
LAKUKANLAH INI SEBAGAI 

BAHAN BKS REKAT 2022

PERINGATAN AKAN DAKU (LUK 22:
19) 

Komisi Remaja Katolik Keuskupan Surabaya



BAHAN PENDALAMAN IMAN BULAN KITAB SUCI 
BAGI REMAJA KATOLIK

KEUSKUPAN SURABAYA 2022
 

Untuk kalangan sendiri
 
 

TIM PENYUSUN
KOMISI REMAJA KATOLIK KEUSKUPAN SURABAYA

 

Nihil Obstat : Surabaya, 1 Agustus 2022
Oleh              : RD Dominicus Mardiyatto R.S
                         Ketua Komisi Remaja Katolik Keuskupan Surabaya

Imprimatur : Surabaya, 5 Agustus 2022
Oleh              : RD Yosef Eka Budi Susila
                         Vikaris Jenderal Keuskupan Surabaya

ii



       Syalom Kakak-Kakak Pendamping Rekat di Keuskupan Surabaya.
Semoga kita selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kakak-kakak
terkasih, kita berjumpa lagi dalam pendalaman Iman Remaja Bulan
Kitab Suci tahun 2022. Tema yang diambil untuk pertemuan kita kali
ini adalah “ Lakukanlah Ini Sebagai Peringatan akan Daku” ( Luk 22:19).
Tema ini diambil sejalan dengan fokus pastoral Arah Dasar Keuskupan
kita tahun ini sebagai Persekutuan Murid-Murid Kristus yang Bersatu
dengan Kristus dalam Penghayatan Sakramen, terutama Ekaristi.
     Pendalaman Iman ini terdiri dari empat kali pertemuan, di mana
dalam tiap-tiap pertemuan, remaja Katolik diajak untuk semakin
mendalami dan menghayati Injil Lukas. Pertemuan 1 adalah
Merayakan Karya Keselamatan. Dalam pertemuan ini dikisahkan
mengenai persiapan para murid dalam menyiapkan makan Paskah
bersama dengan Yesus. Hal yang dapat direnungkan dalam
pertemuan ini adalah, remaja diajak untuk selalu menyiapkan hati
ketika akan mengikuti Perayaan Ekaristi, karena dalam perayaan
Ekaristi Yesus sungguh-sungguh hadir dalam rupa Tubuh dan Darah-
Nya yang akan kita sambut. Maka kita diajak untuk senantiasa
menyambut-Nya dengan hati dan sikap yang pantas juga. 
      Pertemuan 2 adalah Memenuhi Amanat Suci. Dalam pertemuan
kedua ini, remaja diajak untuk semakin menghayati akan Tubuh dan
Darah kristus yang selalu kita sambut ketika merayakan Ekaristi. Yesus
membarui hukum Paskah Yahudi dengan menetapkan Ekaristi
dengan memberikan Tubuh dan Darah-Nya untuk keselamatan umat
manusia. 
      Pertemuan 3 adalah Meneladan Sang Pelayan. Dalam pertemuan
ini remaja diajak untuk meneladan Yesus sebagai Sang Pelayan.
Menjadi pelayan berarti mau memberikan diri bagi sesama, mau
berbagi dan juga mau berkorban bagi sesama seperti Tuhan Yesus
yang memberikan Diri-Nya untuk menebus dosa-dosa kita dan
menjadi teladan hamba yang setia dan penuh kerendahan hati. 
    Pertemuan 4 adalah Mengenali Kehadiran Tuhan. Dalam pertemuan
keempat ini, mengajak remaja untuk dapat mengenali kehadiran
Yesus dalam setiap peristiwa kehidupan. 

Pengantar
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    Kadangkala karena kesibukan, fokus pada masalah dan juga karena
jauh dari Tuhan membuat kita tidak dapat mengenali Yesus yang
selalu setia menemani perjalanan kita dan ingin berbicara kepada kita.
Maka melalui kisah perjalanan di Emaus ini, kita diajak untuk
merefleksikan kehadiran Tuhan, terkhusus ketika kita merayakan
Ekaristi dengan kesungguhan hati. 
    Dalam setiap pertemuan ini selain ada bacaan Kitab Suci dan
renungan, remaja Katolik juga diajak untuk melakukan aksi dan
refleksi dalam hidup sehari-hari, sehingga semakin menghayati dan
juga melaksanakan Sabda Tuhan dalam kehidupan setiap hari. 
       Selamat memasuki Bulan Kitab Suci! Tuhan memberkati! 
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Lagu Pembuka
Lagu Pembuka diberikan untuk mencairkan suasana di awal
pertemuan. Lagu dapat diganti dengan judul lain dengan tujuan
serupa.

Pengantar
Pengantar disampaikan oleh pendamping dengan tujuan untuk
memberikan gambaran umum isi pertemuan hari itu.

Doa Pembuka
Doa Pembuka dapat didoakan oleh remaja atau pendamping, dapat
juga diganti dengan doa spontan dari remaja.

Bacaan Kitab Suci
Bacaan dari Kitab Suci, yang dipilih untuk mendukung tema BKS 2022. 

Pertanyaan Pendalaman Kitab Suci
Berbagai pertanyaan yang digunakan untuk membantu peserta
memperdalam isi dan makna bacaan Kitab Suci. Dapat dijadikan
bahan sharing, diskusi kelompok, atau refleksi pribadi.

Renungan
Renungan yang berisi pesan dalam pertemuan yang disampaikan
oleh pendamping.

Aksi
Aksi merupakan kegiatan sederhana yang dapat dilakukan oleh
remaja setelah selesai mengikuti pertemuan. Dapat dilakukan secara
pribadi maupun kelompok.

Doa Penutup
Doa penutup dapat didoakan oleh remaja, atau diganti dengan doa
spontan.

Lagu Penutup
Lagu Penutup sebagai lagu penutup pertemuan, sedapat mungkin
disesuaikan dengan tema pertemuan. 

Catatan Pelaksanaan
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Pertemuan 1 

Mera
yakan 

Karya Keselamatan



Titah Tuhan tepat menyenangkan hati, perintah Tuhan jelas
membuat mata berseri
Sikap takwa itu suci, tetap selamanya, dan hukum Tuhan benar adil
selalu
Firman Tuhan lebih indah dari emas murni dan lebih manis dari
pada madu lebah

Sabda Tuhan Sempurna
Puji Syukur no 368

Ulangan
Sabda Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa
Peraturan Tuhan teguh membuat arif orang bersahaja

Ayat
1.

2.

3.

https://youtu.be/Y3xdiXxmmKY

Remaja Katolik dapat membaca dan memahami kisah persiapan
perjamuan Paskah Yahudi
Remaja Katolik mampu menunjukkan ciri khas perjamuan Paskah
Yahudi
Remaja Katolik menyadari bahwa Yesus adalah seorang Yahudi
yang saleh

Tujuan

Lagu Pembuka

Merayakan Karya Keselamatan
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     Allah Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu
dalam hidup kami. Syukur juga atas perjumpaan pada hari ini
bersama kakak pendamping dan teman-teman. Bapa, kami buka hati
ini untuk menerima berbagai ajaran iman tentang Ekaristi yang akan
kami dengarkan. Semoga lewat pendalaman ini, kami dapat semakin
mencintai Ekaristi dan menghayati Ekaristi dalam hidup sehari-hari.
Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

Pengantar

Doa Pembuka

   Teman-teman remaja terkasih, senang bisa bertemu lagi dalam
pendalaman iman BKS 2022 ini. Kali ini kita akan mendalami perikop
tentang penetapan Sakramen Ekaristi yang ada dalam Injil Lukas dan
dilanjutkan dengan kisah dua murid Emaus dalam Injil Yohanes.
Dalam pertemuan pertama ini, kita akan merenungkan mengenai
Merayakan Karya Keselamatan dalam Ekaristi.
   Hingga usia remaja ini, teman-teman pasti pernah menghadiri
undangan acara syukuran atau selamatan, entah itu syukuran karena
ulang tahun, sembuh dari sakit, lulus ujian, dan sebagainya. Ekaristi
yang selama ini kita rayakan, juga didasari oleh syukur atas karya
keselamatan Allah bagi kita. Dan ternyata semua itu punya latar
sejarah dari Paskah Yahudi. Wah, bagaimana caranya? Makin
penasaran kan? Nah, untuk selengkapnya, mari ikuti dinamika kali ini!     

Bacaan Kitab Suci

Lukas 22:7-13
Persiapan untuk Makan Paskah

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

Pertanyaan Pendalaman

Dalam bacaan di atas, apa yang diperintahkah Yesus untuk
disiapkan oleh Petrus dan Yohanes?
Sebutkan apa saja ciri khas perjamuan Paskah Yahudi berdasar
bacaan di atas! (cantumkan juga ayat Kitab Sucinya)
Mengapa Yesus juga mempersiapkan dan mengadakan Paskah
Yahudi?

1.

2.

3.

Renungan

Teman-teman remaja terkasih,
    Sebagai anggota keluarga atau komunitas tertentu, pasti pernah
mengikuti berbagai acara tradisi yang diintensikan khusus sebagai
ungkapan syukur/selamatan/perjamuan, misal syukuran lahiran, pesta
perkawinan, peringatan HUT RI, dll. 
  Berikutnya nih, apakah kalian pernah ikut peringatan HUT
Kemerdekaan RI di lingkungan sekitarmu? Mungkin ada yang pernah
jadi peserta sewaktu masih kecil usia SD, ada juga yang ikut bantu jadi
panitia, atau juga pengisi acara di Malam HUT Kemerdekaan RI. Pada
waktu itu, semua Warga Negara Indonesia turut serta merayakan HUT
Kemerdekaan RI dengan berbagai acara khas masing-masing daerah.
Semua WNI bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang diperoleh
NKRI dengan perjuangan. Lewat peristiwa itu, kita diingatkan tentang  
jati diri kita sebagai bagian dari WNI yang memperingati HUT
Kemerdekaannya tiap tgl 17 Agustus.
    Nah, ilustrasi sederhana di atas semoga bisa membantu teman
remaja untuk memahami apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus dan
para rasul dalam bacaan hari ini. Yesus adalah seorang Yahudi yang
saleh dan taat tradisi. Ia bagian dari keluarga/suku bangsa Yahudi
yang memiliki berbagai macam perayaan salah satunya adalah Paskah
Yahudi. Kesalehan dan ketaatan Yesus sebagai bangsa Yahudi ter-
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-ungkap dalam kesetiaan mempersiapkan dan mengadakan
perjamuan Paskah.
   Dalam bacaan Kitab Suci, Yesus mengajak para rasul untuk
mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan
Paskah Yahudi. Ia meminta Petrus dan Yohanes untuk pergi dan
mempersiapkan Paskah Yahudi. 
    Paskah Yahudi merupakan perayaan syukur bangsa Yahudi atas
karya keselamatan Allah yang membebaskan mereka dari Mesir.
Mereka merayakannya dengan makan bersama, dipersiapkan domba
jantan cacat tak bercela sebagai kurban, ada imam/pemimpin/kepala
keluarga yang memimpin, dan dirayakan bersama-sama dalam
keluarga tersebut. Paskah Yahudi ini yang kemudian dibaharui oleh
Yesus sendiri menjadi Paskah Baru melalui peristiwa penebusan-Nya,
yang diawali dengan perjamuan malam terakhir hingga sengsara dan
wafat-Nya disalib. 
      Teman-teman remaja, sebagai umat beriman kita juga memiliki
satu jati diri yang kita peroleh sejak menerima Sakramen Baptis.
Berkat Sakramen Baptis kita dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali
sebagai anak-anak Allah, menjadi anggota tubuh Kristus, dimasukkan
dalam Gereja-Nya, dan ikut serta dalam perutusan-Nya (KGK 1279).
Berkat Baptis kita menjadi bagian dari Gereja yang memperoleh
keselamatan berkat misteri sengsara dan kebangkitan Yesus. 
     Dalam ajaran iman Katolik, kita merayakan syukur atas penebusan
dan keselamatan dari Allah tersebut terutama dalam Perayaan
Ekaristi. Ekaristi adalah sumber dan puncak iman kita. Dalam Ekaristi
kita menerima Tubuh dan Darah Tuhan Yesus yang dikurbankan
untuk penebusan dosa kita lewat sengsara, wafat dan kebangkitan-
Nya. 
   So, teman-teman, kita melihat bahwa Yesus sendiri memberikan
teladan dengan taat dan saleh mempersiapkan Paskah Yahudi untuk
merayakan karya keselamatan Allah. Oleh karena itu, kita pun juga
diajak untuk menjadi remaja Katolik yang taat dan saleh dengan
selalu mempersiapkan diri sepenuh hati setiap kali hendak merayakan
Ekaristi. Karena dalam Ekaristi, kita merayakan karya keselamatan
Allah bagi semua manusia. 
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Tuhan Yesus kami datang memuji dan bersyukur pada Bapa
bersama-Mu
Kau mengurbankan diri-Mu sampai wafat disalib demi Bapa untuk
kami
Jadikanlah hidup kami satu dalam kurban-Mu bagi Bapa bersama-
Mu

Tuhan Yesus, Kami Datang
Puji Syukur no 332

1.

2.

3.

https://youtu.be/sBY9feO-4X4

Lagu Penutup
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    Allah Bapa Sumber Keselamatan, kami bersyukur atas perjumpaan
pada hari ini. Kami boleh semakin memahami bahwa karya
keselamatan-Mu sungguh nyata setiap kali kami merayakan Ekaristi.
Ya Allah, kami mohon bimbinglah hati kami untuk terus bersyukur
atas rahmat Ekaristi ini dengan semakin rajin mengikuti perayaan
Ekaristi dengan sadar, penuh dan aktif. Demi Kristus Juruselamat
kami. Amin. 

Doa Penutup

    Setelah mendengarkan renungan di atas, teman-teman diminta
untuk menuliskan apa saja ciri khas Paskah Yahudi dengan
menggunakan lembar kerja yang terlampir. 

Aksi



Latar belakang?

Di mana diadakannya? Apa yang disantap?

Siapa yang pimpin?

Keluaran 12-14

Kapan dirayakan?

Paskah Yahudi 



“Tidak mengenal Kitab
Suci berarti tidak

mengenal Kristus.”
 

St Hieronimus



Pertemuan 2 

Memen
uhi Amanat Suci



Firman Allah yang Tersurat
Puji Syukur no 366

Firman Allah yang tersurat dalam Kitab mulia
Disampaikan pada umat agar hidup imannya
Pujian bagi-Mu, Tuhan atas firman-Mu
Pujian bagi-Mu, Tuhan atas firman-Mu

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 firman-Mu
Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu

https://youtu.be/AwxfFsRExDQ

Remaja membaca dan memahami kisah Penetapan Perjamuan
Malam
Remaja mampu menunjukkan kebaharuan perjamuan Yesus
Remaja menyadari bahwa Yesus menetapkan perjamuan sebagai
kenangan akan diri-Nya

Tujuan

Lagu Pembuka

Memenuhi Amanat Suci
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     Allah Bapa yang Mahabaik, kembali kami bersyukur pada-Mu atas
rahmat kesehatan dan sukacita sehingga kami dapat berkumpul
kembali bersama teman-teman. Kali ini, kami mau lebih mendalami
Paskah yang dibaharui oleh Putra-Mu melalui Perjamuan Malam
Terakhir. Melalui peristiwa Paskah ini, Engkau mengadakan karya
keselamatan dengan mengutus Putra-Mu untuk menjadi Juruselamat
kami. Bimbinglah kami untuk senantiasa bersyukur atas rahmat
keselamatan ini. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

Pengantar

Doa Pembuka

    Teman-teman remaja yang terkasih, senang bisa bertemu lagi di
pertemuan kedua BKS ini. Di pertemuan sebelumnya, kita dapat
mengenal kesalehan dan ketaatan Yesus yang terungkap dalam
kesetiaan mempersiapkan dan mengadakan perjamuan Paskah
Yahudi. Maka kali ini kita akan belajar tentang Yesus yang
memperbaharui Paskah Yahudi tersebut. Nah, apa yang terjadi? Apa
yang persisnya Yesus lakukan? Mari kita dalami bersama-sama!

Bacaan Kitab Suci

Lukas 22:14-23
Penetapan Perjamuan Malam

  Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan
rasul-rasul-Nya.  Kata-Nya kepada mereka: "Aku sangat rindu makan
Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum Aku menderita.           
...Sebab Aku berkata kepadamu: "Aku tidak akan memakannya lagi
sampai ia beroleh kegenapannya dalam Kerajaan Allah."   Kemudian Ia
mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata: "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." Lalu Ia mengambil roti,
mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya
kepada mereka, kata-Nya: "Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi
kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." 
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  Demikian juga dibuat-Nya dengan cawan sesudah makan; Ia berkata:
"Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan
bagi kamu.  Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan Aku, ada
besama dengan Aku di meja ini.   Sebab Anak Manusia memang akan
pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi, celakalah orang yang
olehnya Ia diserahkan!"   Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa
di antara mereka yang akan berbuat demikian. 

Renungan

      Teman-teman remaja yang terkasih, senang bisa berjumpa lagi
hari ini! Nah, bisa dikatakan hampir semua remaja sekarang sudah
memiliki HP. Dan kakak yakin, dibanding HP kakak yang isi aplikasinya
minimalis, HP teman-teman biasanya berisi berbagai macam aplikasi,
mulai dari yang standar seperti WA, IG, sampai aplikasi yang kekinian
sesuai kebutuhan kalian. 
     Salah satu hal yang seringkali dialami dalam aplikasi adalah selang
beberapa waktu selalu butuh di-update atau pembaruan hingga
akhirnya muncul fitur terbaru di aplikasi tersebut. Aplikasinya sih tetap
sama, tapi bisa jadi sekarang lebih lengkap, lebih memudahkan, dsb.
Misalnya seperti IG yang dulu itu hanya untuk posting foto, lalu
muncul pembaruan beberapa kali hingga akhirnya bisa dipakai untuk
video bahkan sampai ada fitur live IG seperti sekarang ini. Ilustrasi di
atas semoga bisa membantu kita mendapat sedikit gambaran
tentang apa yang kita dalami dalam bacaan kali ini. 
      Dari pertemuan minggu lalu, kita mengetahui bahwa Yesus dalam
ketaatan dan kesalehan-Nya mempersiapkan Paskah Yahudi.  

Pertanyaan Pendalaman

Berdasar bacaan di atas, apa yang dilakukan Yesus bersama para
murid?
Sebutkan urutan perjamuan Paskah yang dilakukan Yesus
berdasarkan bacaan di atas?
Menurutmu, apa makna dari perkataan Yesus: "Inilah tubuh-Ku
yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan
akan Aku"? 
Menurutmu, apa makna dari perkataan Yesus: "Cawan ini adalah
perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan bagi kamu"? 

1.

2.

3.

4.
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    Paskah Yahudi adalah perayaan syukur bangsa Israel atas karya
keselamatan Allah, yang membebaskan mereka dari bangsa Mesir. 
 Paskah Yahudi biasanya dipimpin adalah imam, kepala keluarga
(manusia yang berdosa); kurban paskahnya adalah domba jantan, tak
bercacat, tidak ada tulang yang patah; yang dibunuh pada tengah hari
saat matahari mulai turun dan sore hari saat matahari mulai
terbenam.
       Dalam Injil kali ini, Yesus memperbaharui Paskah Yahudi menjadi
Paskah Baru, yang diawali dalam perjamuan malam terakhir bersama
para murid yang berpuncak pada sengsara, wafat dan kebangkitan-
Nya. Yesus memperbaharui Paskah Yahudi menjadi Paskah Baru
sebagai pembaharuan perjanjian antara Allah dengan umat-Nya. Allah
berjanji untuk menyelamatkan umat manusia. Janji Allah itu
disempurnakan, digenapi dalam diri Yesus Kristus lewat sengsara,
wafat dan kebangkitan-Nya. 
     Kalau teman-teman remaja masih ingat ilustrasi tentang aplikasi
yang selalu update tadi, tentu bisa lebih mudah memahami. Bahwa
aplikasinya tetap sama, tapi tools-nya yang dibarui. 
     Nah, secara sederhana, bisa dikatakan dalam hal ini juga begitu
mengenai janji Allah untuk menyelamatkan manusia itu yang tetap
dan selalu sama. Allah tetap dan selalu mengasihi manusia. Hanya
saja, dulu janji keselamatan itu dinyatakan bagi bangsa pilihannya
yaitu Israel. Akan tetapi, sekarang Allah mengutus Putra-Nya sendiri
untuk menyempurnakan dan menggenapi karya keselamatan-Nya
atas umat manusia. 
     Dalam perjamuan Paskah Baru ini, Yesus memberikan Tubuh dan
Darah-Nya sendiri sebagai Kurban penebusan yang tak bercacat;
Yesus sendiri menjadi imam/pemimpin (yang tidak berdosa), Yesus
wafat pada tengah-sore hari sekitar pukul 15.00. Dalam Paskah Baru
ini, kita mensyukuri karya keselamatan Allah bagi semua manusia,
yang digenapi oleh Yesus. 
      Selain itu, Yesus menetapkan perjamuan Paskah tersebut sebagai
kenangan akan diri-Nya. Oleh karena itu, tiap kali teman-teman
remaja merayakan Ekaristi, kita mengenangkan kembali misteri
Paskah Yesus Kristus yang diawali lewat perjamuan Paskah hingga
digenapi dalam wafat dan kebangkitan-Nya.      
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   Menurut pengertian Kitab Suci kenangan itu tidak hanya berarti
mengenangkan peristiwa-peristiwa di masa lampau, tetapi
mewartakan karya-karya agung yang telah dilakukan Allah untuk
umat manusia. Dalam perayaan liturgi peristiwa-peristiwa tersebut
dihadirkan dan menjadi hidup lagi (KGK 1363). 
    Dalam Perjanjian Baru kenangan itu mendapat arti baru. Apabila
Gereja merayakan Ekaristi, ia mengenangkan Paskah Kristus, Paskah
ini dihadirkan; Setiap kali kurban salib yang di dalamnya
dipersembahkan Kristus, Anak Domba Paskah, dirayakan di altar,
terlaksanalah karya penebusan kita (KGK 1364). 
        Oleh karena itu, tiap kali teman-teman remaja merayakan Ekaristi,
kita mengenangkan kembali misteri Paskah Yesus Kristus yang
diawali lewat perjamuan Paskah hingga digenapi dalam wafat dan
kebangkitan-Nya. Pengalaman kebersamaan dengan Yesus dalam
perjamuan dapat senantiasa terjadi dengan melaksanakan amanat-
Nya lewat perayaan Ekaristi.

14

Aksi

     Dari renungan pendalaman iman hari ini, kita dapat menyadari
bahwa Yesus menetapkan perjamuan Paskah sebagai kenangan akan
diri-Nya. Untuk semakin membantu memahami apa pembaharuan
Paskah yang dilakukan Yesus, maka teman-teman dapat mengisi
lembar kerja terlampir sebagai bentuk aksi pribadi kali ini.   

Doa Penutup

       Allah Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar pada
kami. Engkau mengutus Yesus Putra-Mu untuk menebus dosa kami.
Ia memberikan Tubuh dan Darah-Nya untuk menyelamatkan kami
lewat sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya. Dan sekarang, kami
rayakan dalam Ekaristi Suci. Kami mohon, tuntunlah kami untuk
sungguh menghayati dan menghidupi kurban syukur Yesus Putra-Mu
ini. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 
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Syukur atas Ekaristi
Lagu, syair, tata suara: Eric Stiveens

Tuhan yang Mahabaik, kami berterima kasih
Kau undang kami semua di dalam perjamuan
Tubuh-Mu dan Darah-Mu tlah menjadi santapan suci
Makanan dan minuman yang puaskan jiwa

Reff:
Kami percaya hadir-Mu Tuhan, menyatukan kami semua
Mengobarkan api cinta kasih menguatkan iman
Tuhan jadikan kami abdi-Mu slamanya
Mampu mewartakan Sabda-Mu di dunia
Dan kelak bersatu dengan-Mu di Surga
Syukur kami pada-Mu atas segala karunia-Mu
Pengorbanan-Mu dan perlindungan-Mu
Bimbinglah kami di jalan-Mu 
Setia dan taat selalu, amalkan cinta-Mu ..... Reff

https://youtu.be/M8CXVecgfNQ

Lagu Penutup



PEMBAHARUAN
Paskah Baru

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Nama

Domba jantan tak
bercacat

Keluar dari Mesir

Bangsa Israel

Makan bersama

Imam, tua-tua,
pemipin keluarga

Lakukanlah ini sebagai peringatan akan Daku (Luk 22:19)

Paskah Yahudi 



"Kitab Suci bukan sesuatu dari
masa lalu. Tuhan tidak berbicara
pada masa lalu, tetapi berbicara

pada masa kini" 
 

Paus Benediktus XVI



Pertemuan 3 

Menel
adan Sang Pelayan



Remaja membaca dan memahami kisah Percakapan dalam
Perjamuan
Remaja mampu menunjukkan kehendak Yesus bagi para murid-
Nya
Remaja menyadari bahwa Yesus menghendaki para murid-Nya
hidup sebagai pelayan

Tujuan

Lagu Pembuka

Syukur Bagi-Mu
Lagu, syair, arr: P. Ladis Naisaban, SVD

Reff:
Syukur bagi-Mu ya Tuhan atas rahmat santapan jiwaku
Jadikanlah hati kami ladang cinta dan damai-Mu Tuhan

Gembira hatiku karna Tuhan membimbing aku 
Hati yang dulu kersang jadi sumber yang menyegarkan .... Reff

Jiwaku bersorak karna Tuhan sumber hidupku 
Sumber keselamatan dalam Tubuh dan Darah Putra-Nya .... Reff

Gembira hatiku karna Tuhan menuntun hidup aku
Hati yang dulu hampa jadi damba pada-Mu Tuhan ... Reff

https://youtu.be/lzQpwNjn95w

Meneladan Sang Pelayan
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       Teman-teman remaja, tak terasa kita sudah menginjak pertemuan
yang ke-3 dari pendalaman iman BKS ini. Di pertemuan sebelumnya,
kita jadi mengetahui bahwa Yesus memperbaharui perjamuan Paskah
yang dirayakan bersama para murid. Dalam perjamuan malam
terakhir itu, Yesus juga menyampaikan kehendak-Nya pada para
murid. Apa sih kehendak Tuhan Yesus tersebut? Bagaimana
melakukannya? Mari kita ikuti bersama-sama.

Pengantar

Doa Pembuka

     Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas penyertaan-
Mu pada kami. Berkatilah kami dalam pertemuan hari ini agar kami
mampu memahami kehendak Yesus Putra-Mu. Semoga dalam
pertemuan hari ini, kami dimampukan pula untuk menjadi pemimpin
yang melayani. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara
kami. Amin.

Bacaan Kitab Suci

Lukas 22:24-30
Percakapan Waktu Perjamuan Malam

 
  Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah
yang dapat dianggap terbesar di antara mereka.  Yesus berkata
kepada mereka: "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka
dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut
pelindung-pelindung.   Tetapi kami tidaklah demikian, melainkan
yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling
muda dan pemimpin sebagai pelayan.  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.  Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan Aku
dalam segala pencobaan yang Aku alami.   Dan Aku menentukan hak-
hak Kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapa-Ku menentukannya bagi-
Ku,  bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan Aku di
dalam Kerajaan-Ku dan kamu akan duduk di atas takhta untuk
menghakimi kedua belas suku Israel. 
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Renungan

     Teman-teman remaja, adakah di antara kalian yang pernah ikut
pemilihan calon ketua kelas, atau ketua OSIS, atau ketua Karang
Taruna, atau ketua komunitas lainnya? Biasanya kita semangat
banget ikut pemilihan itu karena ingin bisa punya pengalaman lebih
banyak dan beragam, ingin memperluas lingkup jejaring pertemanan,
ingin belajar mengelola tanggung jawab yang lebih besar. Ya betul,
menjadi ketua atau pemimpin seringkali bisa membuat diri kita
bangga sekali, entah itu karena jabatan, posisi, dan dipercaya untuk
memikul tanggung jawab besar. Hanya saja, bagi Yesus, menjadi
pemimpin itu ternyata memilik makna yang lebih mendalam loh. Ia
menyampaikan hal tersebut pada para murid-Nya kali ini. 
     Iya, dalam bacaan Injil di atas, ketika sedang mengadakan
perjamuan malam terakhir, para murid juga bercakap-cakap tentang
siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Artinya siapa
yang dianggap dapat menjadi pemimpin di antara mereka. Ketika
mendengarkan percakapan tersebut, Yesus memberikan pesan
penting tentang kebesaran dan kepemimpinan bagi para murid-Nya. 
     Kebesaran dan kepemimpinan seorang pemimpin diungkapkan
dalam kesediaannya menjadi pelayan. Seperti Yesus yang Empunya
Kerajaan Surga, ada di tengah-tengah mereka ya sebagai pelayan. 
    Menjadi pemimpin yang melayani seperti teladan Yesus tentu
bukanlah hal yang mudah. Banyak pemimpin yang melakukan
tugasnya dengan semena-mena, arogan, sok kuasa dan bahkan tidak
memperhatikan kebutuhan mereka yang dipimpin. Yesus mengajak
kita untuk menjadi pemimpin yang bersedia untuk melayani artinya
belajar mendengarkan kebutuhan bersama, mendahulukan
kepentingan bersama tersebut, ikut bekerja bersama tim tidak hanya
memerintah, bersikap rendah hati, memberikan perhatian bagi yang 

Pertanyaan Pendalaman

Hal apa yang sedang diperbincangkan oleh para murid dalam
perjamuan malam terakhir tersebut?
Apa jawaban Yesus terhadap pertanyaan para murid tersebut?
(cantumkan juga ayat Kitab Sucinya)
Apa yang dikehendaki Yesus bagi kita semua, berdasar pesan
bacaan Kitab Suci di atas?

1.

2.

3.
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terkecil dan terlemah.      
     Yesus memberikan teladan nyata sebagai pemimpin yang melayani
hingga pada titik mengurbankan Diri-Nya bagi kita semua. Pada
akhirnya, pemimpin yang terbesar itu adalah pemimpin yang
berkurban seperti Yesus yang teladankan. Yesus mengurbankan Diri-
Nya bagi kita semua lewat misteri sengsara-wafat dan kebangkitan-
Nya. 
      Kurban Yesus itulah yang selalu kita rayakan dalam Ekaristi. Artinya
setiap kali teman-teman remaja merayakan Ekaristi, kita pun diajak
untuk menerima dan merayakan misteri kurban Yesus Kristus. Kita
juga diajak untuk mempersembahkan dan menyatukan hidup kita
sehari-hari bersama dan dalam Kurban Yesus Kristus. 
    Menegaskan sekali lagi bahwa Ekaristi adalah kenangan akan
Paskah Kristus, yang menghadirkan dan mempersembahkan secara
sakramental kurban satu-satunya dalam liturgi Tubuh-Nya yaitu
Gereja (KGK 1362). Dalam Ekaristi, Kristus mengaruniakan tubuh ini
yang telah Ia serahkan di kayu salib untuk kita, dan darah ini, "yang
ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa" (KGK
1365). 
      Bila teman-teman remaja mau menjadi pemimpin maka ya mesti
mau belajar melayani dan berkurban. Pengalaman kebersamaan
dengan Yesus seperti yang dialami para murid, juga mengajak kita
semua untuk meneladan Yesus sebagai pelayan. Beberapa contoh
sikap yang bisa kalian lakukan sebagai pemimpin atau ketua yang
melayani misalnya bersikap ramah pada siapa saja, punya inisiatif
untuk membantu, mendengarkan kebutuhan komunitasmu, bisa
bekerja sama dengan semua orang, dsb. 
      Semoga, teman-teman remaja semakin terinspirasi untuk menjadi
pemimpin seperti yang Yesus kehendaki!

       Teman-teman remaja dapat menuliskan satu peristiwa dalam
Kitab Suci, yang menunjukkan karakter dan contoh sikap dari Tuhan
Yesus sebagai pemimpin yang melayani! Dapat dikerjakan di lembar
kerja yang tersedia. 

Aksi
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Aku Melayani Tuhan
Cipt: Martin Runi

Aku melayani Tuhan, aku melayani Tuhan
Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan

Aku senantiasa menjadi saksi Tuhan
Mewartakan Injil Tuhan dan kasih karunia Allah

Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati
Biar banyak rintangan yang menghadang 
Aku tetap melayani Tuhan 
Agar dunia bertobat pada Allah 
Dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan

Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati 
Layani Tuhan layani Tuhan 

https://youtu.be/nZxEVzmqRN8

Lagu Penutup
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       Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas perlindungan-Mu
pada kami. Yesus, Putra-Mu adalah pemimpin bagi para murid dan
dengan rendah hati dan sukacita menjadi pelayan bagi para murid.
Semoga kami meneladani Yesus, Putra-Mu dan berani menjadi
pemimpin yang melayani sesama dengan sukacita. Demi kemuliaan
nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Doa Penutup



Pemimpin yang Melayani

Perikop Kitab Suci

Karakter Pemimpin
yang Melayani

Aksi nyata yang bisa
Aku wujudkan



"Membaca Kitab Suci berarti
berpaling kepada Kristus untuk

meminta nasihat" 
 

St Fransiskus Asisi



Pertemuan 4 

Meng
enali Kehadiran Tuhan



Di jalan ke Emaus datanglah Yesus, dua murid-Nya tak mengenal-
Nya, Yesus membuka percakapan-Nya, daya ilahi-Nya kobarkan
hati
Di dalam perjamuan yang bersahaja, roti dan anggur diberkati-Nya,
dibagikan-Nya pada murid-Nya, maka terbukalah mata mereka
Sadarlah keduanya hati giranglah, rahmat berlimpah atas mereka,
ringang langkahnya bawakan warta, Tuhan telah bangkit dari
kubur-Nya
Kami mohon ya Tuhan kasih sayang-Mu, limpahkan rahmat di hati
kami agar kami pun menyadari bahwa Dikau hadir di tengah kami

Datanglah ya Tuhan
Puji Syukur no 335

Reff:
Datanglah ya Tuhan
Di tengah kami hadirlah
Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu
Hanya Engkaulah sumber hidup kami
Dari Dikaulah hidup abadi

1.

2.

3.

4.

https://youtu.be/gfVj81yvgME

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

Tujuan

Lagu Pembuka

Mengenali Kehadiran Tuhan
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     Teman-teman remaja yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga
sehat dan luar biasa ya. Minggu lalu dalam pertemuan BKS, kita sudah
diberi teladan oleh Yesus untuk menjadi pemimpin yang melayani.
Hari ini kita bersama-sama melihat dua orang murid di jalan ke Emaus
yang disertai oleh Yesus. Tapi mereka berdua tidak sadar bahwa Yesus
hadir selama perjalanan. Mengapa hal itu terjadi? Lalu kapan dan
bagaimana dua murid mulai menyadari kehadiran Yesus? Mari kita
dalami bersama-sama.

Pengantar

Doa Pembuka

   Ya Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami bersyukur atas
penyertaan-Mu pada kami selama ini. Kami dapat berjumpa dengan
teman-teman kami dengan kondisi sehat dan penuh semangat. Ya
Bapa, semoga Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam pertemuan hari
ini. Dan semoga dalam pertemuan hari ini, kami semakin merasakan
penyertaan Yesus, Putra-Mu dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus,
Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Bacaan Kitab Suci

Lukas 24:13-35
Yesus menampakkan Diri di jalan ke Emaus

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

    Teman-teman remaja, adakah di antara kalian yang kehilangan
salah satu orang tua? Sedih pasti ya kehilangan seorang ayah atau ibu.
Saat kita butuh kekuatan seorang ayah, tapi tidak ada. Kita butuh
kelembutan seorang ibu juga tidak kita terima. Terkadang saking
sayangnya kita kepada mereka, kita tidak mau ayah atau ibu
digantikan oleh orang lain. Kita hanyut dalam kesedihan, hingga lupa
ada Allah yang mengasihi kita dan Bunda Maria yang mendoakan kita.
Kita perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru
dan mulai mengenal kehadiran Allah melalui orang lain di sekitar kita.
Peristiwa tenggelam dalam kepedihan, kekecewaan ini dialami pula
oleh dua orang murid yang pergi ke Emaus.
     Rupanya dua murid yang pergi ke Emaus ini juga mengalami
masalah yang kurang lebih sama. Selama beberapa waktu, mereka
'kesulitan' mengenali kehadiran Tuhan Yesus ketika sedang
melakukan perjalanan menuju ke Emaus. Mereka sulit mengenali
kehadiran Tuhan Yesus karena hatinya masih dirundung kesedihan,
kebingungan dan ketakutan atas peristiwa penyaliban Yesus. Yesus
Sang Guru yang mereka ikuti ternyata wafat di kayu salib. 
      Peristiwa tersebut sulit untuk dipahami karena berbeda jauh dari
harapan mereka sendiri bahwa Yesus nantinya membebaskan bangsa
Israel dari penindasan Roma. Bahkan di tengah perjalanan ke Emaus,
dua murid itu pun juga menceritakan peristiwa kubur kosong (ay. 22-
24) pada Tuhan Yesus, tapi mereka masih belum percaya. Hingga
akhirnya, Tuhan Yesus menjelaskan pada dua murid tersebut segala
sesuatu tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci. Saat mendengarkan
Yesus, hati mereka pun berkobar-kobar atas firman tersebut. 

Pertanyaan Pendalaman

Apa yang sedang dilakukan oleh para murid tersebut dalam
perjalanan ke Emaus?
Mengapa para murid di Emaus itu tidak dapat langsung mengenali
kehadiran Yesus?
Kapankah para murid di Emaus itu mulai dapat mengenali Yesus?
(sebut juga ayat Kitab Sucinya)
Apa yang dilakukan para murid setelah berjumpa dengan Yesus?

1.

2.

3.

4.
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       Kemudian ketika Tuhan Yesus hendak melanjutkan perjalanan,
dua murid itu mendesak-Nya untuk tetap tinggal. Pada saat Yesus
tinggal lalu duduk makan bersama mereka, Ia mengambil roti,
mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya
pada mereka, kedua murid itu pun terbuka mata hati mereka. Mereka
pun mengenali Dia, tapi kemudian Yesus lenyap dari tengah-tengah
mereka. Sesudah itu, dua murid itu kembali ke Yerusalem untuk
memberitakan apa yang mereka alami bersama Yesus di Emaus.
    Teman-teman remaja, seringkali kita juga seperti dua murid di
Emaus yang kesulitan mengenali kehadiran Tuhan Yesus. Entah itu
dalam keseharian maupun juga ketika mengikuti perayaan Ekaristi.
Ketika merasa sedih, kecewa kadang kita lupa bahwa Tuhan selalu
hadir menemani. Bahkan ketika Ekaristi, juga rasa-rasanya semua
berjalan berlalu begitu saja, dengan melamun, atau sibuk HP-an, tiba-
tiba sudah lagu penutup. Padahal puncak kehadiran Tuhan Yesus
sungguh nyata dalam Ekaristi. 
     Pengenalan akan Yesus yang bangkit terjadi dalam kebersamaan
saat mendengarkan sabda-Nya, memecah roti dan mengucapkan
berkat bersama-Nya. Pengalaman kebersamaan dengan Yesus dapat
senantiasa dibangun dalam kesetiaan mendengarkan sabda dan
menerima tubuh dan darah-Nya dalam Ekaristi. 
      Kita juga perlu terus berusaha membuka hati untuk peka terhadap
kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup. Perasaan sedih,
kecewa atau takut, membuat kita menutup mata dan hati untuk
percaya dan merasakan kehadiran Yesus yang telah bangkit. Karena
itu, kita perlu terus berdoa memohon rahmat Allah agar membuka
mata hati kita akan kehadiran Tuhan Yesus terlebih dalam Ekaristi.  
   Seperti dua murid Emaus yang dengan hati berkobar-kobar
langsung kembali ke Yerusalem untuk mewartakan kebangkitan
Yesus, maka kita juga diajak untuk dengan hati berkobar-kobar pula
mewartakan kasih Tuhan setiap kali kita selesai merayakan Ekaristi.     
        Kemudian dalam keseharianmu, mulailah membangun kebiasaan
untuk berdoa bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, ceritakan apa
yang kamu rasakan, inginkan, dan alami.  Serahkan semua pada-Nya.
Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sungguh dan selalu hadir, dekat, dan
tinggal bersama kita. 
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Doa Penutup

       Ya Allah Bapa yang kekal, kami bersyukur atas rahmat penyertaan-
Mu pada kami. Kami dapat menyelesaikan bulan Kitab Suci ini dengan
kemantapan hati dan iman. Mampukan kami untuk semakin peka
akan kehadiran-Mu dalam peristiwa hidup kami. Semoga kami juga
dapat mengenali kehadiran-Mu dalam Ekaristi yang kami rayakan.
Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
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    Teman-teman remaja, hari ini kita diajak untuk mengenali
kehadiran Tuhan Yesus dalam peristiwa hidup kita. Oleh karena itu,
sekarang mari kita temukan ayat atau perikop Kitab Suci saat kita
merasa lelah, takut, sedih, kecewa, bahagia, merasa lega, mengucap
bersyukur. Kerjakan dalam lembar berikut ya! (terlampir)

Aksi

Lagu Penutup

Saat indah berjumpa dengan Tuhan, hati yang layu dan dahaga
disegarkan oleh cinta-Nya, jiwa dan raga dibaharui dengan
rahmat-Nya
Tangan Tuhanku membimbingku sepenuhnya aku tak gentar
cemas dan bimbang berjalan di malam yang kelam, sebab
Tuhanku setia menjaga langkah hidupku
Bukit dan lembah berdandanan kasih Tuhan, unggas udara
berkicauan melantunkan melodi indah, madahkan syukur bagi
Pencipta mahakuasa

Saat Indah
Cipt: P. Yustin Genohon, SVD

1.

2.

3.

Reff:
Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini
Berteduh dalam cinta-Nya dalam kasih-Nya yang tak berubah
Gaungkan syukur dendangkan pujian bagi Tuhan



Tuhanlah Gembalaku aku takkan kekurangan
Pialaku penuh melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya
Gaungkan syukur dendangkan pujian bagi Tuhan

https://youtu.be/jflNeLK7Uxs
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Finding
Jesus

BERSYUKUR

SEDIH 

LELAH

BAHAGIA

TAKUT

Ayat Kitab Suci: 
.........................................
.......................................
.........................................

 

Ayat Kitab Suci: 

............................
.............

............................
..............

............................
.............

............................
.............

 

Ayat Kitab Suci: 
.........................................
..........................................
.........................................
.........................................

Ayat Kitab Suci: 
.........................................
..........................................
.........................................
.........................................

KECEWA
Ayat Kitab Suci: ......................................................................................................

 

Ayat Kitab Suci: 
.........................................
..........................................
.........................................
.........................................

 

LEGA

Ayat Kitab Suci: 
.........................................
..........................................
.........................................
.........................................

 



Kalian memiliki sesuatu yang ilahi
di tangan: sebuah buku yang

bagaikan api! Sebuah buku, yang
dengannya Allah bersabda.

 
Paus Fransiskus
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Puji Syukur. Buku Doa dan Nyanyian Gerejani. Komisi Liturgi KWI.
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Fir
man-

Mu terang bagi jalanku
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