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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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Mari Baca Injil Lukas 10:25-37

Yesus, Sahabat bagi 
mereka yang menderita



Anak dan keluarga dapat
menghargai sesama manusia

Pengalaman Harian

Refleksi pengalaman
terjatuh

Sikap Hidup Baru
• Menonton video    

peduli sesama
• Membuat daftar/list 

sesama yang akan
ditolong dan  apa yang 
akan dilakukan
(bagaimana caranya)

Refleksi Iman
Membaca dan memaknai Kisah

Orang Samaria yang Baik
Hati

(Lukas 10:25-37)

Anak dan keluarga dapat
memberikan contoh sikap peduli

pada sesama yang menderita



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

tuhan yesus yang baik, utuslah 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

“Dengar Dia panggil”
https://youtu.be/0G1eFkqv-Xk

https://www.youtube.com/watch?v=hb6ZoTESoQY


Pengalaman Harian

• Siapa yang pernah terjatuh?  Bagaimana

rasanya?

• Saat jatuh sendirian dan tidak ada yang 

menolong, bagaimana perasaanmu?

Hari ini kita akan menyimak kisah YESUS 

yang mengajak kita untuk peduli sesama

Gambar apakah ini ?



Refleksi Iman

https://www.youtube.co

m/watch?v=pznvLJHel5o

Taukah adik-adik bahwa YESUS 

sering mengajar dengan

Perumpamaan? 

Hari ini Yesus mengajar kita

untuk makin tulus menyayangi

dan peduli seperti orang  Samaria

yang baik hati. Belajar bersama

Yesus dapat dilakukan dengan

membuka alkitab, ajak

PapaMama/Kakak/Adik membaca

Kitab Suci Injil Lukas 10:25-37

Sesudah membaca bersama, kita

dapat ihat kisahnya di link ini 



Sikap Hidup Baru
Mari menyimak kisah inspiratif tentang kepedulian sesama

sekalipun mereka tidak saling kenal sebelumnya

https://www.youtube.com/watch?v=yYAwt51I58I

https://www.youtube.com/watch?v=yYAwt51I58I


Lengkapilah niat-niat ini
Untuk dilakukan setiap hari
agar kamu

SEMAKIN TERBIASA
PEDULI

Sikap Hidup Baru
“ kasihilah sesamamu manusia

seperti dirimu sendiri”

Tuhan Yesus mengajari kita untuk
MENCINTAI ALLAH & SESAMA

Bersama Yesus, kita diajak untuk
hidup saling peduli & mengasihi sesama

Mari kita mulai dari rumah
dan sesama di sekitar kita



Sikap Hidup Baru
Maukah Adik-adik
Melakukan Kegiatan Menolong Sesama ?
Ajak Papa Mama, Kakak, Adik Diskusi Bersama
Siapa Dan Bagaimana caranya kita Peduli Sesama?



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

tuhan yesus yang baik
terima kasih engkau menghadirkan

keluarga, teman dan tetangga
sebagai teman seperjalanan hidup kami

tolonglah kami agar dapat mengasihi sesama
dengan tulus hati. amin

dalam nama bapa putra dan roh kudus, amin



Lagu Penutup

“Ada satu sobatku”
https://www.youtube.com/watch?v=e2TAd_Y4lQ4

https://www.youtube.com/watch?v=hb6ZoTESoQY


Terima Kasih

Tim BIA KOMKAT KAJ

Valent HendroFifin Selni


