali pendalaman Sabda Tuhan ini dengan mengawali pendalaman Sabda Tuhan ini dengan 
berdoa.berdoa.

II. Pendalaman Kitab Suci
a. Pembacaan Kitab Suci

(Lukas 24:13-35)(Lukas 24:13-35)
Percapan Waktu Perjamuan MalamPercapan Waktu Perjamuan Malam

1313Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus 
pergi ke sebuah kampung bernama Emaus, yang pergi ke sebuah kampung bernama Emaus, yang 
terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem, terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem, 
1414dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu 
yang telah terjadi. yang telah terjadi. 1515Ketika mereka sedang bercakap-Ketika mereka sedang bercakap-
cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri 
mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan 
mereka. mereka. 1616Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata 
mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal 
Dia. Dia. 1717Yesus berkata kepada mereka: "Apakah yang Yesus berkata kepada mereka: "Apakah yang 
kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka 
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berhentilah mereka dengan muka muram. berhentilah mereka dengan muka muram. 1818Seorang Seorang 
dari mereka, namanya Kleopas, menjawab-Nya: dari mereka, namanya Kleopas, menjawab-Nya: 
"Adakah Engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, "Adakah Engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, 
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari 
belakangan ini?" belakangan ini?" 1919Kata-Nya kepada mereka: "Apakah Kata-Nya kepada mereka: "Apakah 
itu?" Jawab mereka: "Apa yang terjadi dengan Yesus itu?" Jawab mereka: "Apa yang terjadi dengan Yesus 
orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi, yang berkuasa orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi, yang berkuasa 
dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di 
depan seluruh bangsa kami. depan seluruh bangsa kami. 2020Tetapi imam-imam kepala Tetapi imam-imam kepala 
dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia 
untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan-untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan-
Nya. Nya. 2121Padahal kami dahulu mengharapkan, bahwa Padahal kami dahulu mengharapkan, bahwa 
Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa 
Israel . Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari, sejak Israel . Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari, sejak 
semuanya itu terjadi. semuanya itu terjadi. 2222Tetapi beberapa perempuan dari Tetapi beberapa perempuan dari 
kalangan kami telah mengejutkan kami: Pagi-pagi buta kalangan kami telah mengejutkan kami: Pagi-pagi buta 
mereka telah pergi ke kubur, mereka telah pergi ke kubur, 2323dan tidak menemukan dan tidak menemukan 
mayat-Nya. Lalu mereka datang dengan berita, bahwa mayat-Nya. Lalu mereka datang dengan berita, bahwa 
telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat, telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat, 
yang mengatakan, bahwa Ia hidup. yang mengatakan, bahwa Ia hidup. 2424Dan beberapa Dan beberapa 
teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati, teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati, 
bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-
perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." 2525Lalu Lalu 
Ia berkata kepada mereka: "Hai kamu orang bodoh, Ia berkata kepada mereka: "Hai kamu orang bodoh, 
betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak 
percaya segala sesuatu, yang telah dikatakan para percaya segala sesuatu, yang telah dikatakan para 
nabi! nabi! 2626Bukankah Mesias harus menderita semuanya Bukankah Mesias harus menderita semuanya 
itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?". itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?". 2727Lalu Ia Lalu Ia 
menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang 
Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab 
Musa dan segala kitab nabi-nabi. Musa dan segala kitab nabi-nabi. 2828Mereka mendekati Mereka mendekati 
kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah 
hendak meneruskan perjalanan-Nya. hendak meneruskan perjalanan-Nya. 2929Tetapi mereka Tetapi mereka 
sangat mendesak-Nya, katanya: "Tinggallah bersama-sangat mendesak-Nya, katanya: "Tinggallah bersama-
sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam 
dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia 
untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 3030Waktu Waktu 
Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, 
mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan 
memberikannya kepada mereka. memberikannya kepada mereka. 3131Ketika itu terbukalah Ketika itu terbukalah 
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mata mereka dan merekapun mengenal Dia, tetapi mata mereka dan merekapun mengenal Dia, tetapi 
Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 3232Kata mereka Kata mereka 
seorang kepada yang lain: "Bukankah hati kita berkobar-seorang kepada yang lain: "Bukankah hati kita berkobar-
kobar, ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan kobar, ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan 
ketika Ia menerangkan Kitab Suci kepada kita?" ketika Ia menerangkan Kitab Suci kepada kita?" 3333Lalu Lalu 
bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. 
Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka 
sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-
teman mereka. teman mereka. 3434Kata mereka itu: "Sesungguhnya Tuhan Kata mereka itu: "Sesungguhnya Tuhan 
telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada 
Simon." Simon." 3535Lalu kedua orang itupun menceriterakan apa Lalu kedua orang itupun menceriterakan apa 
yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka 
mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.

b. Pertanyaan Pendalaman Kitab Suci
1. 1. Menurut Injil di atas, apa yang terjadi? Menurut Injil di atas, apa yang terjadi? 
2. 2. Berdasarkan Injil di atas, ceritakanlah secara singkat Berdasarkan Injil di atas, ceritakanlah secara singkat 

bagaimana Yesus dikenali oleh murid-Nya? bagaimana Yesus dikenali oleh murid-Nya? 
3. 3. Menurut teman muda, dari cerita di atas, sebutkanlah Menurut teman muda, dari cerita di atas, sebutkanlah 

dua hal penting kalau kita ingin mengenal Yesus, dan dua hal penting kalau kita ingin mengenal Yesus, dan 
mengapa?mengapa?

4. 4. Dari seluruh cerita di atas, mana pokok penting yang Dari seluruh cerita di atas, mana pokok penting yang 
membantu teman muda mengenal Tuhan Yesus membantu teman muda mengenal Tuhan Yesus 
dalam hidup sehari-hari?dalam hidup sehari-hari?

5. 5. Apakah bacaan Injil di atas ada hubungan erat Apakah bacaan Injil di atas ada hubungan erat 
dengan Ekaristi? Jika ya, sebut dan jelaskan secara dengan Ekaristi? Jika ya, sebut dan jelaskan secara 
singkat.singkat.

c. Peneguhan
 Hai teman muda yang terkasih. Kita bahagia  Hai teman muda yang terkasih. Kita bahagia 
karena boleh setia ikut pendalaman Kitab Suci hingga karena boleh setia ikut pendalaman Kitab Suci hingga 
di pertemuan keempat ini. Kita percaya, proses demi di pertemuan keempat ini. Kita percaya, proses demi 
proses yang kita alami mulai pertemuan pertama proses yang kita alami mulai pertemuan pertama 
hingga pertemuan ketiga pasti ada buahnya. Kalau pun hingga pertemuan ketiga pasti ada buahnya. Kalau pun 
buah itu tidak nampak di mata teman-teman saat ini, buah itu tidak nampak di mata teman-teman saat ini, 
jangan berkecil hati sebab kesetiaan ikut pendalaman jangan berkecil hati sebab kesetiaan ikut pendalaman 
Kitab Suci ini pun sudah sebuah buah. Sudah sebuah Kitab Suci ini pun sudah sebuah buah. Sudah sebuah 
berkat. Nah, supaya kita tahu lebih dalam dan berbuah berkat. Nah, supaya kita tahu lebih dalam dan berbuah 
lebih, mari kita mendalami bersama Sabda Tuhan di lebih, mari kita mendalami bersama Sabda Tuhan di 



36

atas. Apa yang diinginkan Tuhan atas hidup teman-atas. Apa yang diinginkan Tuhan atas hidup teman-
teman muda?teman muda?
 Teman-teman, siapa yang tidak pernah punya  Teman-teman, siapa yang tidak pernah punya 
teman di sini? Tentu kita semua punya teman, bukan! teman di sini? Tentu kita semua punya teman, bukan! 
Ada yang punya teman banyak, ada juga yang Ada yang punya teman banyak, ada juga yang 
temannya sedikit. It’s ok, tidak masalah. Pernah kah temannya sedikit. It’s ok, tidak masalah. Pernah kah 
kita punya teman sejak kecil , kenal sebentar lalu hilang kita punya teman sejak kecil , kenal sebentar lalu hilang 
kabar karena cita-cita hidup yang berbeda dengan kita kabar karena cita-cita hidup yang berbeda dengan kita 
atau karena satu dua hal? Kerap kali, ketika berjumpa atau karena satu dua hal? Kerap kali, ketika berjumpa 
teman dari kecil , yang sekian tahun tidak jumpa, atau teman dari kecil , yang sekian tahun tidak jumpa, atau 
teman yang baru beberapa bulan kenal sepintas lalu, teman yang baru beberapa bulan kenal sepintas lalu, 
lalu hilang kabar, ketika berjumpa di suatu tempat kita lalu hilang kabar, ketika berjumpa di suatu tempat kita 
mulai bertanya-tanya, “kayaknya aku pernah kenal mulai bertanya-tanya, “kayaknya aku pernah kenal 
orang ini, tapi dimana ya? kapan? siapa namanya? orang ini, tapi dimana ya? kapan? siapa namanya? 
Kadang kita sulit mengenali lagi, mungkin karena Kadang kita sulit mengenali lagi, mungkin karena 
pengalaman baru, kebahagiaan baru, pertemanan pengalaman baru, kebahagiaan baru, pertemanan 
baru yang membuat kita tertutup, kekhawatiran dan baru yang membuat kita tertutup, kekhawatiran dan 
ketakutan hidup yang baru, dan bahkan kesombongan ketakutan hidup yang baru, dan bahkan kesombongan 
kita.kita.
 Nah, biasanya kita mulai berusaha keras  Nah, biasanya kita mulai berusaha keras 
mengingat-ingat tempat dimana berjumpa pertama mengingat-ingat tempat dimana berjumpa pertama 
kali, apa percakapan yang terjadi kala itu, hal-hal kali, apa percakapan yang terjadi kala itu, hal-hal 
penting apa saja yang kita alami bersama waktu penting apa saja yang kita alami bersama waktu 
itu, dan lain sebagainya. “Oh, kamu toh yang waktu itu, dan lain sebagainya. “Oh, kamu toh yang waktu 
itu membawa acara, oh kamu toh yang waktu itu itu membawa acara, oh kamu toh yang waktu itu 
membagikan makanan kepada pengemis yang lewat membagikan makanan kepada pengemis yang lewat 
depan warung bakso dekat Gereja! Kita pun mulai depan warung bakso dekat Gereja! Kita pun mulai 
bertanya-tanya tinggal dimana sekarang, kerja apa bertanya-tanya tinggal dimana sekarang, kerja apa 
masih kuliah? sudah berkeluarga apa belum? dan masih kuliah? sudah berkeluarga apa belum? dan 
lain sebagainya. Di kalangan anak muda sekarang, lain sebagainya. Di kalangan anak muda sekarang, 
bukankah sering menawari teman lama tidak jumpa bukankah sering menawari teman lama tidak jumpa 
itu, “yuk kapan ngopi?, yuk nyantai-nyatai kemana itu, “yuk kapan ngopi?, yuk nyantai-nyatai kemana 
gitu? Kita menawarkan sesuatu supaya suasana lebih gitu? Kita menawarkan sesuatu supaya suasana lebih 
hidup dan akrab kembali.hidup dan akrab kembali.
 Teman muda yang terkasih, pengalaman sederhana  Teman muda yang terkasih, pengalaman sederhana 
itu mirip dengan pengalaman dua murid Emaus. Kita itu mirip dengan pengalaman dua murid Emaus. Kita 
Suci sengaja tidak memberi nama salah satu dari dua Suci sengaja tidak memberi nama salah satu dari dua 
murid itu supaya kita sendiri menulis nama kita masuk murid itu supaya kita sendiri menulis nama kita masuk 
dalam cerita itu dan mulai merasakan ketakutan, dalam cerita itu dan mulai merasakan ketakutan, 
kegelisahan, malam mulai gelap, arah yang suram, kegelisahan, malam mulai gelap, arah yang suram, 
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dan lain sebagainya. Namun, bisa hal lain yang dapat dan lain sebagainya. Namun, bisa hal lain yang dapat 
dirasakan, rasa berkobar-kobar, rasa damai, kagum, dirasakan, rasa berkobar-kobar, rasa damai, kagum, 
penuh sukacita, penuh sukacita, 
penuh harapan baru, penuh keyakinan.penuh harapan baru, penuh keyakinan.
 Murid-murid yang mengikuti Yesus tentu memiliki  Murid-murid yang mengikuti Yesus tentu memiliki 
harapan keselamatan. Tetapi kematian Yesus yang harapan keselamatan. Tetapi kematian Yesus yang 
mengenaskan di salib membuat pikiran mereka serba mengenaskan di salib membuat pikiran mereka serba 
negatif. Ya, karena mereka f rustrasi, putus asa. Mereka negatif. Ya, karena mereka f rustrasi, putus asa. Mereka 
takut kepada orang-orang Yahudi, yang bisa jadi takut kepada orang-orang Yahudi, yang bisa jadi 
mengancam nyawa mereka dengan kematian yang mengancam nyawa mereka dengan kematian yang 
sama dengan Yesus. Namun mereka juga bingung. sama dengan Yesus. Namun mereka juga bingung. 
Mereka dibingungkan  dengan desas-desus beredar Mereka dibingungkan  dengan desas-desus beredar 
bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, dimana Yesus bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, dimana Yesus 
menampakkan diri kepada para wanita yang pergi ke menampakkan diri kepada para wanita yang pergi ke 
kuburNya. Mengapa demikian, Yesus mengatakan, kuburNya. Mengapa demikian, Yesus mengatakan, 
"Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, 
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu, yang sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu, yang 
telah dikatakan para nabi!” Ya, itulah juga yang ingin telah dikatakan para nabi!” Ya, itulah juga yang ingin 
dikatakan Yesus kepada kita orang muda yang dikasihi-dikatakan Yesus kepada kita orang muda yang dikasihi-
Nya. Nya. 
 Yesus melihat bahwa hati adalah pintu dimana  Yesus melihat bahwa hati adalah pintu dimana 
manusia mengenal Allah, dan bagaimana Allah berelasi manusia mengenal Allah, dan bagaimana Allah berelasi 
dengan manusia. Hati adalah pintu masuk Allah dalam dengan manusia. Hati adalah pintu masuk Allah dalam 
diri kita, untuk membangun keitiman dengan-Nya. Apa diri kita, untuk membangun keitiman dengan-Nya. Apa 
saja yang membuat hati kita itu tertutup bagi Allah? saja yang membuat hati kita itu tertutup bagi Allah? 
Jelas, penyakitnya adalah ketakutan, kegelisahan, Jelas, penyakitnya adalah ketakutan, kegelisahan, 
kegelapan hati, arah yang suram, terutama kurangnya kegelapan hati, arah yang suram, terutama kurangnya 
iman seperti dua murid yang ke Emaus itu. Kita iman seperti dua murid yang ke Emaus itu. Kita 
kurang iman ketika mulai dihadapkan dengan realitas kurang iman ketika mulai dihadapkan dengan realitas 
keseharian hidup kita. Kita sering mendengarkan ayat keseharian hidup kita. Kita sering mendengarkan ayat 
Kitab Suci, kita sering mendengarkan homili Romo Kitab Suci, kita sering mendengarkan homili Romo 
yang menggetarkan hati, kita merasa dikuatkan oleh yang menggetarkan hati, kita merasa dikuatkan oleh 
santapan Tubuh dan Darah Kristus. Tidak jarang ketika santapan Tubuh dan Darah Kristus. Tidak jarang ketika 
mendengar atau membaca Sabda Allah, ketika kita mendengar atau membaca Sabda Allah, ketika kita 
menyambut Ekaristi, kita membuat komitmen pribadi menyambut Ekaristi, kita membuat komitmen pribadi 
untuk setiap beriman kepada Tuhan. Tetapi begitu untuk setiap beriman kepada Tuhan. Tetapi begitu 
berbenturan dengan pengalaman konkret, kita menjadi berbenturan dengan pengalaman konkret, kita menjadi 
lupa dengan Sabda Allah, kita bahkan tidak yakin lupa dengan Sabda Allah, kita bahkan tidak yakin 
bahwa Dia senantiasa menyertai perjalanan teman-bahwa Dia senantiasa menyertai perjalanan teman-
teman muda melewati lorong gelap hidup setiap saat. teman muda melewati lorong gelap hidup setiap saat. 
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Hari ini, Tuhan Yesus meyakinkan teman-teman Hari ini, Tuhan Yesus meyakinkan teman-teman 
semua. Tuhan   Yesus menunjukkan dua jalan semua. Tuhan   Yesus menunjukkan dua jalan 
pokok untuk mengenal Dia dalam hidup beriman yaitu pokok untuk mengenal Dia dalam hidup beriman yaitu 
selalu ingat sabda-Nya dan Ekaristi. Di dalam Ekaristi selalu ingat sabda-Nya dan Ekaristi. Di dalam Ekaristi 
kita mendengarkan Sabda Allah saat liturgi Sabda, dan kita mendengarkan Sabda Allah saat liturgi Sabda, dan 
menyambut Tubuh Kristus saat Liturgi Ekaristi. Dua murid menyambut Tubuh Kristus saat Liturgi Ekaristi. Dua murid 
ke Emaus itu mengenali Yesus ketika sedang mengucap ke Emaus itu mengenali Yesus ketika sedang mengucap 
berkat atas roti, memecahkannya dan membagikannya. berkat atas roti, memecahkannya dan membagikannya. 
Mata mereka terbuka ketika menyambut Ekaristi. Mata mereka terbuka ketika menyambut Ekaristi. 
Ya, di dalam Ekaristi kita diingatkan akan sabda dan Ya, di dalam Ekaristi kita diingatkan akan sabda dan 
karyaNya sebelum wafat, sengsara dan wafat dan karyaNya sebelum wafat, sengsara dan wafat dan 
kebangkitan-Nya. Dalam Ekaristi itulah setiap minggu kebangkitan-Nya. Dalam Ekaristi itulah setiap minggu 
bahkan setiap hari Allah menyediakan diri-Nya untuk bahkan setiap hari Allah menyediakan diri-Nya untuk 
kita kenal, untuk kita bersatu sepanjang hidup kita. kita kenal, untuk kita bersatu sepanjang hidup kita. 
Lewat Ekaristi itulah Tuhan mengungkapkan betapa Lewat Ekaristi itulah Tuhan mengungkapkan betapa 
Ia sangat mengasihi kita dan tidak akan membiarkan Ia sangat mengasihi kita dan tidak akan membiarkan 
kita sendirian dalam pupus harapan, kebingungan dan kita sendirian dalam pupus harapan, kebingungan dan 
ketakutan.  ketakutan.  
 Teman muda terkasih, mungkin kita masih tergolong  Teman muda terkasih, mungkin kita masih tergolong 
malas misa harian. Mungkin kita merayakan Ekaristi malas misa harian. Mungkin kita merayakan Ekaristi 
tanpa penghayatan, hati kita membatu. Kita merayakan tanpa penghayatan, hati kita membatu. Kita merayakan 
Ekaristi sebagai rutinitas doank. Pikiran kita melayang-Ekaristi sebagai rutinitas doank. Pikiran kita melayang-
layang bahkan sibuk dengan gawai ketika Sabda Allah layang bahkan sibuk dengan gawai ketika Sabda Allah 
dibacakan. Pusat perhatian kita bukan kepada Sabda dibacakan. Pusat perhatian kita bukan kepada Sabda 
Tuhan dan Ekaristi tetapi kekhawatiran, ketakutan, Tuhan dan Ekaristi tetapi kekhawatiran, ketakutan, 
kebingungan sendiri. Kita takut bila tidak membalas kebingungan sendiri. Kita takut bila tidak membalas 
chatting gebetan, kita takut ketinggal informasi, chatting gebetan, kita takut ketinggal informasi, 
kita bingung dan khawatir sehingga maksud kita kita bingung dan khawatir sehingga maksud kita 
merayakan Ekaristi hanya membawa sejumlah keluh merayakan Ekaristi hanya membawa sejumlah keluh 
kesah daripada puji syukur atas karya penebusan Tuhan kesah daripada puji syukur atas karya penebusan Tuhan 
yang telah dijanjikan untuk kita. Perayaan-perayaan yang telah dijanjikan untuk kita. Perayaan-perayaan 
Ekaristi menyiapkan kita untuk lebih dapat mengenali Ekaristi menyiapkan kita untuk lebih dapat mengenali 
Dia yang serupa dengan apa yang dialami oleh kedua Dia yang serupa dengan apa yang dialami oleh kedua 
murid Yesus di Emaus. Ekaristi yang terdiri dari Ibadah murid Yesus di Emaus. Ekaristi yang terdiri dari Ibadah 
Sabda dan Ekaristi memberikan kesempatan kepada Sabda dan Ekaristi memberikan kesempatan kepada 
kita untuk bertemu dengan Sang Terang, yaitu Kristus. kita untuk bertemu dengan Sang Terang, yaitu Kristus. 
Bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi membuat kita Bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi membuat kita 
ingat pesan Tuhan, kita dipenuhi dengan semangat ingat pesan Tuhan, kita dipenuhi dengan semangat 
untuk mewartakan kabar gembira lewat hidup kita untuk mewartakan kabar gembira lewat hidup kita 
sehari-hari. sehari-hari. 
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d. Sharing dan aksi nyata
Sharing – Kelompok Sharing – Kelompok 
(Pendamping dapat menyesuaikan dengan jumlah (Pendamping dapat menyesuaikan dengan jumlah 
Peserta)Peserta)
1. 1. Sharingkanlah pengalaman mengikuti Perayaan Sharingkanlah pengalaman mengikuti Perayaan 

Ekaristi: apakah sering ikut Perayaan Ekaristi atau Ekaristi: apakah sering ikut Perayaan Ekaristi atau 
tidak? Bila jarang Ekaristi, apa kendalanya dan tidak? Bila jarang Ekaristi, apa kendalanya dan 
upaya apa yang selama ini yang dilakukan? upaya apa yang selama ini yang dilakukan? 

2. 2. Apakah selama mengikuti Perayaan Ekaristi Apakah selama mengikuti Perayaan Ekaristi 
peserta menyadari Yesus Kristus benar-benar hadir peserta menyadari Yesus Kristus benar-benar hadir 
dalam Liturgi Sabda dan Liturgi Ekaristi? Jika ya, dalam Liturgi Sabda dan Liturgi Ekaristi? Jika ya, 
hal apa yang membantu, jika tidak hal apa yang hal apa yang membantu, jika tidak hal apa yang 
menghambat?menghambat?

No.
Ekaristi yang 
dialami dua 

murid Emaus
Bagian-bagiannya Maknanya

1

Liturgi Sabda 1. Bacaan Pertama

2. Mazmur Tanggapan

3. Bacaan Kedua

4. Bait Pengantar Injil

5. Bacaan Injil

6. Homili

7. Syahadat

8. Doa Umat

2

Liturgi Ekaristi 1. Persiapan 
Persembahan

2. Doa Syukur Agung

3. Komuni
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Aksi Nyata – Membuat komitmen atau motivasi diri Aksi Nyata – Membuat komitmen atau motivasi diri 
konkret. konkret. 

• • Buatlah dua komitmen pribadi supaya lebih setia Buatlah dua komitmen pribadi supaya lebih setia 
pada Sabda Allah, dan dua komitmen supaya lebih pada Sabda Allah, dan dua komitmen supaya lebih 
menghayati perayaan Ekaristi dimana Tuhan Yesus menghayati perayaan Ekaristi dimana Tuhan Yesus 
benar-benar hadir.benar-benar hadir.

III. Penutup

a. Doa Penutup
P: Ya Bapa yang mulia di dalam Surga. Pada hari ini P: Ya Bapa yang mulia di dalam Surga. Pada hari ini 
kami sangat bersyukur atas berkat rahmat yang telah kami sangat bersyukur atas berkat rahmat yang telah 
Engkau berikan. Kami dapat menjalani aktivitas dengan Engkau berikan. Kami dapat menjalani aktivitas dengan 
penuh semangat. Banyak penyertaan yang Engkau penuh semangat. Banyak penyertaan yang Engkau 
berikan kepada kami dan kamipun tidak dapat sebutkan berikan kepada kami dan kamipun tidak dapat sebutkan 
satu per satu, mulai dari berkat kesehatan, pekerjaan, satu per satu, mulai dari berkat kesehatan, pekerjaan, 
hubungan dengan orang lain dan masih banyak lagi. hubungan dengan orang lain dan masih banyak lagi. 
Kami mohon bantuan dan bimbingan Roh Kudus-Mu, Kami mohon bantuan dan bimbingan Roh Kudus-Mu, 
supaya kami dapat terus mencintai Ekaristi, sehingga supaya kami dapat terus mencintai Ekaristi, sehingga 
kamipun semakin mengenal dan dekat dengan-Mu kamipun semakin mengenal dan dekat dengan-Mu 
dalam setiap perjalanan hidup kami. Buatlah kami setia dalam setiap perjalanan hidup kami. Buatlah kami setia 
percaya dan pada SabdaMu. Buatlah kami percaya dan percaya dan pada SabdaMu. Buatlah kami percaya dan 
setia pada Ekaristi dimana kami bersatu dan merasakan setia pada Ekaristi dimana kami bersatu dan merasakan 
karya keselamatan yang senantiasa Engkau tawarkan karya keselamatan yang senantiasa Engkau tawarkan 
kepada kami. Buatlah kami mampu mengenal suara-kepada kami. Buatlah kami mampu mengenal suara-
suara putera-Mu dalam hidup harian kami. Semua ini suara putera-Mu dalam hidup harian kami. Semua ini 
kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan 
Juru Selamat kami. Amin.Juru Selamat kami. Amin.

U: Amin.U: Amin.
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b. Berkat dan Pengutusan

c. Lagu Penutup

SUKACITA BERTEMU YESUS

Sukacita
Kubertemu 

Dengan Yesus 
Ya Tuhanku

Ku Memuji Dan Menyembah
Tuhan Yesus Oh Senangnya
Kuangkat Tangan Puji Dia 

                                                                                                                                 
Tuhan Yesus Sumber Sukacitaku
Tuhan Yesus Sumber Kekuatanku

Mari Kawan Menyanyi Bersama-Sama
Membawa Pujian Bagi Tuhan Kita

Su Ka Ci Ta x2

P: Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga  P: Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga  
     Tuhan bersamamu.     Tuhan bersamamu.
U: Sekarang dan selama-lamanya.U: Sekarang dan selama-lamanya.
P: Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang  P: Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang  
     Mahakuasa.     Mahakuasa.
     Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.     Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U: Amin.U: Amin.


