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PENGANTAR
Salam damai dalam Kristus
Kakak pendamping yang terkasih, pada bulan Mei ini kami menyediakan bahan
pendalaman iman yang dapat digunakan ketika pertemuan Remaja Katolik di tiap paroki.
Bahan ini dibuat dalam kerangka fokus pastoral 2 tahunan (2021-2022) yakni tahun
Kemuridan. Secara khusus fokus pastoral di tahun 2021 adalah Mengenal Yesus sebagai
Guru dan Tuhan.
Mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan, dalam hidup orang beriman berarti mengikuti
dan menjadi murid Yesus. Mengikuti dan menjadi murid adalah berjalan di belakang
Yesus Guru dan Tuhan, mendengarkan sabda-Nya dan menempuh jalan yang ditempuhNya.
Belajar dari kehidupan seorang tokoh adalah pola modul yang diterapkan selama
mendalami tema fokus pastoral mengenal Yesus Guru dan Tuhan. Masa Prapaskah yang
lalu, kita belajar bersama Santo Petrus untuk mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan.
Kemudian pada bulan Mei ini, yang didevosikan secara khusus bagi Bunda Maria, kita
belajar bersama Bunda Maria.
Bunda Maria merupakan pribadi yang paling dekat dan mengenal Yesus selama hidupNya di dunia. Bunda Maria bersama Yesus, sejak Ia hadir di dunia lewat rahimnya dan
mendampingi hingga Ia wafat di salib. Sebelum ada orang lain yang mengikuti Yesus,
Bunda Maria telah terlebih dahulu mengikuti Yesus. Maka tentu tepatlah, kita berjalan
bersama Bunda Maria untuk semakin mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan.
Tema bahan pendalaman iman bulan Maria untuk Remaja Katolik adalah Bersama Bunda
Maria, Mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Kita bersama-sama belajar semakin
mengenal Yesus melalui sedikitnya 5 peristiwa yang dialami oleh Bunda Maria dalam
hidupnya. Setiap peristiwa menunjukkan dinamika iman Bunda Maria sebagai murid
dalam sosok seorang ibu. Mulai dari keputusan iman untuk menjawab ya pada panggilan
Allah, berproses mengenal Allah dan kehendak-Nya, mewujudkan iman tersebut melalui
sikap peka dan peduli, setia mengikut Yesus dan mencintai Bunda Maria sebagai Bunda
Gereja. Adapun tema pertemuan tersebut adalah:

1.
2.
3.
4.
5.

Kujawab Ya
Terus Mengenal Kehendak-Mu
Melakukan Perintah-Mu
Bunda Maria Bundaku
Bunda Maria Diangkat ke Surga.
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Kakak-kakak pendamping yang terkasih,
Bahan pendalaman iman di bulan Maria ini dapat dikembangkan sesuai situasi Remaja
Katolik di paroki masing-masing. Anda boleh membuat kreasi lagu, permainan, jumlah
pertemuan, dan sebagainya sepanjang sejalan dengan tema agar semakin membantu
Remaja Katolik mendalami iman. Bentuk pelaksanaan pertemuannya pun dapat
disesuaikan dengan situasi di paroki masing-masing, entah online maupun offline.
Akhirnya, kami mengajak kakak-kakak sekalian untuk terus bersemangat mendampingi
remaja Katolik dan tetap jaga kesehatan. Per Mariam ad Jesum. Berkah dalem.
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iii

CATATAN SUSUNAN BAHAN

iv
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Renungan

Aktivitas

• Berani menjawab
YA pada panggilan
Tuhan

• Allah seringkali
memanggil orang
muda dalam
rencana-Nya
• Terus
mencari dan
menemukan
Yesus

Lukas 2:41-52
“Yesus pada
umur dua belas
tahun dalam
Bait Allah”
Permainan: Aku,
Mereka dan
Yesus
• Menyadari
bahwa kita
kadang jauh
dari Yesus

Lukas 1:26-38

Bacaan KS

“Pemberitahuan
tentang kelahiran
Yesus”
Diskusi Kelompok
“Aku dan Duniaku”

Remaja
meneladan
sikap iman
Bunda Maria
yang terusmenerus
berupaya
mengenal
(mencari dan
menemukan)
kehendak Allah

Remaja meneladan
sikap iman Bunda
Maria yang berani
menjawab ya pada
panggilan Allah

Tujuan

Terus Mengenal
Kehendak-Mu
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Kujawab Ya

1

Judul

Pertemuan

• Mengajak
orang lain
dating pada
Yesus

• Datang minta
pertolongan
pada Yesus

• Peka pada
situasi di sekitar
kita

Permainan:
Siapakah aku?

Yohanes 2:1-11
“Perkawinan di
Kana”

Remaja
meneladan sikap
iman Bunda
Maria yang peka
dan peduli pada
kebutuhan orang
lain karena percaya
penuh pada Yesus

Melakukan
Perintah-Mu
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• Bunda Maria
diberikan bagi kita
Gereja-Nya untuk
menemani dan
mendoakan kita
pada Yesus

• Bunda Maria setia
hadir menemani
Yesus yang
menderita hingga
akhir

Menonton video

Yohanes 19:16b-27
“Yesus disalibkan”

•Remaja menjalin
relasi yang semakin
dekat pada Bunda
Maria sebagai Bunda
Gereja

•Remaja meneladan
sikap iman Bunda
Maria yang setia pada
Yesus hingga akhir

Bunda Maria Bundaku
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5

Doa Rosario
Peristiwa Mulia

Pengantar tentang
dogma Bunda
Maria diangkat ke
surga

Remaja berdoa
rosario bersama

Bunda Maria
Diangkat ke Surga

Bersama Maria, Mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan
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PERTEMUAN 1
Kujawab Ya
Tujuan
Remaja meneladan sikap iman Bunda Maria yang berani menjawab YA pada panggilan
Allah

Lagu Pembuka

Bila Roh Allah ada
Bila Roh Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti Daud menari
Bila Roh Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti Daud menari
Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari
Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari
*) menari = melompat, tertawa, dll

Doa Pembuka
Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih karena boleh berjumpa lagi dalam pertemuan
Remaja Katolik pada hari ini. Pada bulan Mei ini, kami hendak belajar menjadi murid-Mu
melalui teladan Bunda Maria. Kami mohon agar Engkau menuntun dan memberikan
rahmat agar kami berani menjawab ya pada panggilan-Mu seperti yang dicontohkan
Bunda Maria. Semua ini kami mohon demi Yesus Guru dan Tuhan kami. Amin.

Pengantar
Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam
pertemuan Remaja Katolik di bulan Mei ini. Seperti yang teman-teman tahu bahwa pada
bulan Mei ini, kita sebagai umat Katolik secara khusus memiliki devosi pada Bunda Maria.
Biasanya kita mengisi bulan Mei ini dengan berdoa rosario bersama, pergi berziarah ke
gua Maria, dan sebagainya.
Di tahun 2021 ini, Keuskupan Surabaya memiliki tema tahunan yaitu Mengenal Yesus
sebagai Guru dan Tuhan. Nah, karena bulan Mei itu dipersembahkan secara khusus untuk
Bunda Maria maka kita akan mendalami iman bersama-sama dengan tema: Bersama
Bunda Maria, Mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan.
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Untuk pertemuan yang pertama, kita akan melihat kembali sosok Bunda Maria di waktu
masih remaja seperti teman-teman. Di usia yang begitu muda, Bunda Maria berani
membuat suatu keputusan yang besar makna dan dampaknya, baik bagi dirinya sendiri
maupun bagi kita semua. Apakah keputusan itu? Bagaimana hal itu terjadi? Kita dalami
bersama-sama lewat bacaan kitab suci ini.

Bacaan Kitab Suci
Lukas 1:26-38 “Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus”
26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di
Galilea bernama Nazaret, 27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang
bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 28 Ketika malaikat itu masuk
ke rumah Maria, ia berkata: “Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.”
29 Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti
salam itu. 30Kata malaikat itu kepadanya: “Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh
kasih karunia di hadapan Allah. 31 Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan
melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. 32 Ia akan
menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan
mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, 33 dan Ia akan menjadi
raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan
berkesudahan.” 34Kata Maria kepada malaikat itu: “Bagaimana hal itu mungkin terjadi,
karena aku belum bersuami?” 35Jawab malaikat itu kepadanya: “Roh Kudus akan turun
atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang
akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 36Dan sesungguhnya, Elisabet,
sanakmu itu, iapun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan
inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. 37Sebab bagi Allah tidak
ada yang mustahil.” 38Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah
padaku menurut perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia.

Pertanyaan pendalaman Kitab Suci
1. Maria masih seumuran teman-teman remaja ketika menerima kabar
gembira, menurutmu apa yang dirasakan Maria saat itu?
( takut, bingung, tidak jelas )
2. Kemudian, menurutmu, apa saja situasi sulit yang dihadapi Maria kala
itu? (masih sangat muda, belum menikah, dihakimi orang, dll)
3. Mengapa Maria pada akhirnya menjawab ya?
(Ia percaya bahwa tidak ada yang mustahil)
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Aktivitas
Diskusi Kelompok “Aku dan duniaku”
1. Pendamping menyediakan 3 tema yakni: Aku dan Keluargaku (tema A),
Aku dan Teman-temanku (tema B), Aku dan Medsos (tema C)
2. Pendamping membagi remaja menjadi beberapa kelompok diskusi
sesuai tema (1 tema bisa didalami oleh lebih dari 1 kelompok)
3. 1 tema bisa didalami oleh lebih dari 1 kelompok, misal: tema A ‘Aku dan
Keluargaku’ didalami oleh 2-3 kelompok
4. Pendamping memberi pertanyaaan diskusi berikut ini, yang dibahas di
semua tema:
a. Saat usianya masih muda, Maria menjawab ya pada panggilan
Tuhan. Menurutmu apa arti panggilan Tuhan sebagai remaja
dalam keluarga/teman-teman / medsos?
b. Di usia mudamu saat ini, apa tantangan terbesarmu dalam
menjalani panggilan Tuhan sebagai remaja dalam keluarga/
teman-teman/ medsos?
c. Bagaimana ‘biasanya’ sikapmu terhadap tantangan tersebut?
d. Dengan belajar dari Bunda Maria sebagai murid, apa sikap tepat
yang dapat kamu lakukan untuk menghadapi tantangan itu?
5. Pendamping meminta beberapa kelompok menyampaikan hasil
diskusinya
Makna dari aktivitas ini agar remaja dapat menentukan sikap yang tepat sesuai teladan
Bunda Maria ketika menghadapi tantangan dalam: keluarga/ teman-teman/ medsos.

Renungan
Teman-teman remaja terkasih, dalam bacaan Kitab Suci yang didalami bersama tadi, kita
belajar mengenai awal mula perjalanan Bunda Maria ketika menjawab Ya pada panggilan
Tuhan. Ada beberapa pesan yang bisa kita petik bagi kita.

Allah seringkali memanggil orang muda dalam rencana-Nya
Ketika malaikat Gabriel menemui Bunda Maria untuk menyampaikan kabar gembira,
ia adalah seorang perawan yang berusia muda antara 14-16 tahun (bdk Lukas 1:26-27).
Usianya yang remaja, dinilai belum memiliki banyak wawasan dan pengalaman, tidak
menjadi suatu halangan bagi Allah untuk memanggil Maria. Ia sempat merasakan ragu
ketika melihat kondisinya bahwa ia belum bersuami maka bagaimana mungkin rencana
Allah itu terjadi (bdk Lukas 1:34). Akan tetapi keputusan Bunda Maria untuk menjawab
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ya, bukanlah berdasar pada pemahamannya saja sebagai manusia yang saat itu berusia
muda. Bunda Maria percaya pada Allah yang memanggil-Nya.
Teman-teman remaja, seringkali juga merasa diri masih begitu muda sehingga muncul
keraguan apakah Allah juga mau memanggil remaja seperti kalian. Kalian merasa belum
tahu banyak hal, belum banyak pengalaman, belum lagi menghadapi orang-orang yang
lebih tua, dan lain-lain. Ketika kalian bersama teman sebaya terkadang juga tidak mudah
untuk tetap jadi remaja yang berkata baik, jujur, sabar, berani membela yang lemah, dapat
mengendalikan diri, dll.
Dengan belajar dari peristiwa yang dialami Bunda Maria ini, kalian dapat melihat bahwa
Allah juga memanggil remaja dan orang muda untuk rencana-Nya. Allah percaya bahwa
remaja memiliki potensi dan kemampuan menjalani tanggung jawab.

Berani menjawab YA pada panggilan Tuhan
Setelah menyadari bahwa usia muda bukanlah suatu halangan, tapi justru kesempatan
besar, maka berikutnya teman-teman remaja juga mesti berani memilih sikap. Contohlah
Bunda Maria yang memilih sikap dengan berani menjawab ya pada panggilan Tuhan.
Jawaban Ya Bunda Maria tersebut berarti bahwa ia bersedia untuk sepenuhnya dipakai
oleh Allah (bdk. Luk 1:38).
Meskipun terkadang, mengikuti kehendak Allah bukan berarti jalan yang dilalui ke
depan itu selalu enak, menggembirakan, mulus tanpa halangan/tantangan. Jalan yang
ditempuh Bunda Maria ternyata bukanlah jalan yang selalu menggembirakan. Dimulai
dari stigma negatif karena hamil di luar nikah, berjalan sekian kilometer dalam keadaan
hamil tua untuk sensus, melahirkan di kandang karena ditolak penginapan, mengungsi
ke Mesir untuk menghindarkan anaknya dari pembunuhan, dan seterusnya. Ternyata
keputusan menjawab ‘Ya’ itu tidak serta merta menjadikan jalan ke depan serba mudah,
enak dan menggembirakan.
Teman-teman remaja, banyak tantangan yang kalian hadapi dalam hidup seharihari. Tantangan dari dirimu sendiri, keluarga, teman-teman dan lingkungan sekitarmu
terkadang membuatmu enggan berbuat sesuatu yang baik demi menjawab panggilan
Tuhan. Lalu harus bagaimana dong?
Teman-teman remaja, yang dimaksud dengan panggilan Tuhan itu ada berbagai macam
wujudnya. Ada bentuk panggilan bagi yang mau jadi Romo dengan masuk seminari,
panggilan untuk terlibat menjadi misdinar, lektor, paduan suara di Gereja, dan juga ada
panggilan yang bisa kalian wujudkan dalam hidupmu sehari-hari karena menjadi murid
Yesus.
Contoh menjalankan panggilan sebagai murid Kristus di lingkungan medsos seperti
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memposting hal-hal tentang iman Katolik, bertutur kata sesuai etika bermedsos, tidak
mem-bully siapapun, dan sebagainya. Dalam lingkaran pertemananmu pun, kalian bisa
mewujudkan panggilan dengan percaya diri membagi senyum, berani menyapa duluan,
tidak mem-bully teman-teman, dan sebagainya.
Kembali lagi, semuda apapun usiamu, contohlah Bunda Maria yang berani menghadapi
tantangan dan berani menjawab ya pada panggilan Tuhan.

Aksi Perutusan di rumah
Kita sepakat bahwa Bunda Maria jadi contoh buat kalian para remaja. Di usianya yang
begitu muda, ia berani menjawab Ya pada panggilan Allah. Teladan muda yang luar biasa
buat kalian. Nah, sekarang buatlah feed IG yang menampilkan satu gambar/patung/
benda seputar Bunda Maria yang paling kamu sukai dan tulis juga karakter Bunda Maria
yang paling kamu kagumi. Tag akun IG rekat parokimu dan juga akun IG komisi remaja.
Ramaikan juga dengan hashtag #Rekat #BahanMaria #keuskupansurabaya.

Doa Penutup

Kidung Maria (Puji Syukur no 18)
Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku
Sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini
Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa
Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa kuduslah nama-Nya
Kasih sayang-Nya turun-temurun kepada orang yang takwa
Perkasalah perbuatan tangan-Nya, dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya
Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dari takhta, yang hina dina diangkat-Nya
Orang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan
tangan kosong
Menurut janji-Nya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya
Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya.
Kemuliaan ....
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Lagu Penutup

Perawan Pilihan Allah (Puji Syukur 635)
Perawan pilihan Allah o Maria
Kau trima rahmat berlimpah o Maria
Doakanlah putramu di dalam tugas hidupnya di dunia
Kau sambut tugas nan suci o Maria
Mengandung Putra Ilahi o Maria
Doakanlah putramu di dalam tugas hidupnya di dunia
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PERTEMUAN 2
Terus Mengenal Kehendak-Mu

Tujuan
Remaja meneladan sikap iman Bunda Maria yang terus-menerus berupaya mengenal
(mencari dan menemukan) kehendak Allah

Lagu Pembuka

Kudaki-daki
Ku daki-daki daki-daki gunung yang tinggi
Ku turun-turun lembah yang curam
Ku melintasi padang rumput hijau membentang
Yesus besertaku
Ku terbang-terbang luas angkasa
Ku selam-selam dalam samudera
Ku dayung-dayung perahu di sungai
Yesus besertaku
Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada
Di atas dan di bawah Kau ada
Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada
Karena Engkau sertaku

Doa Pembuka
Tuhan Yesus, senang sekali kami bertemu lagi dalam pertemuan ini. Terima kasih untuk
anugerah kesehatan dan juga cinta yang Kau berikan pada kami semua. Kali ini, kami
mau belajar untuk semakin mengenal-Mu melalui peristiwa istimewa yang dialami
oleh Bunda Maria. Kami mohon curahkanlah Roh-Mu agar membuka hati kami untuk
mendengarkan sabda-Mu. Doa ini kami haturkan pada-Mu dalam perantaraan Yesus
Guru dan Tuhan kami. Amin.

Bahan Pendalaman Iman Bulan Maria
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Pengantar
Halo teman-teman remaja! Berjumpa lagi di pertemuan Remaja Katolik kali ini. Salah satu
lirik lagu Kudaki-daki itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dalam
situasi suka dan duka, dalam keadaan sedih atau gembira, pokoknya di semua situasi.
Akan tetapi seringkali kita kurang menyadari bahwa Yesus selalu. Kita menilai bahwa Yesus
menjauh, padahal Yesus tak pernah sekalipun jauh dari kita. Kayaknya kita yang kadang
tanpa sadar menjauh dari Yesus, entah karena pilihan kita sendiri, atau terpengaruh orang,
dan lainnya.
Nah, dalam pertemuan ini kita juga belajar dari Bunda Maria yang sempat jauh dari Yesus
ketika Yesus ada di Bait Allah. Bagaimana Bunda Maria bisa terpisah/jauh Yesus? Apa yang
terjadi? Kita dalami bersama-sama dalam pertemuan ini.

Bacaan Kitab Suci
Lukas 2:41-52 “Yesus pada umur dua belas tahun dalam Bait Allah”
41Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. 42Ketika Yesus
telah berumur dua belas tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada
hari raya itu. 43Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah
Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tua-Nya. 44Karena mereka menyangka bahwa
Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan
jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. 45Karena
mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari
Dia. 46Sesudah tiga hari mereka menemukan Dia dalam Bait Allah; Ia sedang duduk di
tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaanpertanyaan kepada mereka. 47Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan
kecerdasan-Nya dan segala jawab yang diberikan-Nya. 48Dan ketika orang tua-Nya melihat
Dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibu-Nya kepada-Nya: “Nak, mengapakah Engkau
berbuat demikian terhadap kami? Bapa-Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau.”
49Jawab-Nya kepada mereka: “Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu,
bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?” 50Tetapi mereka tidak mengerti apa
yang dikatakan-Nya kepada mereka. 51Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret;
dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu-Nya menyimpan semua perkara itu
di dalam hatinya. 52Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan
besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.

Pertanyaan pendalaman Kitab Suci
1. Setelah pulang dari Paskah Yahudi, Maria dan Yosef tidak tahu di mana
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Yesus berada, menurutmu, apa penyebabnya? (Maria dan Yosef berpikir
bahwa Yesus sudah ikut pulang, mereka ikut arus rombongan orang
banyak)
2. Setelah sadar bahwa Maria dan Yosef kehilangan Yesus, lalu apa yang
mereka lakukan? (ay 45-46: cari dan menemukan)
3. Maria dan Yosef berhasil menemukan Yesus. Lalu bagaimana sikap Maria
dan Yosef ketika mendengar jawaban Yesus yang tidak dapat mereka
mengerti? (mereka menyimpan dalam hati, dan terus membesarkan
Yesus)

Aktivitas
Permainan: Aku, Mereka, dan Yesus
1. Pendamping membagi peserta menjadi 3 kelompok karakter yaitu
kelompok A adalah karakter ‘Aku’, kelompok B adalah karakter ‘Mereka’,
kelompok C adalah karakter ‘Yesus’
2. Tugas tiap kelompok karakter adalah menemukan minimal 3 pendapat
terhadap tema tertentu menurut karakter yang sedang diperankan
kelompok
3. Cara bermain: pendamping menyebutkan satu tema, tiap kelompok
diberi waktu diskusi sekitar 2 menit, setelah waktu habis tiap kelompok
menyampaikan pendapat yang ditemukan dari hasil diskusi
4. Kemudian, pendamping bisa menyebutkan satu tema lagi untuk
dibahas, dan seterusnya.
5. Usulan tema: Pacaran saat SMP, Tik-Tok, Misa bersama keluarga,
FOMO (fear of missing out), senioritas, bullying, dll (pendamping bisa
menemukan tema diskusi lain yang sesuai dengan remaja di paroki).
Makna dari aktivitas ini adalah agar remaja dapat belajar mengenali bahwa terkadang
ada perbedaan pendapat mengenai suatu topik antara dirinya, lingkungan sekitar dan
Tuhan Yesus.

Renungan
Teman-teman remaja terkasih, dari bacaan Kitab Suci dan permainan yang kita jalani
bersama tadi, ada beberapa nilai yang bisa kita petik bersama Bunda Maria.

Bahan Pendalaman Iman Bulan Maria
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Menyadari bahwa kita kadang jauh dari Yesus
Santo Yosef dan Bunda Maria sebagai orang tua yang taat melaksakan tradisi ajaran iman.
Setiap tahun mereka bersama Yesus merayakan Paskah di Yerusalem. Dalam perjalanan
pulang, mereka tidak menyadari bahwa Yesus tidak ikut pulang juga bersamanya. Ketika
itu, ada semacam adat yang berlaku bahwa kaum perempuan dan kaum laki-laki berjalan
bergerombolan secara terpisah. Kaum laki-laki akan berjalan di depan, kaum perempuan
akan berjalan di belakang. Sedangkan anak-anak boleh memilih berjalan di depan atau
pun di belakang. Kemudian mereka menanyakan pada kerabat keluarga dan orangorang, hingga pada akhirnya mereka kembali lagi ke Yerusalam untuk mencari Yesus
(bdk. Lukas 2:43-44).
Peristiwa yang dialami Bunda Maria dan Santo Yosef ketika terpisah/jauh dari Yesus ini
dapat dimaknai seperti ketika teman-teman jauh dari Yesus dalam peristiwa hidup seharihari. Misalnya ketika teman-teman merasa jarang doa apalagi karena tidak segera dibalas,
seringkali uring-uringan, malas ngapa-ngapain seharian, berpikiran pesimis dan negatif
pada apapun, banyak buang waktu hanya lihatin medsos, dan sebagainya.
Dari bacaan tadi, sedikitnya ada 2 hal yang menyebabkan teman-teman jauh dari Yesus.
Pertama, karena memilih jalan menurut pendapat teman-teman saja dan itu berbeda
arah dan tujuan dengan Yesus. Dari permainan singkat tadi, teman-teman dapat lihat
bahwa pendapat teman-teman mengenai tema tertentu seringkali berbeda dengan
pendapat Yesus. Bisa jadi teman-teman makin jauh bila tidak mau mendengar dan
mengikut Yesus.
Kedua, teman-teman jauh dari Yesus karena tanpa sadar juga ikut arus orang banyak.
Apa yang lagi trend, lagi dilakukan banyak orang, disukai banyak orang, dan terlebih
membuat kita makin jauh dari Yesus, terus tanpa disaring kita sekedar ikutan saja. Jadi
penting banget nih bagi teman-teman untuk terus diajak melihat apakah jalanmu sudah
sama dengan jalan Yesus, atau sekedar menuruti keinginan sendiri, atau bahkan ikutikutan orang saja. Apakah pilihan dan sikap yang teman-teman ambil juga sudah sesuai
dengan Yesus.

Terus mencari dan menemukan Yesus
Setelah mencari selama tiga hari, Santo Yosef dan Bunda Maria menemukan Yesus di Bait
Allah. Yesus sedang berdiskusi dengan alim ulama. Mereka tercengang melihat Yesus.
Bunda Maria langsung mengungkapkan perasaannya: Nak mengapa Engkau berbuat
demikian terhadap kami? Bapa-Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau? Yesus
menjawab: Mengapa kamu mencari Aku? Tidakah kamu tahu bahwa Aku harus berada
dalam rumah Bapa-Ku? Santo Yosef dan Bunda Maria tidak mengerti jawaban Yesus itu.
Teman-teman, bila di awal tadi kita sempat jauh dari Yesus maka jangan terus menjauh.
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Kita mau meneladan Bunda Maria yang memilih untuk terus berusaha, lalu mencari
hingga menemukan Yesus di Bait Allah. Perjuangan untuk menemukan Yesus itu butuh
proses bertanya, berjalan ke arah yang benar, terus-menerus dilakukan, tidak berhenti
untuk menyerah.
Maka terkait dengan peristiwa sebelumnya, kita dapat memahami bahwa keputusan
awal untuk menjawab Ya menjadi murid Kristus, harus terus disertai kesediaan membuka
hati untuk mengenal Yesus dan kehendak-Nya.
Mengenali Tuhan Yesus dan kehendak-Nya merupakan proses terus-menerus, seringkali
tidak langsung sepenuhnya kita pahami saat itu juga, ada banyak hal yang di luar dugaan,
ada banyak pengaruh dari pendapat orang pada umumnya. Seperti yang dialami Bunda
Maria, yang mulai mengenali siapa Yesus dan apa yang jadi kehendak Yesus untuk berada
di Bait Allah.
Nah teman-teman remaja, mari terus berusaha mengenal pribadi Yesus dan kehendakNya. Tuhan Yesus adalah Tuhan, Guru dan Sahabatmu. Ada banyak cara yang bisa kalian
lakukan untuk mengenal Yesus misalnya dengan mengikuti Ekaristi, mengikuti pertemuan
remaja Katolik, mengenal sabda-Nya dengan membaca kitab suci, mengenal ajaran-Nya,
mengenal santo-santa, dan sebagainya. Kalian pun harus selalu terus berusaha mengenal
Tuhan Yesus termasuk dalam pengalaman hidupmu sehari-hari, baik di keluarga,
lingkungan pertemanan, medsos, dan sebagainya. Karena Tuhan Yesus selalu menyapa
dan menyatakan cinta-Nya pada kalian melalui setiap pengalaman dalam hidupmu. Jadi,
teruslah mengenal Tuhan Yesus hari demi hari bersama Bunda Maria

Aksi
•

•

Bunda Maria jadi contoh bagi teman-teman untuk terus mencari dan
mengenal kehendak Tuhan Yesus. Nah, selama seminggu ke depan,
coba kalian ingat lagi pengalaman hidupmu yang membuatmu
semakin mengenal Tuhan Yesus, dan apa pesan yang kalian dapat
lewat pengalaman itu.
Kemudian tulislah pengalaman tersebut, entah di buku harianmu atau
juga dalam akun medsosmu

Doa Penutup
Doa Penyerahan pada Maria (Puji Syukur no 216)
Santa Maria, Bunda Allah, kami bersyukur karena Allah telah membebaskan engkau dari
noda dosa sejak engkau dikandung. Ia berkenan memperhatikan kerendahanmu, dan
Bahan Pendalaman Iman Bulan Maria
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mengangkat engkau menjadi ibu Sang Juruselamat. Kami bersyukur pula karena engkau
telah menjadi teladan orang beriman. Dalam menanggapi panggilan Allah, engkau
menyerahkan diri segenap hati dengan berkata, “Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku
menurut perkataanmu.”
Ya Bunda, kami, para putramu, sangat mencintai engkau dan ingin mengikuti teladanmu.
Mohonkanlah kami rahmat Allah, agar kami selalu berusaha melakukan kehendak Allah.
Bunda yang penuh kasih sayang, kami serahkan kepadamu segenap keluarga kami.
Sudilah engaku selalu melindungi kami sekeluarga. Semoga kami semua menjadi anakanak yang patut keoadamu dan saling mengasihi dengan tulus hati.
Kami serahkan kepadamu segenap warga masyarakat kami bersama para pemimpinnya.
Sudilah engkau melindungi mereka dalam setiap usaha membangun bangsa dan
negara. Ya Ratu pencinta dami, batulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun
dan damai. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal putramu, Yesus.
Doakanlah mereka yang dianiaya karena imandan kebenaran. Semoga mereka tabah,
dan tetap setia kepada Yesus, putramu.
Ya Bunda Maria, penolong yang sejati, hantarkanlah semua permohonan kami ini ke
hadapan putramu, Sang Maharaja Kerajaan Damai, tempat setiap doa permohonan
dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan dikuatkan. Dialah
Tuhan kami kini dan sepanjang masa. (Amin.)

Lagu Penutup

Dengarkanlah Maria (Puji Syukur no 632)
Dengarkanlah Maria terima salamku
Dengan pujian syukur serta nyanyianku
Terpilihlah engkau terpanggillah engkau
Menjadi Bunda Yesus Sang Juruselamatku
Dengan sebulat hati kau trima tugasmu
Menjadi Bunda Yesus Sang Juruslamatku
Terpujilah engkau di sluruh dunia
Engkau tetap setia selama hidupmu
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PERTEMUAN 3
Melakukan Perintah-Mu
Tujuan
Remaja meneladan sikap iman Bunda Maria yang peka dan peduli pada kebutuhan orang
lain karena percaya penuh pada Yesus

Lagu Pembuka

Hidup ini adalah Kesempatan
Hidup ini adalah kesempatan
Hidup ini untuk melayani Tuhan
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan bri
Hidup ini harus jadi berkat
Oh Tuhan pakailah hidupku
Selagi aku masih kuat
Bila saatnya nanti
Ku tak berdaya lagi
Hidup ini sudah jadi berkat

Doa Pembuka
Tuhan Yesus, syukur pada-Mu atas penyertaan, perlindungan dan semangat yang Kau
curahkan pada kami semua. Ya Tuhan, kali ini kami mau belajar meneladan Bunda Maria
yang peka dan peduli pada kebutuhan sesama. Dampingilah kami agar tidak hanya
memikirkan kebutuhan kami sendiri saja, tapi mulai peka melihat situasi di sekitar kami.
Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin.

Pengantar
Teman-teman remaja, bagaimana kabar hari ini? Nah, di pertemuan sebelumnya, bersama
Bunda Maria, kalian belajar memilih dan mengambil keputusan yang sesuai kehendak
Tuhan Yesus. Kemudian di hari ini, kita mulai bergerak keluar dari diri kita sendiri. Belajar
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melihat situasi di sekeliling kita dan melakukan sesuatu yang berguna. Singkat cerita,
Bunda Maria mengajak kita untuk peka dan peduli pada kebutuhan orang lain. Peka yang
seperti apa nih? Peduli dalam bentuk bagaimana nih? Kita dalami bersama-sama ya.

Bacaan Kitab Suci
Yohanes 2:1-11 “Perkawinan di Kana”
1Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ; 2Yesus
dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan itu. 3Ketika mereka kekurangan
anggur, ibu Yesus berkata kepada-Nya: “Mereka kehabisan anggur.” 4Kata Yesus
kepadanya: “Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba.” 5Tetapi ibu Yesus
berkata kepada pelayan-pelayan: “Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu!” 6Di situ
ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi,
masing-masing isinya dua tiga buyung. 7Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu: “Isilah
tempayan-tempayan itu penuh dengan air.” Dan merekapun mengisinya sampai penuh.
8Lalu kata Yesus kepada mereka: “Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin
pesta.” Lalu merekapun membawanya. 9Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang
telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan,
yang mencedok air itu, mengetahuinya ia memanggil mempelai laki-laki, 10dan berkata
kepadanya: “Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang
puas minum, barulah yang kurang baik; akan tetapi engkau menyimpan anggur yang
baik sampai sekarang.” 11Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama
dari tanda-tanda-Nya dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan muridmurid-Nya percaya kepada-Nya.

Pertanyaan pendalaman Kitab Suci
1. Ketika mereka kehabisan anggur, apa yang dilakukan Bunda Maria?
(menyampaikan situasi tersebut pada Yesus)
2. Mengapa Bunda Maria langsung menyampaikan pada Yesus, ketika
melihat bahwa mereka kehabisan anggur? (percaya Yesus pasti
lakukan sesuatu)
3. Menurutmu, sikap apa yang sudah ditunjukkan Maria dari cerita di atas?
(peduli, inisiatif, peka, dll)

Bahan Pendalaman Iman Bulan Maria
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Aktivitas
Permainan “Siapa aku?”
Makna: remaja diajak mengenal 4 remaja yang peka dan peduli berbuat sesuatu bagi
kondisi di sekitarnya.
1. Pendamping mengajak remaja untuk menebak tokoh remaja yang
terkenal di dunia. Sebelumnya pendamping mengacak wajah tersebut,
atau mengurangi beberapa bagian wajah remaja tersebut sebagai
bagian dari permainan.
2. Setelah semua tokoh tertebak, pendamping membagi remaja menjadi
4 kelompok, dan mendapat tugas mencari info tentang remaja tersebut:
a. Siapakah dia? (nama, asal negara, usia)
b. Hal yang mereka lakukan?
c. Apa pesan yang kamu dapat?
d. Kelompok remaja menceritakan hasil diskusi tersebut

•
•
•

•
•

Malala Yousafzai
Asal Pakistan
Mengkampanyekan perlunya pendidikan bagi
anak-anak perempuan melalui catatan harian
anonim di internet
2012: nyaris tewas ditembak milisi Taliban
2014: menerima nobel perdamaian di usia 17 tahun

https://www.suara.com/lifestyle/2014/10/10/184937/kisah-tentang-malala-yousafzai-peraih-nobeltermuda?browse=frommobile#!

•
•
•

•
•

Aitzaz Hassan
Pelajar asal Pakistan
Tewas di usia 15 tahun karena mengorbankan
nyawanya untuk menghentikan aksi bom bunuh
diri pada tahun 2013
Ratusan siswa di sekolahnya selamat berkat
aksinya
Dianugerahi pahlawan nasional Pakistan

https://www.beritasatu.com/dunia/160430/nama-pahlawan-remaja-pakistan-diabadikan-jadi-namasekolah
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•
•
•
•
•

Carlo Acutis
Remaja asal Italia
Menggunakan internet untuk mewartakan Injil
Menolong tunawisma
Ditetapkan jadi Beato di tahun 2020

https://www.kitakatolik.com/besok-remaja-berjeans-dan-sepatu-nike-ini-dibeatifikasi/

•
•
•
•

•

Nunzio Sulprizio
Remaja yatim piatu asal Itali
Diperlakukan tidak adil oleh pamannya hingga
sakit-sakitan
Mengabdikan diri untuk membantu pasien lain
ketika sedang dirawat di rumah sakit, hingga
akhirnya meninggal karena kanker tulang sebelum
usia 20 tahun
Dikanonisasi oleh Paus Fransiskus pada tahun
2018

https://www.dokpenkwi.org/2018/07/20/paus-fransiskus-akan-mengkanosisasi-nunzio-sulprizio-padasinode-orang-muda-oktober-mendatang/

Renungan
Teman-teman terkasih, luar biasa ya kisah remaja yang tadi kalian cari saat permainan.
Mereka semua memiliki kesamaan yakni peka, peduli dan berani berbuat sesuatu yang
nyata untuk kebutuhan orang lain. Hal yang sama pun diteladankan Bunda Maria bagi
kita lewat bacaan Kitab Suci di atas tadi. Ayo kita simak nilai yang kita dapat kita ambil ya.

Peka pada situasi di sekitar kita
Bacaan di atas mengisahkan tentang Bunda Maria dan Yesus hadir dalam perkawinan
di Kana yang di Galilea. Murid-murid Yesus juga ada di situ. Bunda Maria rupanya ikut
terlibat dalam peristiwa perkawinan itu, bukan hanya sekedar datang sebagai tamu.
Karena itu Bunda Maria mengetahui jika anggur yang menjadi suguhan utama dalam
pesta perkawinan itu habis dan dapat berakibat membuahkan aib bagi tuan rumah.
Bahan Pendalaman Iman Bulan Maria
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Teman-teman, dari Bunda Maria kita dapat mencontoh sikapnya yang peka pada keadaan
di sekitarnya. Bunda Maria tidak larut sibuk menikmati pesta saja. Bisa jadi Bunda Maria
menangkap situasi cemas, gelisah di antara pelayan atau pun penyelenggara pesta ketika
anggur sudah mulai habis. Maka bersikap peka seperti Bunda Maria berarti melihat apa
yang terjadi di sekitar kita, tidak hanya fokus pada diri kita sendiri.

Datang meminta pertolongan pada Yesus
Kemudian Bunda Maria menyampaikan kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur.
Yesus menjawab: “Mau apa engkau daripadaKu, ibu? Saat-Ku belum tiba” (bdk. Yoh 2:4).
Atas jawaban Yesus itu, Bunda Maria sama sekali tidak bereaksi apapun pada Yesus.
Dari peristiwa ini, kita dapat melihat Bunda Maria yang mengenal dan percaya penuh
pada Tuhan Yesus. Iman dan pengenalan Bunda Maria pada Yesus itu mendorongnya
untuk datang pada Yesus. Ia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti peduli karena permohonan
Bunda Maria juga bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk kebaikan banyak orang. Ia
mengenali apa yang berkenan bagi Tuhan Yesus yakni kebaikan dan sukacita bagi orang
banyak.

Mengajak orang lain datang pada Yesus
Maka meskipun Bunda Maria tidak mengeluarkan satu patah katapun atas jawaban
Yesus itu, namun Bunda Maria mengatakan kepada para pelayan: “Apa yang dikatakan
kepadamu, buatlah itu” (bdk. Yoh 2:5). Kemudian Yesus meminta kepada para pelayan:
isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Tanpa banyak kata, para pelayan itu
mengisinya sampai penuh. Selanjutnya Yesus mengatakan kepada mereka: sekarang,
cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Merekapun melakukan apa yang
dikatakan Yesus. Ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur.
Peristiwa tadi menunjukkan bahwa Bunda Maria menjadi perantara mukjizat dari Yesus.
Bunda Maria dengan caranya yang khas mengajak orang untuk taat pada Yesus. Ia
meminta para pelayan menaati perkataan Tuhan Yesus dalam menyediakan segala hal
yang diperlukan. Yang penting berupaya dulu, bersama-sama menyiapkan segala hal
yang diperlukan, tidak harus menunggu dulu.
Melalui bacaan hari ini, teman-teman dapat semakin percaya untuk datang pada Bunda
Maria, tidak ragu menyampaikan segala permasalahan pada Bunda Maria karena ia
sungguh menjadi perantara kita pada Yesus Putera-Nya. Bunda Maria tidak mungkin
membawa kita menjauh dari Tuhan Yesus.
Kemudian, teman-teman juga dapat meneladan Bunda Maria yang peka dan peduli
pada kebutuhan orang lain. Kepekaan Bunda Maria itu timbul dari kepercayaannya dan
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pengenalannya yang erat pada Yesus sebagai Tuhan. Nah, kepekaan dan kepedulian
yang teman-teman lakukan itu timbul karena kalian memiliki hubungan yang dekat
dengan Tuhan Yesus. Semakin kalian dekat dengan Yesus maka semakin berbuah dan
berdampaklah kalian dengan berbuat baik pada sesama. Itulah yang menjadi alasan
utama sekaligus ciri khas Remaja Katolik dalam berbuat baik. Apa nih yang bisa dilakukan
berikutnya? Teman-teman bisa melihat kondisi di sekitarmu, mungkin ada yang
membutuhkan pertolongan, kemudian susunlah solusi yang bisa kalian berikan sebagai
seorang remaja

Aksi
1. Temukan satu masalah di lingkungan sekitarmu, bisa di keluarga,
sekolah, komunitas remaja di gereja, sekitar rumah!
		
Solusi apa yang bisa kamu berikan?
		
Contoh situasi:
a. Kamu punya beberapa teman yang kadang join acara Remaja
Katolik, kadang juga tidak.
b. Sekarang ini, para lansia sudah bisa mendapat vaksin covid. Akan
tetapi ada tetanggamu yang termasuk lansia dan tinggal sendirian,
tidak ada yang bantu.
c. Kamu punya adik yang ikut sekolah minggu. Suatu ketika kamu
lihat kalau hanya ada satu pendamping yang mengajar sehingga
kakak tersebut agak kesulitan.
d. Dan sebagainya ....
2. Pikirkan solusi yang bisa kamu lakukan sebagai remaja, dan lakukanlah!

Doa Penutup
Tuhan Yesus dan Bunda Maria, kami sangat gembira sekali karena boleh bertemu dan
belajar bersama mengenai firman-Mu. Hari ini, kami Engkau ajak untuk meneladan
sikap peka dan peduli yang diteladankan Bunda Maria. Bantulah kami sebagai remaja
agar berani berbuat sesuatu, memberikan diri, menawarkan solusi bagi kebutuhan orang
yang ada di sekitar kami. Tentunya bukan karena bersandar pada kekuatan kami sendiri,
akan tetapi karena Engkau sendiri ya Tuhan Yesus yang selalu ada untuk membantu kami
semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria 3 x.
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Lagu Penutup

Salam Maria
Salam Maria rahmat Tuhan sertamu
Bunda Yesus Kristus doakanlah kami
Salam Maria engkau Bunda Gereja
Lindungilah kami doakan putramu
Salam Maria ratu surga dan bumi
Terpujilah engkau di sepanjang masa
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PERTEMUAN 4
Bunda Maria Bundaku
Tujuan
•
•

Remaja meneladan sikap iman Bunda Maria yang setia pada Yesus
hingga akhir
Remaja menjalin relasi yang semakin dekat pada Bunda Maria sebagai
Bunda Gereja

Lagu Pembuka

Kalau Kau Suka Hati
Kalau kau suka hati tepuk tangan (2x)
Kalau kau suka hati mari kita lakukan
Kalau kau suka hati tepuk tangan
#tepuk tangan = tertawalah, angguk kepala, sorak hore, semuanya

Doa Pembuka
Tuhan Yesus, syukur atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga hari ini. Hari demi hari,
kami belajar untuk semakin mengenal-Mu bersama Bunda Maria. Pada pertemuan kali
ini, kami diingatkan kembali akan pemberian-Mu pada kami yakni Bunda Maria yang
menjadi ibu kami. Kami juga bersyukur karena Engkau memberikan Bunda Maria menjadi
ibu kami. Ajarilah kami untuk terus meneladan Bunda Maria yang selalu mendoakan
kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Pengantar
Teman-teman remaja dalam pertemuan sebelumnya bersama Bunda Maria kita diajak
untuk peka dan peduli pada kebutuhan orang lain. Pada pertemuan hari ini, kita melihat
Bunda Maria yang setia sampai akhir ikut Yesus, Putranya yang menderita di salib. Sebagai
seorang ibu, Bunda Maria menemani kita setiap hari dalam situasi apapun. Mari kita
datang pada Bunda Maria dan bersama-sama mendalami pertemuan kita hari ini.
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Bacaan Kitab Suci
Yohanes 19:16b-27 “Yesus disalibkan”
16bMereka menerima Yesus. 17Sambil memikul salib-Nya Ia pergi ke luar ke tempat yang
bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani: Golgota. 18Dan di situ Ia disalibkan
mereka dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelahmenyebelah, Yesus di tengah-tengah. 19Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan
di atas kayu salib itu, bunyinya: “Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi.” 20Banyak
orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya
dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa
Yunani. 21Maka kata imam-imam kepala kepada orang Yahudi kepada Pilatus: “Jangan
engkau menulis: Raja orang Yahudi, tetapi bahwa Ia mengatakan: Aku adalah Raja orang
Yahudi.” 22Jawab Pilatus: “Apa yang kutulis, tetap tertulis.” 23Sesudah prajurit-prajurit itu
menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian-Nya lalu membaginya menjadi empat
bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian - dan jubah-Nya juga mereka ambil. Jubah itu
tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. 24Karena itu mereka berkata
seorang kepada yang lain: “Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi
baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya.” Demikianlah
hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci: “Mereka membagi-bagi
pakaian-Ku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubah-Ku.” Hal itu telah
dilakukan prajurit-prajurit itu. 25Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya dan saudara ibuNya, Maria, isteri Klopas dan Maria Magdalena. 26Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid
yang dikasihi-Nya di sampingnya, berkatalah Ia kepada ibu-Nya: “Ibu, inilah, anakmu!”
27Kemudian kata-Nya kepada murid-murid-Nya: “Inilah ibumu!” Dan sejak saat itu murid
itu menerima dia di dalam rumahnya.

Pertanyaan pendalaman Kitab Suci
1. Situasi apa yang dialami Yesus dalam perikop tadi? (ay 16b-23)
2. Ketika Yesus mengalami penderitaan, apa yang dilakukan Bunda Maria?
(ay 25 ia berdiri dekat Yesus)
3. Maria berdiri dekat salib Yesus. Menurutmu, apa arti sikap Maria tersebut?
(ia setia menemani dalam penderitaan, tegar, pasrah menghadapi
penderitaan)
4. Apa maksud Yesus memberikan ibu-Nya bagi murid yang dikasihi-Nya?
(Bunda Maria menjadi ibu bagi kita semua. Melalui kasih keibuannya,
Bunda Maria senantiasa menjaga dan membawa kita pada Yesus.)

Bahan Pendalaman Iman Bulan Maria

25

Aktivitas
Menonton Video lagu tentang Bunda Maria dan Yesus: Perfect Love (Mary’s song)
https: //drive.google.com/drive/folders/ 185dBA _WEf_ 24ULJRWFPxSBWztFIX _
aaf?usp=sharing
1.
Pendamping mengajak remaja menonton video lagu di atas
2. Pendamping mengajukan pertanyaan terkait video:
a. Pilih satu adegan yang paling berkesan di hatimu, dan ungkapkan alasannya!
b. Sebutkan karakter/nilai tentang ibu yang ada di video tersebut!

Renungan
Teman-teman terkasih, dalam peristiwa salib ini, Bunda Maria menjadi teladan seorang
murid dan juga sekaligus ibu yang setia hadir menemani ketika Yesus menderita. Yesus
sendiri kemudian memberikan Bunda Maria bagi Gereja-Nya, begitu pula Gereja-Nya
pada Bunda Maria.

Bunda Maria setia hadir menemani Yesus yang menderita hingga akhir
Sambil memikul salib-Nya, Yesus menuju ke Golgota. Ia disalibkan bersama dua orang
lain. Dan di atas kayu salib terpasang tulisan: Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi.
Kemudian para prajurit membuang undi atas jubah Yesus. Semua peristiwa penderitaan
ini dialami oleh Yesus dan Bunda Maria menyaksikannya.
Sebagai seorang ibu, tentu Bunda Maria merasakan kesedihan yang mendalam. Bunda
Maria tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia begitu tabah menjalani semua. Ia
menghadapi penderitaan, tidak lari menghindar. Ia hadir bagi Yesus. Ia setia menemaniNya selama menjalani penderitaan.
Teman-teman remaja, dalam perjalanan hidup sebagai manusia tentu pernah mengalami
penderitaan. Penderitaan yang kita dialami merupakan bagian dari proses hidup orang
beriman. Kita percaya bahwa situasi sulit atau penderitaan itu menjadi salah satu cara
Tuhan untuk membentuk kita. Bahkan berkaca dari Bunda Maria, situasi penderitaan
justru jadi puncak yang menyatukan dirinya dengan Tuhan Yesus. Penderitaan tidak
menjauhkan dia dari Putera-Nya.
Maka ketika teman-teman dihadapkan pada penderitaan, entah yang kalian alami sendiri,
atau yang dialami orang lain, sikap Bunda Maria itulah yang dapat kalian contoh. Ketika
kalian sendiri sedang menghadapi situasi sulit, ingatlah ada Bunda Maria yang menemani,
seperti ketika ia menemani Yesus. Ketika kalian melihat orang lain sedang mengalami
penderitaan atau situasi sulit, maka hadirlah bagi orang tersebut, seperti teladan Bunda
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Maria.

Bunda Maria diberikan bagi kita (Gereja-Nya) untuk menemani dan mendoakan kita pada Yesus
Kemudian, Yesus berkata pada ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya. Berkatalah Ia pada
ibu-Nya: Ibu, inilah anakmu. Dan kepada murid-murid-Nya: inilah ibumu.
Tuhan Yesus menyerahkan murid-murid-Nya pada pribadi yang Ia percaya yakni ibu-Nya
sendiri, yang sudah menunjukkan secara nyata teladan hidup orang beriman pada Yesus.
Dan para murid sejak saat itupun menerima Bunda Maria dalam rumahnya. Para murid
termasuk kita sekarang ini juga terus menerima dan bersama Bunda Maria sampai pada
Yesus.
Teman-teman remaja, bila kita dalami maknanya maka kita menyadari bahwa hal itu
adalah pemberian yang luar biasa buat kita semua. Di akhir hidup-Nya di dunia, Tuhan
Yesus memberikan ibu-Nya bagi para murid. Sebuah pemberian yang didasari atas kasih
Yesus bagi Gereja, pemberian yang terbaik yakni seorang ibu-bunda bagi Gereja. Sebagai
seorang ibu, Bunda Maria tidak lagi ibu dari Seseorang saja, tapi Ia mendapat makna dan
tugas yakni menjadi Ibu bagi Gereja-Nya. Artinya, Bunda Maria menjadi ibu kalian juga.
Ia menemani, menjaga, mendoakan, membawa kita semakin dekat pada Tuhan Yesus.
Maka, teman-teman jangan pernah ragu untuk datang memohon bantuan dan doa pada
Bunda kita sendiri. Bunda Maria pasti menghantarkannya pada Yesus.
Jalinlah relasi yang akrab dengan Bunda Maria Bundamu, ceritakan hidupmu seharihari, berdoa Salam Maria, berdoa Rosario, berdoa Novena, berkunjung ke gua Maria, dan
sebagainya. Bunda Maria pasti selalu menjaga dan memperhatikan kita semua sebagai
anak-anaknya dengan kasih keibuannya.

Aksi
•

•

Sungguh luar biasa ya, kita menerima Bunda Maria sebagai Bunda kita.
Sebagai ungkapan terima kasih, salah satunya kita bisa lakukan aksi
sederhana berikut ini: ayo kita tengok lagi, lalu bersihkan, serta hiasi
dengan indah patung/ gambar/ gua Maria baik yang ada di rumahmu,
atau di parokimu. Lakukan ini juga sebagai persiapan untuk aksi doa
rosario bersama di pertemuan selanjutnya ya.
Kemudian, doakan juga keluarga, teman atau orang-orang yang sedang
berjuang karena sakit-penyakit dan penderitaan

Doa Penutup
Bahan Pendalaman Iman Bulan Maria
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Tuhan Yesus, sungguh luar biasa teladan Bunda Maria bagi kami semua. Ia tidak hanya
ada bagi-Mu ketika segalanya baik-baik saja. Akan tetapi, ia setia menemani-Mu ketika
Engkau menderita. Kami ingin meneladan Bunda Maria yang setia pada-Mu dalam segala
peristiwa. Engkau juga memberikan Bunda Maria sebagai ibu bagi kami semua. Kami
percaya bahwa Bunda Maria akan membawa kami semakin mengenal-Mu. Dan ia selalu
mendoakan kami anak-anaknya. Tuhan Yesus kami bersyukur atas anugrah tersebut.
Amin. Salam Maria 3 x

Lagu Penutup

Ya Namamu Maria
Ya namamu Maria Bunda yang kucinta
Merdu menawan hati segala anakmu
Reff: Patutlah nama itu hidup di batinku
Dan nanti kuucapkan di saat ajalku
Ya nama yang keramat perisai hidupku
Dengan nama Maria aku pasti menang --- reff
Bila hatiku risau dan dirudung duka
Kuingat nama ibu yang pasti menghibur --- reff
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PERTEMUAN 5
Bunda Maria Diangkat ke Surga
Lagu Pembuka
Salam Ya Ratu Surgawi (Puji Syukur no 637)
Salam ya Ratu Surgawi, salam Maria
Engkaulah putri nan mulia, salam Maria
Hai umat nyanyilah bersorak-sorailah dan memuji tak henti
Salam, salam, salam Maria

Doa Pembuka
Tuhan Yesus, syukur atas rahmat-Mu yang kami terima dalam hidup. Syukur juga atas
Bunda Maria yang menjadi ibu bagi kami semua. Bimbinglah kami agar hari demi hari
semakin mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus seperti teladan Bunda Maria. Demi Kristus Tuhan
dan Pengantara kami. Amin.

Pengantar
Teman-teman remaja, kita sudah belajar bersama Bunda Maria untuk semakin mengenal
Yesus sebagai Guru dan Tuhan dalam 4 pertemuan sebelumnya. Bunda Maria mengajar
kita untuk berani menjawab ya pada panggilan Tuhan, terus-menerus mengenal
kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari, peka dan peduli pada kebutuhan orang lain,
serta setia pada Yesus hingga akhir.
Perjalanan Bunda Maria juga seperti perjalanan hidup teman-teman. Kalian ditantang
untuk berani menjawab ya pada panggilan Tuhan, dengan terus memilih melakukan
kehendak Tuhan, peka dan peduli pada orang-orang di sekitarmu, lalu tetap setia ikut
Yesus hingga akhir, meski dalam situasi penderitaan. Artinya, kalian punya Bunda
Maria yang tahu persis suka dukamu sebagai murid Yesus juga. Dan Bunda Maria pasti
menemani kalian setiap hari sebagai seorang Ibu. Untuk itu, yakinlah untuk datang pada
Bunda Maria juga.
Teman-teman remaja, segala peristiwa yang dialami Bunda Maria selama hidupnya,
berujung pada Bunda Maria diangkat ke surga. Hal ini ditetapkan sebagai dogma oleh
Paus Pius XII (1 November 1950) dalam dokumen Munificentissimus Deus.
Bunda Maria “diangkat” bukan “naik” ke surga. Peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga
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menunjukkan peringatan akan pengharapan akan kebangkitan badan di akhir zaman.
Dogma ini mau menunjukkan bahwa Maria adalah anggota Gereja yang pertama yang
diangkat ke surga. Dengan diangkat ke surga, Bunda Maria telah bersatu dengan Yesus
akan menyertai kita yang masih berziarah di dunia ini dengan doa-doanya. Jadi, kesetiaan
untuk hidup seturut kehendak Allah dan bersatu dengan Kristus, seperti Bunda Maria,
menjadikan kita nanti pada saat akhir jaman akan diangkat ke surga, jiwa dan badan.
Untuk memahkotai proses kita selama sebulan ini Bersama Bunda Maria, Mengenal Yesus
sebagai Guru dan Tuhan, maka marilah kita berdoa Rosario Bersama-sama.

Kegiatan
Doa Rosario Peristiwa Mulia
(Bisa diberi intensi khusus sesuai situasi di Remaja Katolik paroki masing-masing)

Doa Penutup
Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugrah dan penyertaan-Mu selama ini. Khususnya
selama bulan Maria ini, Engkau menunjukkan pada kami betapa Bunda Maria adalah
teladan iman yang luar biasa bagi kami para remaja. Kami percaya sebagai ibu kami,
Bunda Maria mengasihi dan menjaga kami agar selalu dekat dengan-Mu. Ajarilah kami
untuk hormat pada Bunda-Mu dan datang juga padanya. Ajarilah kami untuk taat dan
setia seperti Bunda Maria. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.

Lagu Penutup

Salam Ya Ratu Surgawi (Puji Syukur no 637)
Kau bunda yang penuh belas, salam Maria
Penghibur kami putramu, salam Maria
Hai umat nyanyilah bersorak-sorailah dan memuji tak henti
Salam, salam, salam Maria
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