
Dasar Biblis: 

Lukas 16:19-30 



 

1. Anak dapat membandingkan gambar dari contoh di sekitarnya 

2. Anak dapat menyebutkan peristiwa dalam Kisah “Orang kaya dan Lazarus” 

3. Anak dapat menyebutkan dan melaksanakan bentuk sikap mengasihi dengan cara sederhana 

INDIKATOR: 



• Bermain “Guess 

The Oppsite” 

• Menyebutkan 

contoh hal-hal 

berlawanan di 

sekitar kita 

Pengalaman 
Iman 

• Membaca kisah      

Orang Kaya dan Lazarus  

(Luk 16:19-30)  

• Bermain “Yes No 

Question” 
 

Refleksi Iman 
 

 

• Menabung di 
Celengan Yesus 
Tuna Wisma 

• Membuat ceklist 
“Grateful Habits”  

Sikap Hidup 
Baru 

Proses Katekese:  
"ALLAH YANG HADIR SEBAGAI KORBAN 

KETIDAKADILAN" 

Metode : audio visual, gerak dan lagu, percakapan, membaca Kitab Suci, experience learning, pemberian tugas 



Doa Pembukaan 

Tuhan Yesus yang baik, hari ini 
kami mau semakin mengenal 
Engkau yang Maha Pengasih 
bagi semua orang. Ajarilah 

kami untuk dapat saling 
mengasihi terhadap semua 

saudara, terlebih bagi mereka 
yang menderita. Terima kasih 

Tuhan Yesus. Amin. 



Pengalaman Iman 

Adik-adik yang pintar, mari bermain “Guess The Opposite” ! 
Dengan cara menebak lawan kata dari gambar-gambar berikut.  



Guess The Opposite 



Guess The Opposite 



Guess The Opposite 



Guess The Opposite 



Guess The Opposite 



Pengalaman Iman 

Naahhh….adik-adik, gambar-gambar tadi adalah contoh pengalaman hidup kita sehari-hari. 
Banyak peristiwa yang berlawanan di sekitar kita. Coba temukan 3 contoh lainnya di sekitarmu… 
Adik-adik di dalam hidup kita, Tuhan memberikan contoh dengan lengkap, yang baik maupun 
yang buruk. Semua hal berlawanan tersebut agar kita dapat membandingkan, lalu memilih sikap 
hidup baik yang sesuai ajaran Tuhan.   



Mari melihat perbandingan dari contoh Kitab Suci ini. 
  

“Orang Kaya dan Lazarus Yang Miskin” 
Lukas 16:19-30  

Adik-adik yang baik, setelah kita membaca cerita tadi bersama-sama, 
mari kita membandingkan kedua tokoh utama. Yaitu Lazarus dan Orang 
Kaya. Mari bermain “Yes No Question”. Adik-adik akan menjawab setiap 
pertanyaan dengan YES atau NO. Jika jawabanmu NO berikan alasannya! 

Refleksi Iman 



YES or NO 

1. Orang yang selalu 
berpakaian jubah ungu dan 
kain halus, dan setiap hari ia 
bersuka-ria dalam 
kemewahan itu adalah orang 
yang kaya ? 



YES or NO 

2. Seorang pengemis yang 
badannya penuh dengan 
borok, berbaring dekat pintu 
rumah orang kaya itu, 
kelaparan dan ingin memungut 
makanan yang jatuh bernama 
Lazarus ? 



YES or NO 

3. Nabi Abraham 
memangku anjing-
anjing yang mati di 
dalam pesta ? 



YES or NO 

4. Setelah meninggal, 
orang kaya yang sombong 
masuk ke alam maut dan  
ditolong oleh para 
Malaikat? 



YES or NO 

5. Lazarus hidup miskin 
dan menderita, sehingga 
waktu meninggal juga 
menderita ? 



Naahh adik-adik, berapa 
jawaban benar dan 
salahmu? Jika kamu 
sudah lebih banyak 
menjawab dengan 
benar, berarti kamu 

telah membaca dengan 
sangat konsentrasi… 

GOOD JOB! 



Adik-adik yang murah hati, ini adalah 
Lazarus. Sewaktu hidup, ia miskin dan 
menderita bahkan sampai kesusahan 

makan.  
Sewaktu meninggal, Lazarus lah yang 
diangkat oleh para Malaikat menuju 

pangkuan Bapa Abraham.  
Lazarus adalah orang yang dikasihi Tuhan.    

Oleh karena itu, Tuhan juga ingin kita 
mengasihi orang yang menderita seperti 

Lazarus. 



Sikap Hidup Baru 

Adik-adik yang dermawan, apakah kamu pernah 
mengisi Celengan “Yesus Tuna Wisma” ? Celengan itu 
dibuat untuk menolong orang-orang yang menderita. 

Kali ini kamu juga bisa MENGASIHI orang yang 
menderita dengan cara SEDERHANA.  

Mari membuat Celengan Tuna Wisma yang baru, 
khusus untuk orang menderita yang kamu temukan di 
sekitarmu. Simpan sedikit uangmu setiap hari selama 

sebulan. Berapa pun, sangat berarti. 



Selain mengisi celengan, MENGASIHI 
dengan cara SEDERHANA bagi orang 
yang menderita dapat kita wujudkan 

dengan membiasakan diri selalu 
bersyukur dengan apa yang kita miliki. 

Mari buat “GRATEFUL HABITS” ! 

Sikap Hidup Baru 

MENGHABISKAN 
MAKANAN 

MEMBUANG SAMPAH 
SESUAI JENISNYA 

 
…… 

V 

V 

V 
Tambahkan 1 list lagi pada papan 
Grateful Habits di rumahmu, dan 

laksanakan seriap hari. 



Doa Penutup 

Tuhan Yesus yang baik, terima 
kasih karena Engkau selalu 

menuntun kami untuk belajar 
dari pengalaman hidup sehari-
hari. Terima kasih juga untuk 
hidup kami yang sangat baik 

dan penuh berkat dariMu. Kami 
mau bersyukur dan mengasihi 
dengan cara sederhana setiap 

hari. Amin. 



Lagu Penutup 

AKU DIBERKATI 

BERAGAM-RAGAM KITA 
HADIR DISINI 

YESUS CINTA SEMUA 
ANAK 

YESUS TAK PUNYA 
TANGAN LAGI 


