


SUSUNAN ACARA

15.30-15.35 Doa Pembuka

15.35-15.40 Pembukaan

15.40-16.05 Romo Rudy

16.05-16.30 Fifin

16.30-16.45 Tanya Jawab

16.45-16.50 sponsor

16.50-17.00 Foto bersama & Doa Penutup



Metode PT3I

P
Pemaparan

Kitab Suci

T
Tarik 

Perhatian

I
Intisari

I
Interaksi

I
Internalisasi

❑ Kontemplasi
dengan Gambar

❑ Identifikasi diri
(aku dimana
dengan siapa

❑ Analisa Teks
(kata kunci/
pesan utama
diulang)

❑ Video singkat

❑ Headline

❑ Trending Topics

❑ Pengalaman Hidup

❑ Pesan Kitab Suci

❑ Pesan Moral

❑ Transformasi Hidup

❑ RAN (Rencana Aksi
Nyata)

❑ Sharing / Diskusi ❑ Rumusan singkat

❑ Refleksi Naratif



P
Pemaparan

Kitab Suci

❑ Kontemplasi dengan Gambar

❑ Identifikasi diri:
•aku dimana . . . 
•dengan siapa . . .
•sedang berbuat
apa

❑ Analisa Teks
(kata kunci / pesan utama

diulang)



Lukas 19:28-40
Yesus dielu-elukan di Yerusalem

1. Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanan-Nya ke Yerusalem. Ketika Ia telah dekat Betfage dan Betania, yang 

terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang murid-Nya dengan pesan:

2. "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu: Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda

tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah ke mari. Dan jika ada orang 

bertanya kepadamu: Mengapa kamu melepaskannya? jawablah begini: Tuhan memerlukannya.“

3. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika 

mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu: "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata 

mereka: "Tuhan memerlukannya."

4. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke

atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu mereka menghamparkan pakaiannya di jalan.

5. Ketika Ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Dia

bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka: 

"Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat

yang mahatinggi!“

6. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus: "Guru, tegorlah murid-murid-

Mu itu." Jawab-Nya: "Aku berkata kepadamu: Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak.





Kutipan Kitab Suci yang kita baca

bercerita tentang apa?

Siapa saja tokoh yang ada di cerita itu?

Dimana terjadinya?



❑ Video singkat

❑ Headline

❑Trending Topics

❑ Pengalaman Hidup

T
Tarik 

Perhatian







❑ Pesan Kitab Suci
❑ Pesan Moral

❑ Transformasi Hidup

❑ RAN (Rencana Aksi Nyata)

I
Intisari



❑ Sharing / Diskusi

I
Interaksi



❑ Rumusan singkat

❑ Refleksi Naratif

I
Internalisasi



ZIAREK 
VIRTUAL



Maaf
Tolong

Terima kasih


