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CERITA 13 

ORANG SAMARIA YANG MURAH HATI 

LUKAS 10:25-37 

 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : Lukas 10:25-37 
Bacaan Alkitab di kelas : Lukas 10:37 (Kelas Balita); Lukas 10:30-37 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 71:12 (Kelas Balita); Mazmur 71:12 (Kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Yohanes 1:29b (Kelas Balita); Yohanes 1:29b (Kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Lukas 10:36-37 (Kelas Balita); Lukas 10:36-37 (Kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 5:4b (Kelas Balita); Mazmur 5:4b,c (Kelas Kecil) 
 
 
 

 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

  Seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai 
Tuhan Yesus dengan bertanya apa yang harus 
diperbuat untuk memperoleh hidup yang 
kekal 

25 - 

Yesus menjawab dengan 
bertanya mengenai apa yang tertulis dalam 
kitab suci 

26    

       Ahli taurat itu menjawab: “Kasihilah Tuhan 
Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia”. 

27 + 

Yesus berkata : « Itu benar, perbuatlah 
demikian maka engkau akan hidup »  

28    

  Ahli taurat itu hendak membenarkan diri 
dengan bertanya: “siapakah sesamaku 
manusia?” 

29 - 

Yesus menyampaikan sebuah cerita 30-35    

  Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke 
Yeriko. Ditengah jalan ia dirampok para 
penyamun, dipukul dan ditinggalkan dalam 
keadaan setengah mati. 

30 - 

  Seorang imam lewat tetapi tidak 
memperdulikannya 

31 - 

  Orang Lewi juga melewati jalan itu, tetapi dia 
juga tidak peduli dan tidak memberi 
pertolongan. 

32 - 

  Orang Samaria lewat, hatinya tergerak oleh 
belas kasihan dan menolongnya 

33 + 

  Ia membalut luka-lukanya, meniraminya 
dengan minyak dan anggur, menaikkan ke 
atas keledai dan membawanya ke rumah 
penginapan dan merawatnya. 
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  Ia membayar biaya penginapan dan semua 
biaya perawatannya. 

  

Yesus meminta pendapat dari ahli taurat 
tentang siapakah sesama dari orang yang 
dirampok itu ? 

36    

  Ahli Taurat menjawab orang yang telah 
menolongnya. 

37a  

Yesus berfirman untuk melakukan hal 
seperti itu 

37b    

 
 
 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 25-30 Tanya Jawab Yesus dan Ahli Taurat  

II 30-32 Imam dan Orang Lewi tidak mau menolong  

III 33-37 Orang Samaria yang mau menolong B,C 
 
 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Aku Senang Menolong Sesama 
(Bnd. PGT Bab IV:2,3,4) 

 
Semua orang adalah sesama kita 

(Bnd. PGT Bab IV:2,3,4) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

Anak senang menolong sesamanya   Anak memandang orang lain yang berbeda gereja, 
kampung, suku dan agama sebagai sesamanya. 

   

PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk 
menolong sesama yaitu: ayah, ibu, kakak, 
adik, kakek, nenek dan teman-teman. 
Semua itu adalah sesama kita. Tuhan Yesus 
mengajarkan kita saling menolong. 

 Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menolong 
sesama. Perbedaan seperti agama, kampung, suku 
atau bangsa bukan penghalang untuk memberi 
pertolongan. Kita memang berbeda tetapi satu. Kita 
menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita 
karena kita juga tentu membutuhkan pertolongan 
orang lain. 

 

 
 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 2 MENIT)     GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 3 ½ MENIT) 

  
 

                                   B 
                  

 
 

  
 

                       C 
                                       

Adegan I Adegan II Adegan III  Adegan I Adegan II Adegan III 

Ay 25-30 Ay 30-32 Ay 33-37  Ay 25-30 Ay 30-32 Ay 33-37 

½ menit ½ menit 1 menit  ½ menit 1 menit 2 menit 
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SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar yang digunakan adalah gambar Kabar Baik Ceria hal 226-237. 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1+2 
(KBC Hal 226-227) 

Ada seorang ahli taurat yang datang bertanya kepada Yesus, tentang bagaimana cara 
masuk Surga. Sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, tetapi dia berpura-pura saja 
bertanaya kepada Yesus. 
Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan kepada mereka. 

Gambar 3 
(KBC hal 228) 

Ada seorang laki-laki pergi dari kota Yerusalem ke Yerikho. Jalan dari Yerusalem ke 
Yerikho adalah jalan yang sangat sepi, melewati padang gurun, kemudian melewati  
daerah pegunungan, yang di sisi jalannya banyak gua.  Dia pergi sendirian saja, 
menuntun seekor keledai dengan membawa banyak barang-barang. 

Gambar 4 
(KBC hal 229 Atas) 

Tiba-tiba datanglah gerombolan perampok. Para perampok memukul dan menganiaya 
orang itu dengan kejam. Orang itu tidak bisa melawan, dia terluka.  

Gambar 5 
(KBC hal 229 Bawah) 

Para perampok merampas keledai beserta barang-barangnya. Orang itu ditinggalkan di 
jalan yang sepi dalam keadaan sakit parah, tidak bisa bangun dan  berjalan lagi. 

Gambar 6+7  
(KBC hal 230-231 atas) 

Beberapa waktu kemudian ada seseorang yang lewat. Ternyata seorang Imam. Ia 
melihat orang itu tetapi ia cepat menyeberang jalan, lalu berjalan terus.   

Gambar 8+9 
(KBC hal 230-231 bawah) 

Tidak lama kemudian ada lagi orang lewat. Dia orang Lewi yang membantu para Imam 
melakukan tugas mereka di Rumah Tuhan. Orang itu berharap ada orang yang mau 
menolongnya. Tetapi orang Lewi itu hanya melihat sekilas saja, lalu pergi seperti Imam 
tadi. 

Gambar 10 + 11 
(KBC hal 232-233 atas) 

Sesudah itu ada ada orang yang lewat lagi. Kali ini yang lewat adalah orang Samaria. 
Orang Yahudi dan orang Samaria bermusuhan. Tetapi justru Orang samaria itu turun dari 
keledainya dan menolongnya. 

Gambar 12 
(KBC hal 232-233 bawah) 

Orang Samaria itu lalu membalut luka-lukanya dan meminyaki tubuhnya. Dia 
memberikan pertolongan sebanyak yang dapat dia lakukan. 

Gambar 13 (KBC hal 234-
atas) 

Orang itu dengan susah payah didudukkan ke atas keledainya.  

Gambar 14 
(KBC hal 234-bawah) 

Orang Samaria dengan hati-hati menuntun keledainya. Dia juga menjaga dan memegang 
tubuh orang malang itu supaya jangan jatuh dari keledai. Mereka menuju ke rumah 
penginapan. 

Gambar 15 
(KBC hal 236) 

Orang Samaria  merawat orang itu dengan baik. Luka-lukanya dibersihkan dan 
menyuruhnya beristirahat di tempat yang nyaman. 
Penerapan B diceritakan secara tertenun di sini. 

Gambar 16 
(KBC hal 237 
Atas) 

Keesokan harinya dia memberi uang kepada pemilik penginapan. Orang Samaria itu 
meminta pemilik penginapan supaya merawat orang itu  sampai sembuh. Kalau uangnya 
kurang, nanti dia akan memberi gantinya pada waktu dia kembali ke penginapan itu. 
Orang itu sangat heran. Orang Samaria mau menolongnya walaupun mereka 
bermusuhan, berbeda kampung dan berbeda agamanya. Penerpaan C diceritakan secara 
tertenun di sini  

Gambar 17 
(KBC hal 237) 

Tuhan Yesus lalu bertanya kepada ahli taurat itu: ”Siapakah sesama manusia orang itu?”  
Guru agama itu menjawab,  “Orang Samaria.” 
“Betul, mulai sekarang berbuat baiklah seperti orang Samaria itu,” kata Tuhan Yesus. 

 

 
 
 

AKTIVITAS 

AKTIVITAS UNTUK KELAS BALITA  AKTIVITAS UNTUK KELAS KECIL 

1. Nyanyikan lagu mengenai 
kebaikan hati, misalnya : Rukun 
Cinta Satu Sama Lain atau 
Kukasihi Kau dengan Kasih 
Tuhan sambil bersalam-
salaman.  

 1. Nyanyikan lagu- lagu mengenai kebaikan hati, misalnya: Rukun Cinta 
Satu Sama Lain atau Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan.  

2. Mempraktekkan membalut luka. Sediakan alkohol 70% atau rivanol, 
kapas,  perban, betadine, plester. Minta beberapa anak pura-pura 
terluka tangannya. Jelaskan bahwa luka-luka itu dibersihkan dulu 
dengan alkohol atau rivanol. Alkohol/rivanol  dituangkan ke kapas, 
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AKTIVITAS UNTUK KELAS BALITA  AKTIVITAS UNTUK KELAS KECIL 

2. Bermain peran: Bimbinglah 
anak-anak memperagakan 
kembali cerita orang Samaria. 

3. Gandakan dan warnai gambar 
(terlampir) 

4. Menghafalkan ayat: Kasihilah 
sesamamu manusia. (Lukas 
10 :27b) 

lalu dioleskan untuk membersihkan bagian yang terluka dari kotoran. 
Sesudah itu baru ditetesi betadine, kemudian dibalut perban dan 
diplester. Minta beberapa anak yang lain untuk mempraktekkan 
bagaimana membalut luka.  

3. Mengurutkan gambar. Sediakan gambar di KBC untuk sejumlah anak. 
Bimbinglah anak-anak untuk mengurutkan gambar. 

4. Menghafalkan ayat: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 
sendiri (Lukas 10 :27b) 

 
 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No.301  : Kuingin Berperangai (Ayat 2 sangat penting dinyanyikan) 
Kidung Ceria (KC) No.307  : Tolong Kawan-Kawan Saya 
 
 
 
 

 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

Lukas 10:27b  Lukas 10:27b 

Kasihilah sesamamu manusia  Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri 

 
Cara menghafal: 

1. Guru mengucapkan kalimat: “Kasihilah” dengan gerakan kedua tangan membentuk simbol “love”, dan 
diikuti oleh setiap anak. 

2. Guru mengucapkan kalimat: “Sesamamu” dengan gerakan tangan kanan terbuka ke atas dan menunjuk 
orang lain. 

3. Guru mengucapkan kalimat: “Manusia” dengan gerakan memegang tangan teman lalu berjalan bersama. 
4. Ulangi beberapa kali sampai semua anak dapat mengikuti dengan baik. 
5. Kalimat “seperti dirimu sendiri” untuk Kelas kecil diucapkan sambil terus berjalan.  

 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada hal v. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan dengan setia. 
2. Sebagai guru, renungkanlah hal-hal ini sebelum menyampaikan cerita: 

a. Sebagai guru, sudahkah saya menjadi sesama bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan?  
b. Pernahkah saya memberi bantuan tapi mempersoalkan latar belakang?  

 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Tips Pendahuluan Cerita. Mulai cerita ini dengan permulaan yang menakjubkan anak-anak. Jangan ada 
permulaan seperti : “Adik-adik yang manis, hari ini kita akan mendengar cerita tentang orang Samaria”.  Saran 
pendahuluan: Dialog Yesus dengan Ahli Taurat. Siapakah yang pernah bertanya kepada seorang guru? Kalau kita 
bertanya biasanya karena kita tidak tahu ya? Tapi kali ini ada ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus tetapi 
sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Ceritakan tanya jawab yang terjadi antara Tuhan Yesus dan ahli Taurat.  

2. Jelaskan bahwa ahli Taurat dan kebanyakan orang Yahudi mempunyai pengertian yang keliru tentang sesama 
manusia. Mereka anggap sesama manusia hanyalah keluarga, teman-teman atau orang-orang satu suku dan 
bangsa. Yang lain tidak harus dikasihi. Untuk memberikan pengertian bahwa sesama manusia adalah setiap 
orang di sekitar kita, Tuhan Yesus memberikan kisah orang Samaria yang baik hati. 
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3. Gambarkan bahwa jalan dari Yerusalem ke Yerikho memang jalan yang berbahaya, jalan itu menurun, sepi, 
melewati padang gurun dan pegunungan, di sisi jalan banyak gua tempat bersembunyi para perampok. 
Jelaskan bagaimana para perampok menganiaya sehingga orang itu benar-benar tak berdaya, bahkan untuk 
bangun pun dia tak sanggup. Dalam kondisi seperti itu, pasti dia sangat mengharapkan pertolongan. Tetapi 
orang-orang yang diharapkan memberi pertolongan, karena mereka satu bangsa, yaitu Imam dan orang Lewi 
justru tidak memberikan pertolongan. Sebaliknya orang Samaria yang selama ini dimusuhi orang Yahudi, justru 
dialah yang menolong. Jelaskan bahwa orang Samaria itu kehilangan waktu, tenaga dan uang untuk dapat 
menolong orang itu. 

4. Jelaskan maksud pengajaran Tuhan Yesus melalui cerita ini. Kita harus menjadikan diri kita sesama manusia, 
orang yang siap menolong setiap orang yang sedang dalam kesulitan. 

 
 
 
 
 
 

GAMBAR AKTIVITAS 

 


