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DOA PENUTUP:
Jemput seorang ahli KED untuk berdoa
secara spontan

LAGU PENUTUP:

HARAPAN:

DITEBUS DALAM
KRISTUS

Sebab Dia Hidup
(Because He Lives)

+ BERDOA DOA UNTUK
KELUARGA KUDUS

Anak Allah Yesus namaNya
Menyembuhkan, menyucikan
Bahkan mati tebus dosaku
Kubur kosong membuktikan Dia hidup
Reﬀ:
S’bab Dia hidup ada hari esok
S’bab Dia hidup ku tak gentar
Kerana ku tahu Dia pegang hari esok
Hidup jadi bererti s’bab Yesus hidup

FOKUS:
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Penebusan telah datang kepada kita semua, berkat karya penebusan
Kristus di kayu salib. Keselamatan adalah pilihan setiap individual
yang harus kita ambil masing-masing ,samaada kurnia ini kita terima
atau tolak bahkan sampai pada nafas terakhir kita. (Paus Francis)

PENGENALAN:

PENDALAMAN:

Kebangkitan Kristus Kebangkitan adalah kemenangan atas dosa dan kematian.Dalam
kehidupan seharian kita menghadapi pertempuran kita sendiri terhadap godaan dan dosa.
Bolehkah kita mengasihi mereka yang membenci kita? Bolehkah kita mencintai orangorang yang meludahi mukanya? Yesus telah memenangi kemenangan abadi. Marilah kita
membenarkan Tuhan bekerja melalui kita, kerana jika kita seorang saja kita pasti akan
gagal, tetapi bersama Dia kita akan berkongsi dalam kemenangan. ( Tim Teras PMPC)

LAGU PEMBUKAAN:

“Dia tiada di sini!"

Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal
tiada noda dan cela Bukan dengan emas
perak Kau menebus diriku Oleh segenap
kasih dan pengorbanan – Mu

Piramid Mesir terkenal di dunia sebagai
salah satu "Tujuh Keajaiban" dunia kuno.
Tetapi mereka sebenarnya makam gergasi
yang mengandungi mayat Mesir Firaun.

DOA PEMBUKAAN:
Menjemput seorang ahli KED untuk
mengucapkan Doa Pembukaan.

Hai maut di manakah
kemenanganmu? Hai maut,
di manakah sengatmu?"
Sengat maut ialah dosa
dan kuasa dosa ialah
hukum Taurat.

DIALOG:

Seperti Yang Kau Ingini

Reﬀ:
Ku telah mati dan tinggalkan cara
hidupku yang lama Semuanya sia – sia
dan tak bererti lagi
Hidup ini ku letakkan pada mezbah – Mu
ya Tuhan Jadilah padaku seperti yang
kau ingini

1 Kor 15: 55-57

Westminster Abby terkenal, dan
beribu-ribu melawatnya kerana mayat
penulis terkenal, ahli falsafah dan ahli
politik dikebumikan di sana.
Tetapi terdapat Makam suci di Yerusalem,
dan para penziarah dari seluruh dunia
datang ke kubur yang kosong itu dengan
tertulis di pintu masuknya yang
mengatakan, "Dia tidak ada di sini."
Ianya terkenal kerana Yesus Kristus yang
pernah dikuburkan di sana bangkit dari
antara orang mati, meninggalkan sebuah
makam yang kosong, seperti yang Dia
katakan
kepada
murid-muridnya.
Dengan demikian, Dia mengerjakan
mukjizat yang paling penting dalam

hidupNya, menentang hukum alam dan
membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan.
Kita bersukacita peristiwa yang agung dan
unik ini dengan merayakan Paskah. Paskah
adalah pesta yang memberikan kita
harapan dan dorongan dalam dunia rasa
sakit, duka dan air mata. Ini mengingatkan
kita bahwa hidup itu layak untuk dijalani
Inilah kepercayaan kita bahawa Yesus yang
bangkit hadir secara nyata dalam jiwa kita,
dalam
gereja,
dalam
Sakramen
Mahakudus dan di surga yang memberikan
makna kepada doa peribadi, juga doa kita
Kepercayaan kita pada kehadiran Tuhan
Yang Bangkit memberi kita kekuatan
untuk melawan godaan dan kebebasan
dari kebimbangan dan ketakutan yang
tidak perlu. Doa St. Patrick, Rasul Irlandia,
berbunyi: "Kristus di hadapan-Ku, Kristus
di sampingku, Kristus di dalam diriku,
tidak pernah berpisah."
(Minggu Paskah, 2017, Radio Vatikan)

Berkongsilah dengan orang di sebelah anda. Berkongsi lagi untuk kali kedua dengan orang lain
• Kongsikan kegembiraan Paskah anda.
• Kongsikan pengalaman anda ditebus oleh Kristus yang Bangkit

Tetapi syukur kepada
Allah, yang telah memberikan
kepada
kita
kemenangan oleh Yesus
Kristus, Tuhan kita.

Reflection:
1. Memohon kepada Roh Kudus.
(Terbuka untuk diterangi dan
diberdayakan oleh Kristuss)
2. Membaca teks sebanyak dua
atau tiga kali
3. Resapi Sabda Allah dalam
keheningan.
4. Apakah perkataan, frasa atau
ayat yang menarik perhatian
anda? (Sila tuliskan)
5. (Pilih hanya satu #4) Apakah
yang dikatakan oleh Roh Kudus
kepada saya? (Sila tuliskan)
6. Kongsikan dalam kumpulan
kecil (3 – 4 orang) # 4&5.

Tindakan:
Semasa bulan April ini marilah kita
membawa kegembiraan kerana
diselamatkan kepada orang lain.
(Tuliskan perbuatan yang ingin
anda lakukan)

