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Tahun Keadilan 

 Pertemuan 1  : KEPEKAAN SOSIAL 

 Pertemuan 2 : GEMBALA YANG BAIK 

 Pertemuan 3 : PEMBELA KEADILAN 

 Pertemuan 4 :  SATU TUBUH, SALING MENOPANG 



1. Anak dapat menyebutkan sikap Yesus saat 

melihat ada banyak orang di sekitarnya 

yang belum makan 

2.  Anak dapat menyebutkan dari mana murid-

murid Yesus mendapat makanan untuk 5000 

orang 

3. Anak dapat melatih sikap peduli dan mau 

berbagi pada  teman dan anggota keluarga. 

INDIKATOR 



LAGU PEMBUKA 



Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus,  

Amin 
 

Tuhan Yesus, terima kasih karena kami 
Kau kumpulkan untuk  

melatih KEPEKAAN SOSIAL dengan 
belajar peduli dan berbagi 

Bimbinglah kami semua  
agar berani berbuat dengan menyisihkan 
rejekimu yang kami terima setiap hari 

Terima kasih Tuhan Yesus, amin 
 

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus,  

Amin 

DOA PEMBUKA 



Permainan Reflektif: Rejeki dari Sepotong Roti 

1. Siapkan 1 buah Roti  

2. Lakukan Dialog reflektif dengan anak-anak 

 

 

PENGALAMAN MANUSIAWI 



 “Apa ini?   

 Siapa yang mau roti ini?” 

 “Biasanya roti seperti ini dimakan 

berapa orang?” (1 orang) 

PENGALAMAN MANUSIAWI 



 “Betul… biasa Kakak makan roti ini sendiri,                       
tapi hari ini Kakak mau berbagi                                 
(bagi roti menjadi 2 bagian sama besar).  

 

 “Sekarang, roti ini dapat dimakan berapa orang?”                 
(2 orang) 

 “Kalau roti ini aku bagi lagi, dia bagi lagi, jadi berapa 
orang yang dapat mencicipi roti ini? 

 

 “Kalau setiap orang yang pegang roti ini mau bermurah 
hati berbagi lagi . . . maka . . . ?  

Makin banyak orang dapat menikmati  

„rejeki dari sepotong roti‟ 

PENGALAMAN MANUSIAWI 



Adik-adik, hari ini Kakak akan membaca sebuah kisah                      

tentang „seorang anak yang sangat murah hati‟,                                                                     

dia tidak hanya berbagi dari 1 roti,  

tapi dia persembahkan pada Yesus:             

5 roti, bahkan ditambah dengan 2 ikan yang ia miliki   

Dari kemurahan hati seorang anak, Yesus membuat mujizat 

 

PENGALAMAN MANUSIAWI 



6:3  Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-murid-Nya.  

6:4  Dan Paskah,hari raya orang Yahudi, sudah dekat.  

6:5  Ketika Yesus memandang sekeliling-Nya dan melihat, bahwa orang banyak berbondong-
bondong datang kepada-Nya, berkatalah Ia kepada Filipus:                                                 

 “Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?"  

6:6  Hal itu dikatakan-Nya untuk mencobai dia, sebab Ia sendiri tahu, apa yang hendak 
dilakukan-Nya.  

6:7  Jawab Filipus kepada-Nya: "Roti seharga dua ratus dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, 
sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja."  

6:8 Seorang dari murid-murid-Nya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada-Nya:  

6:9 "Di sini ada seorang anak, yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan; tetapi apakah 
artinya itu untuk orang sebanyak ini? “ 

 

DASAR BIBLIKA: Injil Yohanes 6:5-14 
YESUS MEMBERI MAKAN 5000 ORANG 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=3
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=4
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=5
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=6
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=7
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=8
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=9


6:10 Kata Yesus: "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput.                      
Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya.  

6:11 Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur  dan membagi-bagikannya kepada 
mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuat-Nya dengan ikan-ikan itu, sebanyak 
yang mereka kehendaki.  

6:12 Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada murid-murid-Nya: "Kumpulkanlah 
potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang."  

6:13 Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-
potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan.  

6:14 Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan-Nya, mereka berkata:             
"Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. " 

YESUS MEMBERI MAKAN 5000 ORANG 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=10
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=11
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=12
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=13
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=6&verse=14


1. Bagaimana sikap Yesus saat melihat ada banyak orang di sekitarnya yang belum makan? 

2. Dari mana murid-murid Yesus mendapat makanan, berupa apa saja? 

3. Apa yang dilakukan Yesus saat menerima pemberian dari seorang anak? 

4. Apa yang dikatakan Yesus setelah semua orang itu selesai makan? 

5. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk bersikap „peduli sesama‟? 

 

Ayo menjawab pertanyaan 
berdasarkan bacaan Kitab Suci 



Mari bantu anak-anak mengingat bahwa kepekaan sosial dapat dibangun dengan 

melatih diri semangat memberi persembahan (peduli & berbagi) seperti peristiwa 

seorang anak yang rela berbagi 5 roti 2 ikan . . . 

1. Anak diajak membuat kriya (bahan kriya terdapat di majalah CathKids edisi 3, 

2020): “Persembahan 5 roti dan 2 ikan pada Yesus” 

2. Anak mendapat tugas untuk pertemuan berikutnya: membawa makanan (snack 

sehat) yang akan dipersembahkan untuk kegiatan „makan bersama‟ 

 AYO MEMBUAT NIAT BARU 



Contoh Kriya 
bahan tersedia di Majalah CATHKIDS, edisi 03 

 
BIA Kecil     BIA Besar 

halaman 26-27    halaman 34-35 



Dalam nama Bapa dan Putra  
dan Roh Kudus, Amin 

 
Tuhan Yesus,  

kami berterima kasih karena 
kami sudah belajar melatih 

kepekaan sosial pada sesama 
bimbinglah kami, agar selalu 
berbuat baik di mana pun 
kami berada. Terima kasih 

Tuhan Yesus, Amin 
 
 

Dalam nama Bapa dan Putra  
dan Roh Kudus, Amin 

DOA PENUTUP 



LAGU PENUTUP 

MARS APP 2020 

“Kita Adil Bangsa Sejahtera” 

(terlampir) 


