
Dasar Biblis: 

Matius 25: 31-46 



 

1. Anak dapat menyebutkan ciri ciri domba dan ciri ciri kambing. 

2. Anak mengetahui bahwa Tuhan hadir dalam orang yang kurang beruntung. 

3. Anak dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan untuk menjadi dombanya Yesus. 

INDIKATOR: 



• Mengumpulkan 

apa yang dilihat 

anak di rumah dan 

di lingkungannya. 

Pengalaman 
Iman 

 

•Menjelaskan isi KS 
Matius 25: 31-40 

mengenai Allah yang 
hadir sebagai 

korban 
ketidakadilan 

Refleksi Iman 
 

 

• Melakukan tindak 
kongkrit untuk 
menjadi domba 
yang baik. 

Sikap Hidup 
Baru 

Proses Katekese:  
"ALLAH YANG HADIR SEBAGAI KORBAN 

KETIDAKADILAN" 



 
Tuhan Yesus yang baik, hari ini 

Engkau mengajari kami mengenal 
sikap tulus peduli yang berkenan 

pada Allah Bapa. Bimbinglah kami 
agar dapat menjadi domba kecil 
yang murah hati sebagaimana 

yang Kau kehendaki. Terima kasih 
Tuhan Yesus. Amin 

 
 

Doa Pembukaan 



Pengalaman Iman 

Anak anak diajak untuk melihat anggota keluarganya, apakah ada yang sedang  
sedih atau susah, lalu melihat di lingkungan tempat tinggalnya, apakah ada teman  
yang menderita atau kurang beruntung. 
 
Pernahkah melihat orang yang lewat depan rumah dengan pakaian yang  
Kurang layak dipakai? 
 
Pernahkah melihat di TV ada orang yang kurang beruntung dan bersedih dimasa 
Pandemi ini? 
 
Bagaimana perasaan kalian? 



Refleksi Iman: baca Injil Matius 25: 31-46 

1.Anak anak tahu perbedaan domba dan kambing. 

2.Anak anak mengerti bagaimana menjadi domba Tuhan Yesus. 

 



Sikap Hidup Baru 

Membuat Niat untuk menjadi Anak yang: 

Mendoakan orang tua dan saudara yang sedang sedih atau kesusahan. 

Mendoakan teman atau orang orang yang kurang beruntung. 

Menyisihkan uang jajan untuk kegiatan sosial baik di lingkungan rumah atau 
seksi sosial gereja. 

 Sebagai pengingat kisah Kitab Suci & pesannya:                                                                         
Anak anak di minta memilah & menentukan mana sikap domba atau  

 Membuat hiasan domba dengan tulisan  

 “AKU MAU MENJADI DOMBA YANG BAIK BUAT TUHAN YESUS” 

 bisa ditempel di dinding. 

 Kegiatan TK: menempel tulisan sikap domba & kambing dibantu ayah bunda 

 Kegiatan SD: menulis sikap domba & kambing 

  

 



Setelah membaca  Injil Matius 25: 31-46,  

adik-adik akan dapat menuliskan mana sikap domba, 

mana sikap kambing dalam perumpamaan Yesus 

 

KAMBING DOMBA memberi makan tidak  memberi 
makan 

memberi minum tidak  memberi 
minum 

memberi tumpangan tidak  memberi 
tumpangan 

memberi pakaian tidak  memberi 
pakaian 

mengunjungi tidak  mengunjungi 





 
Tuhan Yesus yang baik, Terima 
kasih Engkau mengajari kami 

mengenal sikap yang berkenan 
pada Allah Bapa: peduli  dan mau 
memberi . Kami mau bersyukur 

atas segala anugerahmu dan rela 
berbagi berkat apapun lewat 
senyum tulus dan kerelaan 
berbagi pada sesama. Amin 

 
 

Doa Penutup 


