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 PERTEMUAN 3 

YESUS, SAHABAT BAGI MEREKA YANG MENDERITA  

“Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Luk. 10:27) 

Tujuan:  

 Remaja menyadari siapakah sesama nya. 

 Remaja menyadari bahwa situasi pandemi sangat mempengaruhi semua bidang 
kehidupan umat manusia. 

 Remaja menjadi lebih peka dan menyadari kewajibannya sebagai remaja ysng misioner 

harus bisa mambantu sesama yang menderita dengan semangat 2D2K.   

 

Sumber Bahan  

Lukas 10:25-37 

 

Kegiatan inti pertemuan 

1. Bermain games 

2. Membaca Kitab Suci: Sabda Allah disemai, tumbuh berkembang dan berbuah. 

3. Merefleksikan hidup dalam terang Sabda Tuhan. 
4. Aksi dan peneguhan. 

 

Proses Pertemuan 

1. Pembukaan 

Pendamping mengajak peserta membuka pertemuan dengan lagu pembukaan, doa 

pembukaan dan games, lalu dilanjutkan dengan pengantar singkat. 

 

 Lagu Pembukaan 

AKU DIBERKATI 

Aku diberkati, sepanjang  hidupku  diberkati 

Dari  bangun  pagi hari, siang  berganti  malam 

Aku diberkati 

 

Kakek  kakek,  nenek  nenek, tante tante  ,om  om 

Pemudanya, pemudinya 

Semua  diberkati Tuhan (dinyanyikan  2x) 

 

 

Doa Pembukaan 

 

Allah  Bapa yang Mahapengasih, kami bersyukur untuk kebersamaan dalam Bulan Kitab 

Suci untuk pertemuan yang ketiga. Naungilah dan urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu 

supaya kami mampu melihat dan mengenali sesama kami dan terlebih menjadikan kami lebih 

peka terhadap penderitaan sesama disekitar kami dalam masa sulit ini dapat serta membantu 

mereka semua seturut teladan Putra-Mu. 

Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan  Yesus Kristus,  Putra-Mu,  Tuhan  

dan Juruselamat  kami.  Amin 
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Games :       

“Tebak Gambar” 

 Kakak pendaping menyiapkan sebuah gambar yang menyinggung  sedikit dari tema 

(slide ditampilkan satu demi satu) 

 Perserta harus menebak gambar itu tentang apa dari perikop Kitab Suci?Dan 

keadaan  apa yang terjadi akhir-akhir ini? 

 

Pengantar dan Makna games  
Teman-teman terkasih,  dalam permainan tadi kita diajak untuk hati hati dan cermat melihat 

potongan gambar, supaya dapat menebak dengan tepat gambar itu menggambarkan apa. 

Demikian juga dalam hal melatih hati kita supaya peka terhadap situasi di sekitar kita di masa 

sulit dalam melihat penderitaan sesama. Seperti perintah Tuhan Yesus: “Kasihilah sesamamu 

manusia seperti dirimu sendiri” (Luk. 10:27) 

Dalam  pertemuan  ini  kita  akan  berlatih melihat penderitaan sesama, siapa saja yang 

menjadi sesama kita serta apa yang harus kita lakukan sebagai remaja misioner dengan motto 

semangat Doa Derma Kurban dan Kesaksian (2D2K)  

 

 2. Refleksi Kateketis 

Bacaan Kitab Suci yang akan kita baca hari ini tentang  perumpamaan tentang orang Samaria 

yang baik hati, juga bercerita tentang bahaya orang yang mengagungkan kesucian ritual, 

tentang keamanan diri, atau tentang perawatan orang sakit. Namun, dalam konteks situasi 

krisis karena pandemi, perumpamaan ini sangat relevan karena mengajak orang berpikir 

bagaimana harus bersikap dan bertindak terhadap sesama yang menderita. 

Perumpamaan ini menantang kita sebagai remaja untuk berbuat sesuatu, misalnya pentingnya 

menerima orang lain sebagai sesama kita, juga cara orang bereaksi secara positif terhadap 

sesama yang hampir mati karena krisis wabah sekarang ini. Perumpamaan ini juga 

mengingatkan bahwa banyak orang menderita karena sikap tidak peduli atau masa bodoh 

dengan orang lain. Ini adalah salah satu bentuk kekejaman di dunia sekarang ini. Menimbang 

situasi sekarang, di satu pihak, kita adalah korban yang menderita karena kekejaman Covid-

19 dan korban dari orang yang tidak peduli atau masa bodoh dengan penderitaan kita; di lain 

pihak, kita juga bisa saja sedang berada dalam posisi tidak mau peduli dengan penderitaan 
orang lain, bahkan mereka yang tinggal dekat dengan kita. 

Luk. 10:25-37 mencerminkan salah satu gagasan teologis Injil Lukas, yaitu perhatian dan 

pelayanan terhadap mereka yang tersingkir, tertindas, dan tidak beruntung dalam masyarakat. 

  

a) Inspirasi Kitab Suci 

Sabda Tuhan dari Injil Lukas 10:25-37 
Dapat dibacakan bersama-sama atau secara bergantain 

 

 

10 : 25 

Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk menco- bai Yesus, 

katanya: “Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang 

kekal?” 

10 : 26 Jawab Yesus kepadanya: “Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa 

yang kaubaca di sana?” 

10 : 27 Jawab orang itu: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan 

segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 

sendiri.” 

10 : 28 Kata Yesus ke- padanya: “Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, maka 
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engkau akan hidup.” 

10 : 29 Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepa- da Yesus: “Dan 

siapakah sesamaku manusia?” 

10 : 30  Jawab Yesus: “Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho; ia 

jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-

habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi 

meninggalkannya setengah mati. 

10 : 31 Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu; ia melihat orang itu, 

tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 

10 : 32 Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu; ketika ia melihat orang 

itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 

10 : 33 Lalu datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu; 

dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 

10 : 34 Ia pergi kepadanya lalu mem- balut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya 

dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas 

keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan 

dan merawatnya. 

10 : 35 Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan 

itu, katanya: Rawatlah dia dan jika kaubelanjakan lebih dari ini, aku akan 

menggantinya, waktu aku kembali. 

10 : 36 Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama 

manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?” 

10 : 37 Jawab orang itu: “Orang yang telah menunjukkan belas kasihan 

kepadanya.” Kata Yesus kepadanya: “Pergilah, dan perbuatlah demikian!” 
 

 

 

b) Pendalaman 
Remaja dapat melakukan sharing jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan dibawah 
ini. 

Berikut ini adalah beberapa butir permenungan yang membantu kita untuk melihat hidup 

kita yang diterangi oleh Belas Kasih Yesus: 

1. Pertanyaan ahli Taurat yang mencobai Yesus:“Apa yang harus kuperbuat untuk 
memperoleh hidup yang kekal?” (ay. 25-28).  

2. Sementara itu, kita coba menjawab pertanyaan, “Siapakah sesamaku manusia? 

3. Apakah kita sudah menjadi sesama bagi orang lain? Terutama bagi yang menderita 

karena serangan wabah atau kita sendiri sudah menjadi korban wabah itu 

4. Apa yang patut kita lakukan untuk membantu mereka yang terkena serangan wabah, 

mereka yang terdampak akibat wabah, atau usaha kita sekecil apapun untuk melawan 

wabah ini agar tidak semakin meluas? 

 

3. Aksi dan Peneguhan 

Pendamping mengajak peserta membicarakan apa yang dapat dilakukan setelah 

mendalami Inspirasi dan Refleksi Kitab Suci. 

 

a. Aksi 
Peserta merefleksikan pertemuan ketiga ini dengan membuat dengan meng-upload 
foto kegiatan, sebagai sarana ajakan bagi teman-temannya agar datang ke pertemuan 
Bina Iman Remaja, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. 
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b. Peneguhan 

    Membuat resolusi /rencana pribadi seperti; 

 Rajin Berdoa setiap hari 

 Membantu sesama yang sakit, lemah, miskin dan menderita terutama dalam 
mempertahankan hidup dan kesehatannya dimasa sekarang ini 

 Mentaati protokol kesehatan secara benar 

 Tidak mengucilkan mereka yang sakit karena terpapar wabah tetapi justru 
memberikan semangat dan bantuan yang berguna.  

 

 

4. Penutup 

Pendamping mengajak peserta menutup pertemuan dengan berdoa 3x Bapa Kami dan mohon 

perlindungan dari wabah penyakit dan sebagai remaja misioner setia dalam semangat berbagi 

2D2K dan pertemuan ditutup dengan doa dan lagu penutup. 

  

a) Doa Penutup 
 

Allah Mahacinta, kami bersyukur untuk sukacita kebersamaan dalam pertemuan 

ketiga pada Bulan Kitab Suci bersama teman teman pada hari ini. Kami mohon 

tuntunan-Mu agar kami dapat belajar semakin peka terhadap situasi sesama kami 

yang menderita dan semakin  tulus membantu dan mengasihi sesama kami. 

Dengan melakukan tindakan itu, kami sebagai remaja misioner akan setia kepada 

teladan Putra-Mu terkasih.  Amin. 

 

 

b) Lagu Penutup 

HIDUP INI ADALAH KESEMPATAN 
  

Hidup  ini adalah kesempatan 

Hidup ini  untuk melayani  Tuhan 

Jangan  sia-siakan waktu yang Tuhan  b'ri 

Hidup ini  harus jadi  berkat 

Oh Tuhan  pakailah  hidupku                                         2X 

Selagi  aku  masih  kuat 

Bila  saatnya  nanti  ku  tak  berdaya  lagi 

Hidup  ini  sudah jadi  berkat 

 

Bila  saatnya  nanti  ku  tak  berdaya  lagi 

Hidup  ini  sudah jadi berkat 

  

  

  

 

 

 

 



   

 
5 

 

__________Salam Katekese__________  


