
Yesus adalah Sahabat
bagi yang Menderita

Lukas 10:25-37



Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah 
hatiNya oleh belas kasihan, lalu Ia berkata 

kepadanya: "Jangan menangis!" 
(Luk 7:13)

Bagaimana dengan 
Lukas 10 ??

Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya 
oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul 

dan mencium dia. (Luk 15:20)



Berdirilah seorang ahli Taurat untuk 
mencobai Yesus, katanya: "Guru, apa 
yang harus kuperbuat untuk 
memperoleh hidup yang kekal?"

● Ahli Taurat memanggil Yesus 
“Guru” tapi isi hatinya ingin 
mencobai

● Hebat dalam berargumentasi / 
berdebat

● Ahli Taurat = Ahli Hukum yang tahu 
isi Kitab Taurat

Lukas 10:25



Lukas 10:26
Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang 
tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang 
kaubaca di sana?"

● Yesus masih mau meladeni dan 
mau berdialog



Lukas 10:27-28

Do you know what helps you make your 
point clear? Lists like this one:

● They’re simple 
● You can organize your ideas clearly
● You’ll never forget to buy milk!

And the most important thing: the audience 
won’t miss the point of your presentation

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."
Jawab Yesus kepadanya: “Jawabmu itu 
benar, perbuatlah demikian, maka 
engkau akan hidup.”

Lukas 10:27-28



"Dan siapakah sesamaku manusia?"

● Pertanyaan ini melambangkan 
ketidakpuasan hati 

Lukas 10:29
"Dan siapakah sesamaku manusia?"



Memahami Konteks

Siapa Sesama?
Israel menghadapi 

keberagaman yang membuat 
pemahaman “sesama” 

menjadi kompleks



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.

● Jarak:  27 km, medan: padang 
gurun & bukit karang

● Sepi & dijadikan markas penjahat

Lukas 10:30



Lukas 10:31
Ada seorang imam turun melalui jalan 
itu; ia melihat orang itu, tetapi ia 
melewatinya dari seberang jalan.

● Melihat tapi menjauhi



Lukas 10:27-28

Do you know what helps you make your 
point clear? Lists like this one:

● They’re simple 
● You can organize your ideas clearly
● You’ll never forget to buy milk!

And the most important thing: the audience 
won’t miss the point of your presentation

Seorang Lewi datang ke tempat itu; 
ketika ia melihat orang itu, ia 
melewatinya dari seberang jalan.

● Melihat tapi menjauhi

Lukas 10:32



Imam & Lewi

Pelayan Bait Allah 
harusnya tahu isi Hukum 
Taurat

01 02

03

Logika > dari belas 
kasihan. Menghindari 
masalah?

Hukum Kenajisan > 
Hukum Kasih ?



Lalu datang seorang Samaria, yang 
sedang dalam perjalanan, ke tempat itu; 
dan ketika ia melihat orang itu, 
tergeraklah hatinya oleh belas 
kasihan.

Lukas 10:33



Orang Samaria

Berkorban & ambil 
risiko

Orang yang tidak 
diperhitungkan

Membantu secara total 
dengan aksi nyata



Ia pergi kepadanya lalu membalut 
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.

Lukas 10:34



Lukas 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.



Kondisi Dunia

Dirampok Terluka Setengah 
Mati



Orang Samaria Tergerak
Belas Kasihan

“Menaikan..  membawa..  & 
merawat.” 

(Memfasilitasi & pendampingan)

“Ia pergi kepadanya” 
(Hadir & mendekati)

“Membalut.. & menyiraminya..”
(Memberi pertolongan pertama)

“Aku akan menggantinya..”
(Bentuk jaminan di masa depan)



Lukas 10:36

“Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut 
pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang 

yang jatuh ke tangan penyamun itu?"



Kata Yesus kepadanya: 
"Pergilah, dan perbuatlah 

demikian!"

 

"Orang yang telah 
menunjukkan belas 
kasihan kepadanya."

Lukas 10:37

Siapa sesamaku? 

Jadilah sesama!



Tuhan  tergerak oleh belas 
kasihan (Luk 7:13)

Siapakah yang tergerak oleh 
belas kasihan?

Bapa tergerak oleh belas 
kasihan (Luk 15:20)



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons 
by Flaticon, and infographics & images by Freepik

Terima kasih 
Tuhan memberkati 😇

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

