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KATA PENGANTAR 
 

Tema Aksi Puasa Pembangunan 2023 adalah “Keadilan 

Ekologis Bagi Seluruh Ciptaan: Semakin Mengasihi 

dan Lebih Peduli.” Keadilan harus diwujudkan secara 

menyeluruh terhadap sesama dan seluruh ciptaan (linkungan 

hidup manusia). Kita sebagai Gereja dipanggil dan diutus 

untuk menjadi saksi, pewarta dan pelaku keadilan dalam 

hidup sosial dengan memegang prinsip Ajaran Sosial Gereja; 

menghormati martabat manusia, membangun kesejahteraan 

bersama dalam kebaikan (bonum communae), memiliki sikap 

solidaritas dan subsidiaritas terutama keperpihakan kepada 

mereka yang miskin dan rentan mendapatkan perlakuan 

tidak adil.  

Kenyataannya, kita sedang dihadapkan pada berbagai 

macam tantangan krisis global antara lain berkaitan dengan 

krisis ekonomi, iklim, dan krisis ekologi lainnya. Berbagai 

macam krisis yang ada berkaitan dengan kemerosotan nilai-

nilai iman dan moral dari manusia dari masa ke masa. Kita 

memiliki panggilan untuk bergerak maju tidak hanya jadi 

penonton tetapi pelaku perubahan, tidak hanya jadi 

pembawa pesan tetapi menjadi aktor pembawa harapan akan 

perbaikan. Yang dibutuhkan dari kita adalah kesadaran terus 

menerus bahwa kita membutuhkan Kerjasama dan kerja 

bersama-sama yang integral dalam mengatasi krisis global. 

Mungkin tidak harus dengan pekerjaan besar tetapi sekalipun 

hanya dengan tindakan sederhana dan kecil yang penting 

membawa dampak perubahan dan perbaikan itulah tujuan-



 

ii 

nya. Perubahan harus dilakukan tahap demi tahap dan 

konsistensi dan dipelihara dalam semangat yang tak pernah 

padam. Hidup manusia dinamis dan terus mengalami 

perubahan maka dibutuhkan kesetiaan dan pengorbanan. 

Iman mampu memberikan kita visi yang utuh tentang makna 

rantai kehidupan yang saling terkait satu sama lain. Kita 

memiliki panggilan menjadi bagian dari rantai kehidupan 

yang memberi dampak kebaikan dan bukan pengrusakan.  

Sikap yang harus terus dibangun adalah kasih dan kepeduli-

an. Orang yang memiliki kasih tentu memiliki kemampuan 

untuk menghormati yang lain, menjalin relasi dalam kebaik-

an, dan memelihara kehidupan menurut kehendan Tuhan. 

Sikap tanggap dan peduli adalah nilai yang harus dipupuk dan 

dibangun terus menerus. Sikap ini mengiringi semangat kasih 

untuk mewujudkan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. 

Semoga pertemuan reflektif selama masa prapaskah membe-

rikan insight dan pendorong bagi kita untuk bersaksi dan 

beraksi dalam membangun keadilan ekologis bagis seluruh 

ciptaan di lingkungan hidup kita masing-masing. Selamat ber-

APP, Tuhan memberkati.  

 

Peringatan Santo Antonius Abas 

17 Januari 2023 

 

R.D. Vincentius Dwi Sumarno 
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PERTEMUAN KE-1 
DOAKU UNTUKMU 

 

Tujuan Pertemuan: 

- Anak-anak mengetahui kesulitan orang lain dan juga 

rusaknya kondisi alam 

- Anak diajak untuk mendoakan alam dan sesama 

 

1. PENGANTAR PERTEMUAN 

Teman-teman kita sudah memasuki masa Prapaskah 

yang diawali dengan pemberian abu di dahi pada hari 

Rabu Abu. Masa Prapaskah berlangsung selama 40 hari, 

maka mari kita mempersiapkan diri untuk melakukan 

perbuatan baik terhadap sesama dan juga alam. 

Allah telah memberikan alam untuk membantu manusia 

dalam kehidupannya, tanpa alam manusia akan menemui 

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pandemi Covid-19 telah membantu kita semua untuk 

menyadari pentingnya kehadiran alam dalam menye-

imbangkan kehidupan manusia sehingga manusia diajak 

bertindak bersama menjaga alam.  

Mari kita awali pertemuan APP kita dengan menghadirkan 

Allah di dalam hati kita melalui doa dengan kerendahan 

hati supaya kita mendengar suara Allah yang memanggil 

kita untuk melakukan sesuatu kepada alam yang kita 

cintai. 
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2. NYANYIAN PEMBUKA 

Tugas Iman (Hatiku Penuh Nyanyian 150) 

 

3. DOA PEMBUKA 

Allah Bapa yang Mahabaik, terima kasih atas penyerta-

anmu sehingga kami dapat berkumpul bersama pada hari 

ini. Semoga kami dapat menemukan makna dari setiap 

hal yang ada dalam hidup ini sehingga dapat mewujud-

kan keadilan, cinta dan damai bersama di bumi tercinta 

ini. Amin. 

 

4. ILLUSTRASI 

Silahkan dicek di kanal youtube Komsos Keuskupan Bandung, 

pertemuan APP 2023 pertama. 

https://www.youtube.com/@KomsosKeuskupanBandung/about  

Judul: “Siapa Takut” 

 

5. INSPIRASI KITAB SUCI : MARKUS 16 : 15 

“Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh 

dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 

 

6. POKOK PEWARTAAN  

Manusia adalah mahluk hidup yang diciptakan Tuhan, 

selain manusia, Tuhan pun juga menciptakan mahluk 

hidup lainnya seperti hewan-hewan di darat, di air dan di 

udara serta mahluk hidup berupa tanaman pohon-pohon 

yang ada disekitar kita. Teman-teman yang terkasih, kita 

adalah makhluk hidup yang special, karena itu pertama-

tama kita perlu mensyukuri akan hal ini karena Tuhan 

https://www.youtube.com/@KomsosKeuskupanBandung/about
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yang begitu mencintai kita akhirnya menciptakan kita dan 

memberi kesempatan untuk kita terlahir di dunia 

sekarang ini. Akan tetapi di balik keistimewaan Tuhan 

menciptakan kita sebagai manusia apakah ada yang 

menyadari apa maksud yang hendak Tuhan inginkan 

dalam diri teman-teman? Yaaa . . . Tuhan menginginkan 

teman-teman untuk menjalankan apa yang menjadi 

kehendak-Nya. Yakni dengan merawat bumi dan alam, 

mencintai semua mahluk hidup dengan tidak menyakiti 

dan membunuhnya,  tidak membuang sampah semba-

rangan yang membuat alam menjadi rusak, dan yang 

paling utama adalah mewartakan sukacita Injil kepada 

segala mahluk. 

Teman-teman yang terkasih, bacaan yang baru saja kita 

dengarkan merupakan bacaan yang singkat tetapi 

memiliki kalimat perintah yang tegas, bahwa teman-

teman semua di manapun berada di utus untuk pergi 

memberitakan Injil kepada segala mahluk, maksud dari 

kalimat ini adalah sebuah ajakan untuk menjalankan 

segala hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 

merawat tanaman di sekitar rumah, membuang sampah 

pada tempatnya, tidak membunuh dan menyiksa hewan 

peliharaan, dll. Seperti yang sudah kita lihat dalam video 

tadi dimana keberanian kita untuk merawat alam dapat 

menjaga keutuhan bumi ini, namun yang tidak kalah 

penting adalah menyirami diri kita dengan mengikuti misa 

di gereja sebagai sumber kekuatan iman kita.  Hal yang 

sederhana ini jika dapat dilakukan dengan baik dalam 

kehidupan sehari-hari, teman-teman sebagai mahluk 
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yang diciptakan Tuhan telah menjadi anak yang baik bagi 

Tuhan. 

Pertanyaan bagi teman-teman, apakah diri saya telah 

melakukan segala hal baik disekitarku? Atau saya masih 

sering lupa untuk berbuat baik kepada teman-teman, 

keluarga dan mahluk hidup lainnya? Mari kita perbanyak 

waktu untuk berdoa supaya teman-teman semakin 

diarahkan dan mau untuk berbuat baik kepada mahluk 

hidup di sekitar kita. 

 

7. MEMBANGUN NIAT (KREATIVITAS) 

“Melestarikan Lingkungan Kita” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat & bahan yang diperlukan : Kertas lipat, Lem, 

Gunting 

Langkah pengerjaan: 

a. Siapkan kertas warna hijau untuk membentuk rerum-

putan, kertas warna merah untuk membuat bunga 

dan kertas warna biru untuk membentuk kupu-kupu. 
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b. Susunlah gambar seperti contoh di bawah ini: 

 

   

 

c. Setelah tersusun semua, kira-kira menjadi seperti 

gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PENEGUHAN (PERUTUSAN MISIONER) 

Allah mencintai manusia, sudah sepantasnya kita 

mewartakan kasih Allah melalui iman dan perbuatan kita 

sehari-hari melalui sesama, semua makhluk hidup dan 

juga alam. Doa menjadi kebiasaan baik untuk mengawali 

semua perbuatan baik. Berdoalah sesering mungkin 

supaya Allah mengarahkan kita kepada kehendak-Nya 
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untuk mengasihi semua makhluk ciptaan-Nya dan alam 

tempat tinggal kita. 

▪ Anak-anak diminta mendoakan sesama yang kesu-

litan (terkena bencana/sakit) dan mendoakan hewan/ 

tumbuhan yang hampir punah supaya tetap lestari. 

 

9. DOA PENUTUP 

Allah Bapa di Surga, terima kasih atas berkatmu kepada 

kami sehingga dapat berlangsung semua aktivitas hari ini 

dengan lancar dan penuh sukacita, berkatilah bumi ini 

supaya menjadi tempat yang lebih baik, indah, dan nya-

man untuk kami umatmu. Amin. 

 

10. NYANYIAN PENUTUP 

Mars Sekami / Anak Misioner 
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PERTEMUAN KE-2 
DERMAKU UNTUKMU 

 

Tujuan Pertemuan: 

- Anak diajak untuk menyadari arti dari derma sebagai 

kemurahan hati dan pemberian diri untuk berbuat baik. 

- Anak diajak untuk mewujudkan niat untuk memberikan 

bantuan atau sumbangan kepada sesama yang membu-

tuhkan dan alam. 

 

1. PENGANTAR PERTEMUAN 

Teman-teman, pada pertemuan pertama, kita sudah 

belajar berdoa kepada Tuhan Yesus untuk sesama dan 

alam ciptaan yang menderita supaya mereka dilindungi 

oleh Tuhan Yesus. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita 

mau belajar untuk berderma atau berbagi kepada 

sesama yang membutuhkan pertolongan kita. 

Masih ingatkah kamu semangat 2D2K sebagai anak 

misoner? Yuk, kita ingat lagi yaitu doa, derma, kurban 

dan kesaksian. Pertemuan kali ini, kita diajak untuk 

mengenal arti berderma dengan sederhana yang 

diharapkan dapat dimengerti oleh teman-teman dari 

inspirasi Kitab Suci. Derma dapat diberikan dengan 

ketulusan hati tanpa adanya paksaan atau meminta 

imbalan atas apa yang telah kita lakukan. 
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2. NYANYIAN PEMBUKA 

Mari Bersukaria 

 

3. DOA PEMBUKA 

Tuhan Yesus Yang Baik, Kami bersama berkumpul kem-

bali untuk belajar saling peduli dan berderma bagi sesa-

ma, hadirlah bersama kami hari ini. Demi Kristus Tuhan 

dan pengantara kami. Amin. 

 

4. INSPIRASI PENGALAMAN HIDUP 

Silahkan dicek di kanal youtube Komsos Keuskupan Bandung, 

pertemuan APP 2023 kedua.  
https://www.youtube.com/@KomsosKeuskupanBandung/about  

Judul: “Celengan” 

 

5. INSPIRASI KITAB SUCI : LUKAS 7 : 18 -23 

18 : Ketika Yohanes   mendapat kabar tentang segala 

peristiwa itu dari murid-muridnya, 

19 : ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyu-

ruh mereka bertanya kepada Tuhan: "Engkaukah 

yang akan datang itu atau haruskah kami menan-

tikan seorang lain?" 

20 : Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, 

mereka berkata: "Yohanes Pembaptis menyuruh 

kami bertanya kepada-Mu: Engkaukah yang akan 

datang itu atau haruskah kami menantikan seorang 

lain?" 

https://www.youtube.com/@KomsosKeuskupanBandung/about
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21 : Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang 

dari segala penyakit dan penderitaan   dan dari roh-

roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepa-

da banyak orang buta. 

22 : Dan Yesus menjawab mereka: "Pergilah, dan kata-

kanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan 

kamu dengar: Orang buta melihat, orang lumpuh 

berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli men-

dengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang 

miskin diberitakan kabar baik. 

23 : Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi 

kecewa dan menolak Aku." 

 

6. PENDALAMAN (POKOK PEWARTAAN) 

Teman-teman yang terkasih, hari ini kita mendengarkan 

kisah Yesus yang banyak melakukan mukjizat. Ada yang 

bisa menjawab mukjizat apa saja yang sudah Tuhan 

Yesus lakukan di dalam bacaan tadi? Yaa.. Yesus 

menyembuhkan orang buta menjadi dapat melihat, orang 

yang lumpuh kakinya menjadi bisa berjalan, orang tuli 

yang tidak bisa mendengar menjadi dapat mendengar 

dan masih banyak lagi. Siapa disini yang pernah 

mendapatkan mukjizat dari Yesus? Ada sebuah kisah 

tentang pohon apel dan anak kecil. 

Ada sebuah kisah tentang pohon apel dan anak kecil. 

Anak kecil tersebut senang bermain-main sampai me-

manjat pohon tersebut hingga ke pucuknya. Ia memakan 

buahnya dan tidur-tiduran di bawah rindang daunnya. Ia 

sangat mencintai pohon apel itu, demikian pula sebalik-

nya. Waktu terus berlalu. Anak laki-laki itu telah tumbuh 
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besar dan tidak lagi bermain-main dengan pohon apel 

tersebut. Setelah sekian lama, ia baru mendatangi pohon 

apel itu. Langkahnya gontai,  wajahnya sedih. “Ayo 

bermain lagi denganku,” Ajak pohon apel.  

Ajakan itu terus berulang, hingga pohon apel memberikan 

semua yang diminta oleh anak laki-laki itu. Musim 

bergulir, tahun berganti. Suatu hari, anak laki-laki itu 

datang kembali menemui pohon apel setelah bertahun-

tahun tak bersua, hingga anak laki-laki menjadi tua. Ia 

lalu berbaring di pelukan akar-akar pohon apel yang 

sudah menua dan mengistirahatkan tubuh serta jiwanya. 

Teman-teman pohon apel telah memberikan mukjizat 

dengan caranya sendiri kepada anak kecil tersebut. 

Pohon yang begitu mencintai anak kecil rela memberikan 

apa saja mendermakan apa saja supaya anak kecil dapat 

menjadi gembira dan bahagia. Kita mendengarkan kisah 

Yesus yang banyak melakukan mukjizat. Ada yang bisa 

menjawab mukjizat apa saja yang sudah Tuhan Yesus 

lakukan di dalam bacaan tadi? Yaa.. Yesus menyembuh-

kan orang buta menjadi dapat melihat, orang yang 

lumpuh kakinya menjadi bisa berjalan, orang tuli yang 

tidak bisa mendengar menjadi dapat mendengar dan 

masih banyak lagi.  

Inspirasi kasih yang dilakukan Yesus mengajak kita untuk 

melakukan derma. Derma menjadi bagian penting 

kehidupan manusia yang tidak dapat dilepaskan dari doa 

dan pengenalan kita akan kebaikan Allah. Derma menjadi 

bagian ketulusan hati kita untuk dapat memberikan diri 

dan apa yang kita miliki untuk alam dan sesama kita. 
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Derma yang kita berikan dilakukan dengan cuma-cuma 

tanpa paksaan dan tanpa meminta imbalan untuk sesuatu 

yang telah kita lakukan. Derma yang kita lakukan sangat 

berharga untuk orang lain yang membutuhkan, sekecil 

apapun pasti akan disukai oleh Allah dan sesama. 

 

7. MEMBANGUN NIAT (KREATIVITAS) 

“Menabung Bersama” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat & Bahan yang diperlukan : Kertas berbentuk persegi 

panjang, kertas berbentuk 2 lingkaran, dan hiasan jadi 

yang dapat ditempel oleh anak-ank, kertas lipat, lem, 

gunting. 

 

Langkah pengerjaan: 

 

▪ Bentuklah kertas 

lipat sesuai dengan 

gambar di berikut 

ini 
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▪ Gunakan lingkaran 1 buah untuk alas celengan 

paling bawah. 

 

 

 

 

 

 

▪ Rekatkan dengan kertas persegi panjang 

membentuk silinder melingkar. 

▪ Buat persegi panjang pada kertas lingkaran yang 

terakhir kemudian berilah lubang, dan pasang 

sebagai penutup celengan. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Berikan kesempatan anak untuk menghias celengan 

mereka masing-masing sesuai dengan gambar dan 

warna kesukaan mereka. 
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8. PENEGUHAN (PERUTUSAN MISIONER) 

Teman-teman terkasih, kita telah mendapatkan inspirasi 

untuk mengenal derma dari kisah Kitab Suci. Dari Kitab 

Suci, kita dapat menggali informasi kebaikan Tuhan Yesus 

yang telah menyembuhkan orang-orang yang menderita. 

Celengan yang akan teman-teman buat menjadi niat awal 

dan kesungguhan hati untuk mengumpulkan uang dalam 

mewujudkan derma yang telah kita rencanakan. Teman-

teman dapat berikan kepada alam untuk menanam pohon 

atau membantu sesama yang menderita seperti mem-

bantu dalam bentuk sumbangan kepada korban bencana 

alam. 

• Anak-anak diajak untuk mengisi celengan APP dengan 

menyisihkan uang jajan yang mereka miliki. 

 

9. DOA PENUTUP 

Allah Bapa, terima kasih atas kegiatan hari ini sehingga 

dapat berjalan dengan lancar. Sertailah kami selalu agar 

dapat menjadi anakMu yang selalu membantu sesama 

dan selalu peka. Amin. 

 

10. NYANYIAN PENUTUP  

Hari Ini Kurasa Bahagia 
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PERTEMUAN KE-3 
KURBANKU UNTUKMU 

 

Tujuan Pertemuan: 

- Anak semakin menyadari anugerah Allah dalam hidup ini 

serta mau mensyukuri dan memanfaatkannya dengan 

baik. 

- Anak diajak untuk menghilangkan sifat-sifat jelek yang 

dapat merusak alam dan sesama. 

 

1. PENGANTAR PERTEMUAN 

Teman-teman, pada pertemuan kedua, kita sudah belajar 

berderma atau berbagi kepada sesama yang membutuh-

kan. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita mau belajar 

berkurban dengan cara memperbaiki sikap-sikap kita 

agar semakin hari kita semakin baik.  

Mari di pertemuan APP ketiga ini, kita dapat menyiapkan 

hati dan dengan kerendahan hati untuk mengakui sifat 

dan kebiasaan kurang baik kita disertai hati yang lapang 

untuk mampu memperbaiki hal-hal buruk dalam kehidup-

an kita. Semua hal itu, tidak lain untuk kita sendiri, supaya 

menjadi anak Allah yang benar dan dapat dibanggakan 

oleh orang-orang terdekat kita. 

 

2. NYANYIAN PEMBUKA  

Tuhan Disalib (Hatiku Penuh Nyanyian 628)  
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3. DOA PEMBUKA 

Allah Bapa yang maha pengasih, berkatilah kami sepan-

jang pertemuan APP hari ini.  Arahkanlah hati dan pikiran 

kami agar dapat menjadi anak-anakmu yang mau mem-

berikan serta meluangkan waktu terhadap hal-hal di seki-

tar kami. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin 

  

4. INSPIRASI PENGALAMAN HIDUP 

Silahkan dicek di kanal youtube Komsos Keuskupan Bandung, 

pertemuan APP 2023 ketiga.  
https://www.youtube.com/@KomsosKeuskupanBandung/about  

Judul: “Satu Jam Saja” 

 

5. INSPIRASI KITAB SUCI : KEJADIAN 9; 1-3 

1 : Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta 

berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan 

bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. 

2 : Akan takut dan akan gentar kepadamu segala bina-

tang di bumi dan segala burung di udara, segala 

yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut; 

ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. 

3 : Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi 

makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu 

kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/@KomsosKeuskupanBandung/about
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6. PENDALAMAN (POKOK PEWARTAAN) 

Teman-teman yang terkasih, siapa disini yang pernah 

pergi ke kebun binatang? Semua hewan yang bisa kita 

saksikan di kebun binatang semuanya  merupakan 

ciptaan dari Allah yang Maha Kuasa. Tentu pengalaman 

mengunjungi kebun binatang menjadi pengalaman yang 

menyenangkan bagi teman-teman, bisa kenal dan 

berdekatan langsung dengan banyak binatang. Tuhan 

mengajak kita untuk mengambil peran mencintai dan 

merawat segala binatang di bumi. 

Siapa dirumah yang memiliki hewan peliharaan atau 

memiliki tanaman kesayangan di kebun halaman rumah? 

Apa yang selalu kita lakukan untuk mencintai tanaman 

dan hewan peliharaan kita? Dengan memberinya makan 

setiap hari, memberikan kasih sayang, menyirami 

tanaman setiap hari. Inilah hal-hal sederhana yang dapat 

kita lakukan di rumah sebagai bentuk mencintai dan 

merawat ciptaan Tuhan. 

Kitab Suci menceritakan nabi Nuh yang selamat dari air 

bah. Bagaimana caranya? Nabi Nuh mengurbankan wak-

tunya untuk membuat kapal (bahtera), artinya nabi Nuh 

tidak memikirkan diri sendiri karena membawa serta 

keluarga dan binatang-binatang yang diminta oleh Allah.  

Kurban menjadi suatu persembahan hati dan tindakan 

kita sebagai permohonan dan tobat kita kepada Allah. 

Apa yang dapat kita lakukan sebagai kurban? Salah 

satunya adalah menghilangkan sifat jelek dan kebiasaan-

kebiasaan kurang baik yang sering kita lakukan. Sesuatu 
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yang tidak baik pasti akan berakibat tidak baik juga. Lalu 

kita dapat berkurban apa? 

Teman-teman dapat berkurban dengan meluangkan 

waktu berbuat kebaikan. Contohnya meluangkan waktu 

untuk merawat tanaman, membantu teman yang 

membutuhkan bantuan belajar atau membantu orangtua 

membersihkan rumah tanpa diminta. Dalam video 

intspiratif tadi kita juga sudah ditunjukan betapa 

pentingnya meluangkan waktu untuk keluarga. Karena 

disitulah kita dapat memahami arti berkurban dengan 

cara yang sederhana. Teman-teman dapat juga memba-

ngun niat merubah kebiasaan yang kurang baik seperti 

malas belajar menjadi rajin belajar atau selalu jajan 

banyak menjadi menyisihkan uang jajan untuk celengan 

APP. 

Yuk,teman-teman kita meneladani Yesus yang sudah 

berkurban untuk manusia dengan berbuat baik kepada 

keluarga, sesama dan alam. Meluangkan waktu berbuat 

baik dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang diang-

gap kurang baik, menjadikan kita anak misioner yang siap 

diutus. 

 

7. MEMBANGUN NIAT (KREATIVITAS) 

“Kalung Kebaikan” 
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Alat & Bahan : Kertas lipat warna biru (HVS) berbentuk 

persegi panjang kecil, kertas berbentuk bunga 2 buah, dan 

hiasan jadi yang dapat ditempel oleh anak-anak (bentuk 

bintang, hati atau apapun), lem, gunting. 

 

Langkah pengerjaan: 

• Bentuklah kertas lipat persegi panjang kecil, dapat juga 

dituliskan niat perbuatan baik atau memperbaiki 

kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik 

• Kertas bertuliskan niat kemudian dirangkai (dapat juga 

penyusunannya diseling dengan kertas kosong yang 

nanti dihias dengan hiasan jadi), rangkaian sesuai 

dengan gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tuliskan “Love Jesus” di satu kertas bentuk bunga 
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• Setelah rangkaian kertas niat dan kertas bentuk bunga 

selesai, dirangkai menjadi seperti ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PENEGUHAN (PERUTUSAN MISIONER) 

Tahukah teman-teman, jika kita tidak menyadari 

kesalahan kita dari sifat dan kebiasaan kurang baik yang 

sering kita lakukan, tentu akan memberikan penilaian 

tidak baik tentang diri kita. Mungkin saja teman-teman 

dianggap menjadi anak yang kurang baik, kurang sopan, 

atau merugikan orang lain. Salah satu kurban yang dapat 

kita lakukan adalah mau memperbaiki sifat atau kebiasa-

an kurang baik menjadi sifat dan kebiasaan baik yang 

menyenangkan hati Allah dan sesama. 

 

9. DOA PENUTUP 

Allah Bapa yang maha baik, terima kasih atas penyerta-

anmu dalam kegiatan ini. semoga setelah pertemuan ini 

membuat kami dapat meluangkan waktu untuk lingkung-

an sekitar kami. Amin. 

 

10. NYANYIAN PENUTUP : 

Hari Ini Harinya Tuhan 
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PERTEMUAN KE-4 
KESAKSIANKU UNTUKMU 

 

Tujuan Pertemuan: 

- Anak-anak semakin menyadari bahwa hal-hal yang baik 

itu butuh perjuangan serta mau berusaha dengan setia 

dan tekun untuk mencapai hal-hal yang baik.   

- Anak diajak untuk melakukan kesaksian sebagai anak 

misioner dalam kehidupan sehari-hari. 

 

1. PENGANTAR PERTEMUAN 

Pada pertemuan ketiga, kita telah belajar untuk menjadi 

pribadi yang lebih baik. Nah, pada pertemuan keempat 

ini, kita akan belajar untuk setia dan tekun dalam 

melakukan sesuatu yang baik. 

Kesaksian merupakan semangat 2D2K anak misioner. 

Kesaksian iman dapat dilakukan dengan selalu berbuat 

jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mudah 

untuk selalu berbuat jujur, tetapi jika kita setia kepada 

kasih Allah pasti kita mengetahui bahwa tidak jujur bukan 

perbuatan baik dan tidak akan melakukannya. Untuk itu, 

kita perlu belajar setia dan tekun dalam melakukan 

sesuatu yang baik. Mari di pertemuan terakhir ini, kita 

memantapkan hati untuk menjadi saksi Kristus melalui 

inspirasi Kitab Suci yang diajarkan oleh Yesus. 
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2. NYANYIAN PEMBUKA  

Kasih / 2D2K 

  

3. DOA PEMBUKA 

Ya Tuhan, terimakasih karena kami boleh berkumpul 

bersama pada pertemuan hari ini. Dampingilah kami 

selalu mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan 

menjadi anak-anakmu yang baik. Kemuliaan kepada 

Bapa Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan 

sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin..  

 

4. INSPIRASI PENGALAMAN HIDUP 

Silahkan dicek di kanal youtube Komsos Keuskupan Bandung, 

pertemuan APP 2023 keempat 
https://www.youtube.com/@KomsosKeuskupanBandung/about  

Judul: “Perawat” 

 

5. INSPIRASI KITAB SUCI : LUKAS 5 : 1-7 

1 : Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau 

Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia 

hendak mendengarkan firman Allah. 

2 : Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-

nelayannya telah turun dan sedang membasuh 

jalanya. 

3 : Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu 

Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan 

perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Ia duduk 

dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 

https://www.youtube.com/@KomsosKeuskupanBandung/about
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4 : Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon: 

"Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah 

jalamu untuk menangkap ikan." 

5 : Simon menjawab: "Guru, telah sepanjang malam 

kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-

apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan 

menebarkan jala juga." 

6 : Dan setelah mereka melakukannya, mereka 

menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala 

mereka mulai koyak 

7 : Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-

temannya di perahu yang lain supaya mereka 

datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu 

mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu 

dengan ikan hingga hampir tenggelam 

 

6. PENDALAMAN (POKOK PEWARTAAN) 

Bagaimana kabar hari ini?Apa yang membuat teman-

teman senang hari ini? Atau apa yang membuat teman-

teman sedih? Jangan bersedih karena hari ini kita akan 

bercerita tentang cita-cita. Siapa disini yang memiliki cita-

cita ingin menjadi seorang nelayan? Seorang nahkoda 

yang mengendarai kapal yang besar? Atau yang memiliki 

hobi dan suka pergi bersama papa untuk memancing? 

Tentu teman-teman memiliki banyak sekali angan-angan 

serta cita-cita baik itu menjadi seorang dokter, menjadi 

seorang polisi, menjadi masinis, pilot, youtuber dan juga 

menjadi seorang pelaut.  

Petrus adalah seorang nelayan, dia bersama dengan yang 

lainnya sepanjang malam menjala ikan tetapi tidak men-
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dapatkannya. Tahukah kamu bagaimana mereka bisa 

mendapatkan ikan sebanyak itu, padahal semalaman 

tidak mendapatkan ikan? Karena Petrus mengikuti saran 

Tuhan Yesus. Tahukah kamu dari peristiwa itu Petrus 

menjadi murid Yesus, kemudian menemani Yesus untuk 

bersaksi dan mewartakan Injil ke mana pun Yesus pergi. 

Meskipun seperti yang kita tahu bahwa Petrus pernah 

menyangkal mengenal Yesus, namun Petrus kemudian 

menyesal atas perbuatannya. 

Allah telah menciptakan manusia dengan istimewa 

dengan akal budi dan perasaan. Karunia itulah yang 

sebaiknya kita gunakan untuk mewartakan sukacita Injil. 

Kita dapat menjadi saksi Kristus yang memberikan 

kesaksian Injil melalui sikap dan perbuatan. Contohnya 

adalah tekun belajar, tidak mudah menyerah jika 

menemukan kesulitan, mau mengakui kesalahan dan 

memperbaikinya juga harus menaati perintah orangtua 

dan guru. 

Dalam video inspiratif yang sudah kita saksikan tadi, kita 

dapat melihat dimana seorang anak mempunyai sema-

ngat dan tekat yang kuat untuk menjaga bumi. Ia tidak 

mudah menyerah dan patah semangat, karena ia yakin 

dan percaya bahwa apa yang dilakukannya dapat bergu-

na untuk banyak orang dan keutuhan alam ciptaan. 

Yesus mengajarkan untuk menebarkan jala artinya di saat 

kita menjadi saksi Kristus maka kita telah mengenalkan 

kasih Allah kepada dunia sehingga banyak orang menge-

nal kasih Allah melalui kesaksian hidup kita. Dengan 

demikian, kita telah menjadi rekan Allah dalam menye-
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barkan kasih Allah supaya dirasakan orang lain yang 

percaya kepada-Nya. 

 

7. MEMBANGUN NIAT (KREATIVITAS)  

“Penjala Ikan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat & Bahan : Kertas lipat (HVS) berwarna-warni sesuai 

pilihan anak-anak, lem, gunting. 

Langkah pengerjaan: 

▪ Bentuk dan gunting kertas warna-warni menjadi 

contoh berikut: 
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▪ Setelah dibentuk kemudian ditempelkan sesuai dengan 

susunan seperti berikut: 

 

▪ Anak-anak dapat membuat ikan sebanyak mungkin 

disesuaikan dengan waktu yang tersedia. 

 

8. PENEGUHAN (PERUTUSAN MISIONER) 

Dari inspirasi Kitab Suci, kita diminta untuk menghadirkan 

Allah dalam setiap perbuatan yang kita lakukan sehari-

hari, tentu semua mengarahkan kepada ketekunan dan 

tidak mudah menyerah dalam menghadapi suatu masa-

lah.  

Dalam keluarga, kita diajak untuk menaati perintah 

orangtua dan tekun membantu orangtua membersihkan 

rumah. Di sekolah, kita menjadi anak yang rajin belajar 

dan tidak mencontek saat mengerjakan tugas dan ujian 

yang diberikan guru. Saat berteman, kita menjadi pribadi 

yang setiakawan (siap membantu) tetapi berani menegur 

jika teman melakukan kesalahan. Dan yang paling utama 

adalah mau menerima Yesus dalam hati kita sehingga kita 

mau dibentuk menjadi pribadi yang jujur dan tidak mudah 

menyerah dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. 
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9. DOA PENUTUP 

Tuhan Yesus terima kasih atas kegiatan tadi yang 

berlangsung dengan lancar, sertailah selalu agar kami 

anak-anakmu mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan 

Yesus dan menjadi anak-anakMu yang baik. Amin. 

 

10. NYANYIAN PENUTUP  

Hymne Sekami  
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LAMPIRAN LAGU 

 

1. Tugas Iman (Hatiku Penuh Nyanyian 150) 
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2. Mars Sekami  
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3. Mari Bersukaria  
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4. Hari Ini Kurasa Bahagia  
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5. Tuhan Disalib (Hatiku Penuh Nyanyian 628) 
 

 
 

6. Hari Ini Harinya Tuhan  
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7. 2D2K 
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8. Hymne Sekami  
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