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Tujuan:

• Menyadari bahwa Tuhan memberikan alam

ciptaan beserta isinya untuk hidup manusia;

• Menyadari bahwa memperjuangkan hidup

yang sejahtera dan berkeadilan merupakan

tanggung jawab setiap orang.



Allah 
menghendaki 
manusia hidup 

sejahtera

Allah menciptakan 
segala sesuatu

Kehidupan 
manusia terus 
berlangsung

Manusia 
mengusahakan, 

merawat, 
memelihara

Manusia mampu 
bertahan hidup



Lagu Pembuka: “Burung Pipit”

1. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan.

Terlebih diriku dikasihi Tuhan.

2. Bunga bakung di padang diberi keindahan.

Terlebih diriku, dikasihi Tuhan.

3. Burung yang besar-kecil, bunga indah 

warnanya, satu tak terlupa, oleh 

Penciptanya.



Menggali Pengalaman:

• Amalia Rosa, anak tidak mampu dalam hal

ekonomi,

• Memiliki semangat untu menggapai cita-cita,

• Sering dipatahkan oleh situasi ekonomi yang

tidak menguntungkan,

• Namun, ia merasakan kekuatan cinta Tuhan

untuk terus bersemangat dan berusaha,

• Karena usahanya itu, setidaknya ia tidak lagi

terlalu terpuruk dalam hal finansial.



Peneguhan:

→Tidak terlalu cemas dan khawatir,

→Jangan takut karena kita sendiri,

→Kita dapat merubah keadaan,

→Kita yakin dan percaya akan cinta Tuhan,

→Tetap berusaha dan berjuang,

→Bertanggung jawab dengan hidupnya

→Dengan tidak merugikan orang lain.



Kitab Suci: “Kej. 2:15-17”

TUHAN Allah mengambil manusia itu dan

menempatkannya dalam taman Eden untuk

mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu

TUHAN Allah memberi perintah ini kepada

manusia: "Semua pohon dalam taman ini boleh

kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon

pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu,

janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari

engkau memakannya, pastilah engkau mati."



Tugas yang 
Allah berikan

Manusia 
mengusahakan

Memelihara/

menjaga

Bertanggung 
jawab

Manusia tetap 
terjamin 
hidupnya

Manusia 
sejahtera dan 

bahagia





Tujuan Menyusun Puzzle:

• Anak-anak diharapkan dapat bekerja sama

dalam kelompok;

• Menahan diri, tidak egois, tetap memperhatikan

pendapat orang lain, sportif, semua mempunyai

kesempatan (adil), tidak merugikan orang lain

untuk dapat menyelesaikan puzzle tersebut.



Lagu Penutup: “Matahari bersinar 

T’rang”

Matahari bersinar t'rang, Burung 

berkicaulah senang

Harum semerbaklah bunga di padang

Semuanya mengajak kepada kita

'Kan memuji namaTuhan yang Esa

'Kan memuji nama Tuhan yang Esa





Pertemuan II



Tujuan:

Menyadari bahwa dalam mengupayakan
hidup sejahtera seringkali banyak
tantangan yang dapat membawa pada
sikap ingin menguasai, memonopoli, dan
mencari keuntungan sebanyak-
banyaknya.



Tugas 
manusia

•menjaga

•merawat

Upaya agar 
manusia 
hidup 

sejahtera

Tantangan 

•menguasai

•mencari 
keuntungan 
pribadi



Lagu Pembuka: “ Mata Tuhan Melihat”

Mata Tuhan melihat apa yang kita 

perbuat

Apa yang baik, apa yang jahat

Oleh sebab itulah jangan berbuat 

jahat

Ingat, Tuhan Melihat.













Tujuan dari gambar:

• Memperlihatkan sumber-sumber hidup
manusia yang mulai dikuasai

• Dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung
jawab

• Dengan tujuan mencari keuntungan dan
kesejahteraan diri sendiri

• Tanah → sumber kehidupan menjadi simbol
kekuasaan

• Semakin banyak manusia menguasai tanah,
semakin banyak ia memiliki sumber kehidupan



•Memonopoli sumber 
daya

•Mencari keuntungan 
diri

Manusia 
serakah

•Mengupayakan 
kesejahteraan

•Untuk kehidupan 
sendiri dan bersama

Manusia 
berusaha



Kitab Suci: Mat. 21: 33-44

• Pemilik menyewakan kebun anggurnya kepada

para penggarap→ pergi jauh;

• Ketika musim panen, meminta hamba-

hambanya untuk menerima hasil bagiannya;

• Penggarap-penggarap kebun anggur menangkap

hamba-hamba pemilik kebun, memukul,

bahkan membunuh;

• Hal yang sama terjadi pada anak pemilik kebun

anggur.



Pemilik kebun 
anggur

Memberikan 
sumber 

kehidupan

Tidak puas 
dan serakah

Berupaya 
menguasai

Karena tidak 
bersyukur



Manusia tidak 
mensyukuri hidup

Manusia 
cenderung serakah 

dan tidak adil



Aktivitas

No. Gambar  Keinginan Kebutuhan 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

 



6. 

 

  

7. 

 

  

8. 

 

  

9. 

 

  

10. 

 

  

 



Tujuan dari aktivitas:

• Anak-anak dapat memilah mana yang menjadi

kebutuhan dengan keinginan dirinya sendiri;

• Anak-anak dapat menemukan cara yang tepat

untuk dirinya sendiri dalam mengendalikan

keinginan aga tidak boros;

• Anak-anak tahu apa yang akan mereka lakukan

dalam hidup selanjutnya sebagai wujud syukur

kepada Allah.



Lagu Penutup: “Aku Bahagia”

Aku bahagia bahagia bahagia bahagia

Aku bahagia bahagia, Karna Tuhan Yesus 

angkat dosaku

Yesus angkat dosaku dan buang 

kelaut...byur

Buang kelaut byur...buang kelaut

* Bebanku, salahku, nakalku.





Pertemuan 3
MEMBANGUN KEHIDUPAN 

EKONOMI YANG BERMARTABAT



tujuan

* peserta dalam masa pertobatan ini semakin
tergerak untuk berbuat baik terhadap teman-
temannya yang membutuhkan.

* peserta dalam keseharian diingatkan kembali
untuk membeli “ barang” atau “sesuatu” yang 
benar-benar dibutuhkan bukan yang di inginkan.



Gali-gali

Gali dan gali terus ada
Ku gali lagi tiada batasnya
KasihNya … kasihNya
KasihNya kepadaku

Gali dan gali terus ada
Ku gali lagi tiada batasnya
KasihNya … kasihNya
KasihNya kepadaku

*laguGali dan gali.mp3

Gali dan gali.mp3


Pengantar



Pada APP kali ini anak-anak diajak kembali agar mereka pada

saat jajan ataupun membeli “sesuatu” mereka diajarkan

kembali untuk membeli yang dibutuhkan bukan yang

diinginkan.

Sehingga “sesuatu” atau “barang” yang diinginkan itu benar-

benar dibutuhkan untuk mereka bukan dibeli tanpa

digunakan.



• Selain itu anak-anak diajak untuk dapat

mengumpulkan mainan-mainan yang sudah

tidak digunakan lagi namun masih bisa

berfungsi baik untuk bisa dibagikan kepada

mereka yang membutuhkan.

• Semangat “hidup hemat”; menjaga

lingkungan tetap ASRI; peduli dengan sekitar

menjadi pesan penting untuk pertobatan.



Doa pembukaan



Kisah-kisah ketidakadilan



* video hukuman tanda sayang.mp4
• Ada anak laki-laki yang bernama Kalif yang 

“ngambek” karena di hukum ayahnya. Ibu nya
berkata : Kalif kok kamu di kamar aja. Kata Kalif : 
aku dihukum papa. Kata ibunya : Oh gitu, kamu
tahu kan sebenarnya papa sangat sayang sama
kamu. ehm.. kata Kalif. Kata ibunya: Eh ingat kalian 
pernah pernah nanam pohon. Pohon yang ditanam
dari biji itu tumbuh dengan cepat namun pernah
jatuh/roboh dan patah dan ayah Kalif lah yang 
mengikat dan mengembalikan pohon itu agar 
tumbuh kembali dan akhirnya berbuah. Ikatan tali
itu tidak membuatnya sakit tapi menjadi kuat. 
Begitu juga kamu , papa juga sama tegur kamu
“Kalif”. Kata ibunya: Yesus menegur yang  ia
sayangi. Kalif menyadari kesalahannya dan datang
pada Ayahnya untuk meminta maaf. Kata Kalif: aku
sayang papa. Papanya berkata: papa juga sayang
kamu.

video hukuman tanda sayang.mp4


Mendalami
pengalaman

hidup

a. dari kisah diatas ketidak adilan apa saja
yang ingin diungkapkan dari beberapa
cerita diatas?  

(dihukum tanpa sebab; berbagi

sedikit untuk adik;   dihukum papa).



b.    Pengalaman mu yang manakah yang akan
membuat kehidupan mu menjadi semakin
bersemangat untuk bersikap bijaksana dalam
memilih apa yang dibutuhkan bukan yang 
diinginkan? (saat jajan, saat bermain, saat
belajar dll)

Semangat untuk hidup lebih hemat? 

Hidup yang peduli lingkungan? 

Semangat belajar yang tinggi? 

Menyadari kesalahan untuk segera
memperbaiki? 



c. Usaha apakah yang memudahkan
kehidupanmu berubah lebih baik sehingga
pertobatan ini menjadikan hidup tenang dan
damai?



•



Markus 12:30-31
30 Kasihilah Tuhan Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan
segenap jiwamu dan dengan

segenap akal budimu dan
dengan segenap kekuatanmu. 

Dan hukum yang kedua ialah: 31 
Kasihilah sesamamu

manusia seperti dirimu
sendiri. Tidak ada hukum lain 

yang lebih utama dari pada
kedua hukum ini."



Mendalami
Kitab Suci

a. Apa yang dapat kamu
lakukan bagi teman-
temanmu dalam
mengasihi sesama?

b. Bentuk kegiatan apa yang 
dapat kamu lakukan agar 
terjadilah kehidupan yang 
membahagiakan bagi
keluarga?



peneguhan
• Mencintai Allah dan

sesamanya. Dapat di 

ungkapkan dengan

perubahan dan

pembaharuan hati serta

budi. 

• Pertobatan berarti

perubahan pada dirimu

untuk selalu lebih baik

dengan berbuat baik pada

sesama (teman-teman)



•

•



Aktivitas

•

•

Saya suka berbagi
untuk si miskinSaya cukup

barang yang ini
saja

Senang bila
hidupku

sederhana

Saya suka menolong
teman



Perutusan Missioner

• Membuat niat baru untuk berubah dalam semangat

Saya senang
bisa berderma

Saya
rajin berdoaSaya tidak

akan jajan
sembarangan

Saya suka
menabung

Menjaga
lingkungan
bersih dan

lestari
Rajin

ke Gereja
Menolong

teman



Doa penutup
Allah sumber kebahagiaan kami, 

tak hentinya kami bersyukur atas berkat

Mu yang senantiasa menyertai kami.  

Dengan berkat kasihMu.

Ubahlah hidup kami untuk terus bertobat. 

Mengubah hati hingga trus menerus

dekat dengan Mu ya Yesus Tuhan kami. 
Amin.



Aku berubah

Aku berubah karna Yesus
Aku berubah karna Yesus
Dulu aku orang berdosa
S’karang aku berubah2x

Yesus mati bagiku
Dia hapuskan dosaku
Ku tak seperti dulu
S'bab Yesus di hatiku

* aku berubah.mp4

aku berubah.mp4




Pertemuan 4



Tujuan

Peserta dengan hidup
berhemat (menabung) 
semakin dapat hidup peka
dan peduli terhadap
sesama yang 
menderita/sesama yang 
membutuhkan.



Bangbing yukk kita nabung cip: Titik Puspa”
Jajan sih boleh saja, Sisihkan buat nabung

Belanja sih boleh saja, Tak lupa nabung

Asik asik deh...

Sik asik asik nabung, Bung nabung nabung asik

Sik asik asik nabung, Bung nabung nabung asik

Bing beng bang, Yuk kita ke bank

Bang bing bung, Yuk kita nabung

Tang ting tung hey, Tau tau kita nanti dapat untung

Bing beng bang, Yuk kita ke bank

Bang bing bung, Yuk kita nabung

Tang ting tung hey, Tau tau kita nanti dapat untung

Dari kecil kita mulai menabung, Supaya hidup kita beruntung

Mau keliling dunia ada uangnya, Juga untuk membuat istana

Bing beng bang, Yuk kita ke bank

Bang bing bung, Yuk kita nabung

Tang ting tung hey, Tau tau kita nanti dapat untung

Bing beng bang Ayok (kita semua ke bank)

Bang bing bung Ayok (kita semua nabung )

*menabung titik puspa.mp4

menabung titik puspa.mp4


Pengantar • Yesus tidak saja merasa
kasihan kepada orang 
miskin, tetapi ia juga
menaruh minat pribadi
kepada kebutuhan
mereka. Ia dan rasul-
rasulnya mempunyai
dana bersama untuk
membantu orang Israel 
yang berkekurangan. 
(Matius 26:6-
9; Yohanes 12:5-
8; 13:29)

https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/2006321/7/0
https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/2006321/7/1
https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/2006321/7/2


•

•



• Dalam perumpamaan
Yesus tentang orang 
Samaria yang baik hati, 
sewaktu seorang imam 
dan seorang Lewi
melihat orang yang 
terluka, mereka lewat
saja dan tidak mau
berhenti untuk
membantu.—Lukas 
10:30-37.

https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/2006321/3/0


Doa pembukaan

Allah Bapa yang murah hati pujian bagiMu, 

karena kebaikanMulah kami masih mampu

mendapatkan kehidupan yang baik melalui
orangtua kami. Semoga dengan rahmatMu kami 
semakin menyadari diri kami 

Untuk peka dan peduli dengan sesama kami. 

Dengan perantaran Kristus

Sang penyelamat kami. Amin



* ayo tolong orang lain.mp4

• Dua anak yang sedang menonton
berita disuatu daerah yang sedang
mengalami bencana alam (badai). 
Trimakasih sudah menonton laporan
ini. Dua kakak beradik itu
mempunyai ide untuk membantu
teman-temannya yang mengalami
bencana alam. Katanya:”Bagaimana
ya bisa bantu”. Lalu ia menarik
tangan adiknya berinisiatif untuk
mengambil tabungannya dan
mengambil uangnya. Si kakak
perempuan menghampiri ibunya,  
Ibunya berkata: ada apa sayang? 

ayo tolong orang lain.mp4


• Si kakak perempuan berkata:”aku
boleh kasih uang ini untuk bisa bantu 
saudara simon yang kena badai”. Boleh
dong kata ayahnya: Hari minggu kita
bawa kekotak sumbangan di gereja. 
Dan si adik yang laki-laki itupun
melakukan hal yang sama tetapi
celengannya berisi kancing baju. Kata si
adik:  “celenganku kosong”. Lalu si adik
sedih tidak bisa menyumbangkan
sesuatu kepada mereka yang 
mengalami bencana alam



. 

Ia melaporkannya kepada
ayahnya. Katanya: ayah saya
ingin memberikan pertolongan
kepada mereka tetapi
tabungannya kosong. Kata 
ayahnya:” untuk menolong
mereka kita bisa
membantunya dengan banyak
cara dengan mulai menabung, 
mendoakan mereka.” Dan 
Yesuspun juga waktu di bumi
suka menolong”. Apa yang 
dikatakan Yesus kepada orang 
kusta itu? Kata ayah. Si kakak
beradik itu menjawab serentak
: “saya mau”. Yesus juga suka
menolong. Kalian harusnya
seperti itu membuat papa 
mama senang. 



Pengalaman
hidup

a. pesan apa yang 
disampaikan dari
kisah tadi? 

b. bagaimanakah kamu
dapat menolong
sesamamu yang 
berkesusahan dan
menderita? 

Pesan dari kisah
tadi : seharusnya

hidup saling
tolong menolong; 

kita bisa saling
berbagi dll

Menolong teman yang 
kesusahan dengan
* Hidup sederhana; 

*berhemat/menabung; 
*membeli yang diperlukan

dll



Lukas 10:30-37

.

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=10&verse=30
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=10&verse=31
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=10&verse=32
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=10&verse=33


10:34

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=10&verse=34
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=10&verse=35
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=10&verse=36
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Luk&chapter=10&verse=37


Mendalami Kitab Suci

a.  pesan apa yang disampaikan dari bacaan diatas mengenai
kepedulianmu terhadap kaum miskin dan menderita?

(menjadi seperti orang Samaria yang baik hati) 



b.  apa yang dapat kamu lakukan bagi teman-temanmu dalam mengasihi
sesama yang membutuhkan? 

(peduli dan segera menolong teman-teman dalam kesulitan/menderita; 
hidup berhemat untuk bisa dan mau berbagi bagi yang miskin dan
berkekurangan; hidup sederhana dll)



c.  bentuk kegiatan apa yang 
dapat kamu lagukan agar 
terjadilah kehidupan yang 
membahagiakan bagi sesama
yang menderita?  
Berhemat /menabung agar 
bisa berbagi bagi yang 
miskin/sakit dan
membutuhkan; 
kunjungan kepanti asuhan; 
berderma untuk simiskin; 
menolong teman yang sakit
dll.)



• Seperti kisah dua anak yang peka dan
peduli pada mereka yang menderita
karena bencana. Begitu juga pesan
Yesus untuk kita agar kepedulian kita
semakin nyata dilakukan. Seperti
kata Yesus: “Pergilah dan perbuatlah
demikian.”

• Maka kita pun bisa mencontoh orang 
Samaria yang baik hati. Orang Samaria 
yang dianggapnya “kafir” ( tidak
mengenal Tuhan) justru dia itulah yang 
pertama kali membantu dan menolong
sesamanya yang membutuhkan. 



• Orang Samaria itu yang membalut luka-lukanya, 
memberikan tumpangan dan
menyelamatkannya dengan mengantarnya
kepenginapan untuk berobat dan akan
mengantikan bila membutuhkannya.

• Bagaimana dengan kita apakah kita juga mudah
menolong sesama? 

• Kapan kita kan melakukannya?

• Yukk kita mencobanya sekarang!



aktivitas

Buat celengan:
rajin menabung untuk bisa berbagi dengan sesama. 



Contoh celengan





Perutusan missioner
• Saya diutus

mewartakan
kebaikan
dengan
Berderma
(memberi dan
berbagi untuk
itu saya mulai
dengan
menabung; agar 
saya bisa
memberi dan
berbagi)

*Berdoa lebih rajin
lagi
* Berbuat baik
lebih banyak lagi



Doa penutup

• Allah yang baik terimakasih dan
syukur kami atas anugerahMu. 
Semoga karena kekuatanMu
Engkau menyertai kami sehingga
saya bisa mampu memberi dan
berbagi untuk mereka yang 
membutuhkan. Semua hanya
untuk kemuliaanMu. Dengan
perantaraan Kristus Tuhan kami. 
Amin.



Aku anak Misioner

* Anak Misioner.mp4

Anak Misioner.mp4

