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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-

nya. Perubahan harus dilakukan tahap demi tahap dan 

konsistensi dan dipelihara dalam semangat yang tak pernah 



ii 

padam. Hidup manusia dinamis dan terus mengalami peru-

bahan 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 mem-

beri 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 

 

1. PENGANTAR PERTEMUAN 

Hai sobat Yesus, hari ini kita akan masuk pertemuan 

pertama APP anak. Artinya kita sudah memasuki masa 

prapaskah. Apa ya itu? Masa Prapaskah adalah masa 

persiapan. Masa Persiapan apa saja yang harus kita 

lakukan ya? 

 

2. NYANYIAN PEMBUKA 

Jalan Anak Tuhan (Hatiku Penuh Nyanyian No.77) 

 

3. DOA PEMBUKA 

Tuhan Yesus Yang Baik. Terima kasih atas hari indah 

yang boleh kami nikmati saat ini. Pada masa Prapaskah 

ini kami mau berdoa bagi sesama dan alam ciptaan-Mu. 

Sertailah kami dalam pertemuan ini. Doa ini kami 

panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus, 

Tuhan kami. Amin  
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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  

Menurut teman-teman, makhluk hidup itu ada apa saja 

ya? Ya, makhluk hidup itu ada 3 macam: ada tumbuhan, 

ada hewan, ada manusia. Ayo, teman-teman bisa sebut-

kan contoh tanaman! Teman-teman bisa sebutkan contoh 

hewan! Siapa yang memelihara tanaman atau hewan di 

rumah? Gimana perasaan teman-teman punya tanaman 

dan hewan di rumah, senang ya? 

Namun, ada berita yang menyedihkan juga. Ada hewan 

di Indonesia yang hampir punah, misalnya Gajah 

Sumatera. Gajah Sumatera juga tinggal sedikit, sekitar 

2000 ekor, karena banyak hutan di Sumatera yang 

dirusak dan banyak gajah yang dibunuh untuk dijual 

gadingnya. Kasihan ya mereka? 

Selain tumbuhan dan hewan, kita juga punya teman, 

punya keluarga. Coba siapa teman dekat kita? Senang ya 

kalau punya teman dekat yang bisa bermain bersama. 

Namun, ada berita yang menyedihkan juga. Ada banyak 

orang yang menderita atau meninggal karena terkena 

https://www.youtube.com/@KomsosKeuskupanBandung/about
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bencana alam, misalnya gempa bumi baru-baru ini di 

Cianjur. Apakah kalian ikut merasakan gempanya? 

Nah, Tuhan Yesus bersabda ”Beritakanlah Injil kepada 

segala makhluk.” Injil itu artinya apa, teman-teman? Injil 

itu artinya kabar gembira. Kalau kita merusak hutan, 

hutan akan sedih dan menangis. Hewan-hewan juga 

sedih dan menderita karena tempat tinggalnya dirusak 

dan lama-kelamaan hewan-hewan itu bisa punah. Kalau 

kita merusak hutan, membunuh hewan hingga hampir 

punah, merusak alam, itu artinya kita tidak membawa 

kabar gembira kepada alam di sekitar kita. Nah sebalik-

nya, kalau kita merawat hutan, merawat tanaman, 

memelihara hewan, memelihara alam, itu artinya kita 

membawa kabar gembira kepada alam di sekitar kita. 

Siapa yang masih ingat semangat anak katolik? Apa? 

2D2K? Ya, Doa, Derma, Kurban Kesaksian. Apa yang 

teman-teman katakan dalam doa? Sekarang saatnya kita 

memohon perlindungan Tuhan Yesus untuk alam di 

sekitar kita yang saat ini rusak, pernahkah kamu melihat 

tanaman yang mati? Bayangkan temanmu yang di cianjur 

yang rumahnya rusak, lalu tinggal di bawah tenda di 

musim panas dan hujan? Teman-teman doa itu wujud 

kasih kita kepada sesama dan alam di sekitar kita. Ayo 

kita sekarang mendoakan teman-teman dan alam sekitar 

kita. 
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7. MEMBANGUN NIAT (KREATIVITAS) 

“Melestarikan Lingkungan Kita” 

 

 

Alat & Bahan yang diperlukan : Kertas lipat, Lem, 

Gunting 

 

 

 

 

 

▪ Siapkan kertas hijau membentuk rerumputan, kemu-

dian buatlah bentuk dedaunan menggunakan bentuk 

lingkaran berwarna hijau minta anak susun seperti 

pada gambar sehingga menyerupai dedaunan pohon.  

▪ Minta anak membuat batang pohon dan diwarnai 

warna coklat. 
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▪ Siapkan kertas merah dan buat bulatan merah kecil 

menyerupai buah dengan ukuran proporsional sesuai 

dengan dedaunan pohon, dan minta anak untuk 

menempel buah sesuka hati mereka pada bagian 

dedaunan pohon.  

 

8. PENEGUHAN (PERUTUSAN MISIONER) 

Anak-anak diminta untuk berdoa mendoakan binatang/ 

tumbuhan yang hampir punah, mendoakan teman yang 

terkena bencana, mengucapkan syukur atas matahari 

ataupun alam ciptaan. 

 

9. DOA PENUTUP 

Tuhan Yesus Yang Baik, kami bersyukur boleh belajar dari 

ajaran Yesus hari ini, kami diingatkan untuk membawa 

sukacita Injil keseluruh dunia. Berkatilah kami supaya 

kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Doa ini 

kami panjatkan, Dengan perantaran Tuhan Kami Yesus 

Kristus. Amin. 

 

10. NYANYIAN PENUTUP 

Tugas Iman (Hatiku Penuh Nyanyian No.150) 
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PERTEMUAN KE-2 
DERMAKU UNTUKMU 

 

Tujuan Pertemuan: 

Anak-anak mau memberikan sesuatu dari apa yang          

mereka miliki untuk alam dan sesama. 

 

1. PENGANTAR PERTEMUAN 

Teman-teman, pada pertemuan pertama, kita mendoa-

kan sesama dan alam ciptaan kita yang menderita supaya 

mereka dilindungi oleh Tuhan Yesus. Nah, pada pertemu-

an kedua ini, kita mau belajar untuk berderma kepada 

sesama yang membutuhkan pertolongan kita.  

 

2. NYANYIAN PEMBUKA 

Sejuk Segar (Hatiku Penuh Nyanyian No.471) 

 

3. DOA PEMBUKA 

Tuhan Yesus Yang Baik, Kami bersama berkumpul 

kembali untuk belajar saling peduli dan berderma bagi 

sesama, hadirlah bersama kami hari ini. Demi Kristus 

Tuhan dan pengantara kami. Amin. 
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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 menanti-

kan 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?" 

21 : Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang 

dari segala penyakit dan penderitaan   dan dari roh-

roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan 

kepada 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 

mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada 

orang miskin diberitakan kabar baik. 

23 : Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kece-

wa dan menolak Aku." 

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

Teman-teman, siapa yang pernah melihat orang yang 

menderita? Coba beri contoh, mereka menderita karena 

apa? Ya, banyak orang menderita di sekitar kita. Ada yang 

menderita karena sedih tidak punya tempat tinggal, ada 

yang karena tidak bisa melihat, dll. Coba teman-teman 

bayangkan bagaimana rasanya kalau teman-teman tidak 

bisa melihat? kita tidak bisa melihat indahnya bunga, 

indahnya pemandangan alam, indahnya matahari terbit 

dan terbenam, indahnya burung-burung, indahnya laut-

an, indahnya ombak. 

Teman-teman yang menderita juga banyak di dekat kita. 

Kadang-kadang ada teman yang kehausan, tetapi tidak 

bawa air minum, ada teman yang jatuh sehingga kakinya 

terluka. Ada teman yang kelaparan, tetapi tidak bawa 

uang jajan atau tidak bawa bekal makanan dari rumah. 

Ada teman yang tidak bisa menulis karena lupa bawa 

pensil atau pulpen. Ada teman yang sedih dan menangis 

karena diejek oleh teman-temannya.  

Tahukah teman-teman, bahwa Tuhan Yesus selama 

hidup di bumi juga melihat banyak orang yang menderita 

di sekitar-Nya. ada orang yang sakit, ada orang yang 

buta, ada orang yang lumpuh, ada orang yang sakit 

kusta, ada orang yang tidak bisa mendengar, ada orang 

yang miskin, dan masih banyak lagi orang-orang yang 

menderita di sekitar Yesus. Apa yang Tuhan Yesus 

lakukan untuk mereka? Yesus menyembuhkan orang 

yang buta sehingga dapat melihat, menyembuhkan orang 

yang lumpuh sehingga dapat berjalan, Yesus menyem-
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buhkan orang yang tuli sehingga bisa mendengar, Yesus 

memberi makan kepada orang-orang yang tidak memba-

wa bekal makanan, Yesus mengampuni orang berdosa, 

dan masih banyak lagi. 

Nah, seperti Yesus yang menolong orang-orang yang 

menderita, teman-teman bisa membantu orang lain yang 

menderita. Kita bisa menyisihkan sebagian uang jajan kita 

untuk diberikan kepada orang yang menderita atau 

dimasukkan dalam kotak APP. Kita bisa meminjamkan 

pensil atau pulpen kepada teman yang lupa bawa pensil 

atau pulpen. Kita bisa memberi air minum kepada teman 

yang kehausan. Kita bisa berbagi makanan kepada teman 

yang tidak bawa bekal makanan atau uang jajan. Kita bisa 

membantu teman kita yang kesulitan belajar. Kita bisa 

menghibur teman kita yang sedih dan menangis. Kita bisa 

mengunjungi dan mendoakan teman yang sakit. Kita bisa 

memberi sesuatu kepada orang miskin dan pengemis di 

dekat kita.   

Yuk kawan sebagai anak katolik kita mengamalkan 2d2k 

(Doa, Derma, Kurban, Kesaksian). Minggu lalu kita sudah 

belajar berdoa untuk sesama, kini kita belajar untuk 

memberi pada sesama.  
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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 

 

• Gunakan lingkaran 1 buah untuk alas celengan paling 

bawah. 
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• Rekatkan dengan kertas persegi panjang membentuk 

silinder melingkar. 

 

• Buat persegi panjang pada kertas lingkaran yang 

terakhir kemudian berilah lubang, dan pasang sebagai 

penutup celengan. 

 

• Beri kesempatan anak untuk menghias celengan 

mereka masing-masing sesuai dengan gambar dan 

warna kesukaan mereka.  

 

 

 

 

 

8. PENEGUHAN (PERUTUSAN MISIONER) 

Anak-anak diajak untuk mengisi celengan APP dengan 

menyisihkan uang jajan yang mereka miliki. 

 

9. DOA PENUTUP 

Tuhan Yesus Yang Baik, Terima kasih atas penyertaan-

Mu, berkatilah kami untuk berani berderma untuk orang 

lain dan juga untuk alam. Dengan Perantaran Kristus, 

Tuhan Kami. Amin  

 

10. NYANYIAN PENUTUP  

Koin Misioner 
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PERTEMUAN KE-3 
KURBANKU UNTUKMU 

 

Tujuan Pertemuan: 

Anak-anak berani mencoba menghilangkan sifat-sifat jelek 

yang merusak alam dan persahabatan dengan sesama.  

 

1. PENGANTAR PERTEMUAN 

Teman-teman, siapa yang ingat semangat anak Katolik? 

2D2K (Doa, Derma, Kurban, dan Kesaksian) pertemuan 

sebelumnya kita sudah belajar Doa untuk lingkungan kita, 

Derma apa yang kita miliki, sekarang kita akan belajar 

berkurban. Hmmm.. anak sekecil kita apa bisa ya? Apa 

sih yang harus kita kurbankan sebagai anak misioner 

sahabat Tuhan Yesus? 

 

2. NYANYIAN PEMBUKA  

Tuhan Disalib (Hatiku Penuh Nyanyian 628)  

 

3. DOA PEMBUKA 

Allah Bapa yang penuh kasih. Engkau memanggil banyak 

orang, agar mereka pun bersahabat satu sama lain. 

Berkatilah semua orang yang mau saling bersahabat. 

Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. 
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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 

binatang 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. 

 

6. PENDALAMAN (POKOK PEWARTAAN) 

Teman-teman, tadi kita sudah mendengar cerita tentang 

Nabi Nuh ya. Nabi Nuh diselamatkan dari apa ya, teman-

teman? Iya, Nabi Nuh diselamatkan dari bencana airbah. 

Air Bah itu bencaa air yang sangat besar. Allah 

memberikan seluruh alam, hewan dan tumbuhannya agar 

Nabi Nuh dan keturunannya bisa hidup dengan baik 

Kawan ingatkah kita diutus bukan hanya berdoa, 

berderma, kali ini kita diajak untuk berkurban. Nabi Nuh 

mengurbankan waktu untuk membuat kapal, menahan 

https://www.youtube.com/@KomsosKeuskupanBandung/about
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keinginannya untuk tidak egois memikirkan kesukaan diri 

sendiri. Nabi Nuh tidak boleh serakah, tidak boleh boros, 

dan tidak boleh egois agar alam itu masih bisa dinikmati 

oleh anak cucunya. 

Tapi apakah kita sudah mensyukurinya dengan tidak 

memikirkan disir sendiri seperti Nabi Nuh? Siapa yang 

sulit berbagi makanan dengan teman? Siapa yang sering 

membuat mama atau papa jengkel karena sering 

menjawab nanti? Siapa yang masih malas membuang 

sampah di tempatnya? Siapa yang pernah menertawakan 

teman karena jatuh? Menertawakan karena teman tidak 

bisa mengerjakan tugas? 

Kali ini kita ditantang dan diajak Yesus memanggil teman 

teman sebagai misionaris cilik untuk meneladani nabi nuh 

merubah diri mau berkurban. Berkurban bukanlah hal 

yang menyedihkan seperti yesus disalib karena cinta-Nya 

untuk kita. Kita juga diajak berkurban untuk mengung-

kapkan kasih dan cinta kita kepada sesama dan ling-

kungan.  

Yuk berkurban meluangkan waktu bermain untuk menyi-

ram tanaman, untuk membersihkan lingkungan dengan 

menyapu halaman depan rumah, yuk berkurban mem-

bantu teman belajar pelajaran yang tidak dimengerti.  
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7. MEMBANGUN NIAT (KREATIVITAS) 

“Menjadi malaikat baik hati” 

 

 
 

Alat & Bahan yang diperlukan: Kertas berbentuk hati meng-

gunakan kertas warna/kertas yang diberi warna, gunting, 

lem.  

• Buatlah beberap kertas warna-warni berbentuk hati. 
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• Susun kertas warna warni terangkai kebawah.  

        

 

8. PENEGUHAN (PERUTUSAN MISIONER) 

Anak-anak diajak untuk menuliskan cara sederhana untuk 

menjadi malaikat yang baik hati. Misal untuk anak sd: 

merapikan pakaian, menemani adik bermain, mengajak 

adik/kakak/mama/papaberdoa bersama, belajar bersama 

dengan teman. 

Untuk anak TK bisa diminta menggambarkan simbol 2D2K 

untuk mengingat cara menjadi malaikat baik hati.  

• Doa : Simbol buku 

• Derma : Gambar koin/celengan 

• Kurban : Gambar Salib 

• Kesaksian : Gambar orang bergandengan 

 

9. DOA PENUTUP 

Tuhan Yesus Yang Baik, Utuslah kami menjadi saksi-Mu 

melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kami bagi sau-

dara. Bantu kami untuk mengurangi perasaan egois dan 

semaunya sendiri. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan 

kami. Amin 

 

10. NYANYIAN PENUTUP : 

Rukun Cinta (Hatiku Penuh Nyanyian 153)  
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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 itu.   

 

1. PENGANTAR PERTEMUAN 

Hai teman-teman sebentar lagi kita merayakan paskah… 

Eh tunggu dulu 2D2K masih kurang 1 nih teman-teman. 

Yeaaay iya kita belum melakukan aksi misi dari Kristus, 

lalu bagaimana caranya ya?  

 

2. NYANYIAN PEMBUKA  

Dipikir-Pikir (Hatiku Penuh Nyanyian 157)  

  

3. DOA PEMBUKA 

Tuhan Yesus yang baik, Berilah kami semangat dan hati 

yang baru agar siap menjadi saksi-Mu. Beri kami kebe-

ranian untuk berani bersaksi kepada sesama kami. 

Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.  
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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-nela-

yannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. 

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

Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan pera-

hunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Ia duduk dan 

mengajar orang banyak dari atas perahu. 

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 men-

angkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka 

mulai koyak 

7 : Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman-

nya di perahu yang lain supaya mereka datang 

membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka 

https://www.youtube.com/@KomsosKeuskupanBandung/about
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bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan 

ikan hingga hampir tenggelam 

 

6. PENDALAMAN (POKOK PEWARTAAN) 

Siapa di antara teman-teman yang sudah bisa naik 

sepeda roda dua? Siapa yang melatih teman-teman 

belajar naik sepeda? Gimana rasanya ketika pertama kali 

belajar naik sepeda? Pertama kali naik sepeda, mungkin 

kita jatuh karena tidak seimbang. Mungkin kita merasa 

putus asa dan tidak mau belajar naik sepeda lagi ketika 

kita jatuh berkali-kali. Kita merasa tidak bisa naik sepeda 

karena sudah jatuh berkali-kali. Namun, orangtua berkata 

apa? Orangtua kita pasti berkata, “Ayo coba lagi...coba 

lagi sampai bisa.” Nah, anak yang mau terus mencoba 

akhirnya bisa naik sepeda roda dua dengan baik. 

Pengalaman yang mirip juga dialami oleh murid-murid 

Yesus. Murid-murid Yesus sudah sepanjang malam 

mencari ikan, tetapi tidak mendapatkannya. Mereka 

merasa lelah dan putus asa. Kemudian, mereka mencoba 

lagi sesuai saran Yesus, akhirnya mereka menangkap 

banyak ikan.  

Teman-teman semua juga adalah murid-murid Yesus 

yang hebat. Mari kita bersaksi melakukan perbuatan baik 

yang dapat dirasakan orang-orang di sekitar kita. Teman-

teman pasti mau setia dan tekun dalam melakukan 

sesuatu yang baik. Apa sih contoh perbuatan yang baik 

itu? Banyak contohnya, misalnya tekun belajar dan tidak 

pantang menyerah. Kemudian kita juga bisa tekun berdoa 

untuk teman-teman sekelas kita, untuk tanaman, dll.  
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Allah telah memberikan banyak anugerah dan kebaikan 

untuk kita semua. Sekarang saatnya kita membagikan 

sukacita kebaikan Allah untuk orang-orang di sekitar kita, 

dan juga alam ciptaann-Nya. Mari kita mencontoh murid 

Yesus yang tidak pantang menyerah dan putus asa. 

 

7. MEMBANGUN NIAT (KREATIVITAS)  

“Penjala Ikan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat & Bahan yang diperlukan: kertas warna/kertas yang 

diberi warna/ kertas lipat, gunting, lem.  

 

 

 

 

 

 

• Siapkan 2 kertas berbentuk persegi sesuai warna kesu-

kaan kemudian gamba rata boleh siapkan pola untuk 

menjiplak bentuk ikan.  
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• Gunting ikan warna-warni kemudian tempelkan di ker-

tas. 

• Minta anak-anak gambarkan bulatan bulatan gelem-

bung air dan juga rumput-rumputan 

 

8. PENEGUHAN (PERUTUSAN MISIONER) 

Anak-anak diajak untuk menuliskan nama-nama teman-

nya/orangtua/tanaman yang mereka miliki  pada ikan 

yang mereka buat dan diajak untuk melakukan perbuatan 

baik pada nama-nama yang sudah dicantumkan anak-

anak pada ikan tersebut. 

 

9. DOA PENUTUP 

Tuhan Yesus Yang Mahabaik, Utuslah kami menjadi saksi-

Mu melalui sikap, tindakan dan perbuatan kami. Bantulah 

kami untuk tidak menyerah, dan tidak putus asa untuk 

melakukan perbuatan baik bagi saudara dan juga alam 

semesta ciptaanMu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan 

kami. Amin. 

 

10. NYANYIAN PENUTUP  

Simon Penjala Ikan 
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LAMPIRAN LAGU 

 

1. Jalan Anak Tuhan (Hatiku Penuh Nyanyian No.77) 

 
2. Tugas Iman (Hatiku Penuh Nyanyian 150) 
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3. Sejuk Segar (Hatiku Penuh Nyanyian No.471) 
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4. Koin Misioner  
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5. Tuhan Disalib (Hatiku Penuh Nyanyian No.628) 

 
 

6. Rukun Cinta (Hatiku Penuh Nyanyian 153) 
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7. Dipikir-pikir (Hatiku Penuh Nyanyian No.157) 
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8. Simon Penjala ikan 

(4) 012 Yuk Bermain Bernyanyi 06 02 2022 - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=-u371-85rak
https://www.youtube.com/watch?v=-u371-85rak


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


