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Tenanglah AKU ini
Jangan takut! (Matius 14:27)
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Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang Putus Asa

Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang Kehilangan
(Yoh. 11:1-44)(Mat. 14:22-33)

Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang Menderita

Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang Bertobat
(Why. 3:14-22)(Luk. 10:25-31)
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Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang kehilangan

Minggu
02

Mari Baca Injil Yohanes 11:1-44



Anak dan keluarga dapat
mengupayakan hidup sehat

jasmani rohani

Pengalaman Harian

• Gerak lagu
‘lasagna’

• Tebak Nama 
(Lazarus)

Sikap Hidup Baru

• Diskusi & membangun
komitmen Perilaku
Hidup Bersih Sehat

.  

Refleksi Iman
Membaca dan memaknai

Kisah Lazarus 

dibangkitkan
(Yohanes 11:1-44)

Anak dan keluarga percaya dan 
mengandalkan kehadiran

Tuhan dalam setiap peristiwa
kehidupan



Doa Pembuka
Dalam nama bapa dan putra dan roh kudus, amin

tuhan yesus yang baik, hadirlah Roh KudusMu
untuk menerangi hati dan budi kami, 

supaya kami dapat memahami sabda yang 
Kausampaikan kepada kami. 

Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin

dalam nama bapa putra dan roh kudus, amin



Lagu Pembuka
“Kudaki-daki”

https://youtu.be/70AygQwt0qQ

https://www.youtube.com/watch?v=hb6ZoTESoQY
https://www.youtube.com/watch?v=hb6ZoTESoQY
https://www.youtube.com/watch?v=hb6ZoTESoQY
https://youtu.be/70AygQwt0qQ


Pengalaman Harian
Apakah adik-adik pernah

makan LASAGNA?
Siapa yang mau dance LASAGNA 

bersama KELUARGA ?  
https://www.youtube.com/watch?v=B

gKuKgpau2Y

Apakah ada yang pernah
melihat logo ini? 

Ada huruf apa saja ya? LAZ
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Pengalaman Harian
Hari ini kita akan berkenalan dengan . . .

Sahabat YESUS yang namanya diawali dengan huruf

L-A-Z-.- .- .- .-? 

Apakah adik-adik mengenal siapa nama sahabat Yesus itu?
L – A – Z – A – R – U - S



Refleksi Iman

https://www.youtube.com

/watch?v=ForaOFRj7k0&

list=PLk3JS7zBVjJMZL0

srNzXJ--

SyUamP8Z8k&index=3

Siapa yang pernah

mendengar kisah tentang

LAZARUS? 

Bagaimana ceritanya?

Kisah tentang para sahabat

Yesus ada di Alkitab lho…

Ayo ajak Papa-Mama/Kakak

membaca Kitab Suci:

Injil Yohanes 11:1-44

Kita baca bergiliran ya, 
setelah itu kita dapat

melihat kisahnya di link 
berikut ini



Refleksi Iman
Mari menyimak:

 Dimanakan Lazarus tinggal?

 Ada berapa saudara Lazarus? Siapa nama mereka?

 Saat Lazarus sakit, apa yang dilakukan para saudaranya?

 Apa yang terjadi pada Lazarus? 

 Berapa lama ia berada di dalam kubur?

 Saat Lazarus meninggal dunia, apa yang dirasakan Marta & Maria?

 Saat Yesus datang, apa yang Yesus lakukan terhadap Lazarus?

Mari kita hafalkan Sabda Yesus: 

" A k u l a h k e b a n g k i t a n d a n  h i d u p ;

b a r a n g s i a p a p e r c a y a k e p a d a - K u ,  i a a k a n h i d u p ”



Sikap Hidup Baru
“A k u l a h k e b a n g k i t a n d a n  h i d u p ”

Tuhan Yesus BERSAUDARA dengan semua orang
Dan mau hadir dalam setiap peristiwa hidup kita

Bersama Yesus, kita pun diundang untuk
Mengupayakan hidup sehat

dan saling peduli

Lazarus menderita sakit, lalu
meninggal.  Apa yang perlu
kita lakukan agar keluarga
kita selalu dalam keadaan
sehat? Bagaimana sikapmu
saat ada yang sakit?



 

1. Melatih kebiasaan keluarga mencuci tangan 

dengan cara yang tepat 

 

2. Mengupayakan keluarga minum air bening dan 

makan dengan nutrisi baik, utamakan sayur & 

buah 

 

3. Mengembangkan pola hidup sehat dengan cukup 

gerak, minum, istirahat, udara segar & sinar 

matahari 

 

4. Membiasakan diri menggunakan masker 

 

PERILAKU HIDUP BERSIH & SEHAT

apa saja yang sudah kamu lakukan?



Doa Penutup
Dalam nama bapa dan putra dan roh kudus, amin
tuhan yesus yang baik, kami bersyukur karena

Engkau selalu hadir dalam setiap
peristiwa kehidupan kami.

Bimbing kami belajar menjaga hidup kami 
tetap sehat jasmani rohani, amin

dalam nama bapa putra dan roh kudus, amin



Lagu Penutup
“10000 Reasons / Bless the Lord oh My soul”

https://youtu.be/McKGHIeYrTw

https://youtu.be/McKGHIeYrTw
https://youtu.be/McKGHIeYrTw


Terima Kasih

Tim BIA KOMKAT KAJ

Valent HendroFifin Selni


