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1. Anak dapat menyebutkan apa perbedaan 

gembala yang baik dan gembala yang tidak 

baik. 

2. Anak dapat menjelaskan bahwa Yesus 

adalah gembala yang baik. 

3. Anak dapat menumbuhkan kerinduan saling 

menolong karena satu penggembalaan. 

INDIKATOR 



LAGU PEMBUKA 



Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 
Amin 

 

Tuhan Yesus,  
kami berterima kasih  

karena kami Kau kumpulkan untuk  
belajar mengerti tentang 

‘makna GEMBALA YANG BAIK’. 
Bimbinglah kami agar selalu menjadi 

domba yang taat dan saling menolong. 
Terima kasih Tuhan Yesus, amin 

 

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 
Amin 

DOA PEMBUKA 



Permainan Gembala dan Domba 

buat 2 kelompok domba dengan gembalanya,  

lalu ada pula yang jadi srigala. 

1. Gembala Pertama berdiri di depan dombanya untuk 
menghalau srigala,  

2. Gembala Kedua berdiri di belakang dombanya. 
srigala menerkam domba mereka. 

Kelompok domba mana yang mudah diterkam oleh 
srigala? 

PENGALAMAN MANUSIAWI 



DASAR BIBLIKA: Injil Yohanes 10:11-16  
AKULAH GEMBALA YG BAIK 

10:11 Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya; 

10:12 sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, 

ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari,  sehingga serigala itu 

menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.  

10:13 Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu.  

10:14 Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku  

10:15 sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa, dan Aku memberikan nyawa-Ku bagi domba-

domba-Ku.   

10:16 Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini; domba-domba itu harus Kutuntun 

juga dan mereka akan mendengarkan suara-Ku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu 

gembala. 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=10&verse=11
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=10&verse=12
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=10&verse=13
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=10&verse=14
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=10&verse=15
https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yoh&chapter=10&verse=16


1. Apa artinya GEMBALA YANG BAIK ? 

2. Apa saja yang dapat kita lakukan sebagai satu 

kawanan penggembalaan? 

3. Apakah kalian bangga punya gembala seperti 

YESUS? 

Ayo menjawab pertanyaan 
berdasarkan bacaan Kitab Suci 



Mari bantu anak-anak mengingat bahwa YESUS Sang Gembala Baik selalu memberi yang 

terbaik (sesuai kebutuhan) pada semua orang. . . 

1. Anak mengumpulkan makanan (snack sehat) yang dibawa, Kakak Pendamping BIA 

menyiapkan cadangan snack sehat 

2. Kakak Pendamping BIA memperhitungkan makanan yg ada agar dapat dibagi untuk 

semua anak (yg membawa ataupun tidak membawa makanan) dapat terlibat „makan 

bersama‟, dengan cara bertukar/berbagi makanan satu sama lain 

3. Anak diajak membuat kriya (bahan kriya terdapat di majalah CathKids edisi 4, 2020): 

“Gembala Baik” 

 AYO MEMBUAT NIAT BARU 



Dalam nama Bapa dan Putra  
dan Roh Kudus, Amin 

 
Tuhan Yesus,  

kami berterima kasih                          
karena kami sudah belajar tentang  

Gembala yang Baik, 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) 


