
PERTEMUAN 3

YESUS, SAHABAT BAGI MEREKA YANG 
MENDERITA 

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



AKU DIBERKATI

Karen Lontoh - Hari Ini Harinya Tuhan (Official Music Video).mp4


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

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

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



Tebak Gambar

 Kakak pendamping 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?





 Gambar komik di atas adalah cerita dalam sebuah Injil
yang cukup populer dan sering kita dengar.

 Siapakah yang bisa menebak dari Injil siapakah dan
coba ceritakan secara singkat







Membaca Kitab Suci: 
Lukas 10:25-37



Pendalaman Bacaan

Kitab Suci



Pertanyaan sharing 

untuk pemahaman

 Pertanyaan ahli Taurat yang mencobai Yesus:“Apa yang harus

kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?” (ay. 25-28). 

 Sementara itu, kita coba menjawab pertanyaan, “Siapakah

sesamaku manusia?

 Apakah kita sudah menjadi sesama bagi orang lain? Terutama

bagi yang menderita karena serangan wabah atau kita sendiri

sudah menjadi korban wabah itu

 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?



AKSI

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. 

PENEGUHAN



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.



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

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


