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GAGASAN POKOK 
 Hedonisme 

 pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan 
materi adalah tujuan utama hidup, bagi manusia di dunia yang harus 
dikejar. 

 menyamakan kebaikan dengan kesenangan. Jadi semua kesenangan dan 
kenikmatan secara fisik yang nampak di luar selalu membawa kebaikan. 

 hampir semua umat manusia meng-amininya dan menjadikan hal materi 
dan fisik sebagai tolok ukur dalam gaya hidup.  

 Rasa gengsi tinggi, dengan menonjolkan merek-merek terkenal dan 
mahal, atau simbol-simbol kemewahan lainnya 

  

 Secara sadar maupun tidak sadar manusia terseret atau terbawa dengan 
budaya hedonisme. 

 

 Menurut Yakobus ada dua jenis hikmat: 

 berasal dari bawah; iri hati, egois, sombong, berdusta  

          Hasilnya perkelahian, kekacauan, dan perbuatan jahat.  

 berasal dari atas; damai, ramah, penurut, belas kasih dan kebaikan , 
tidak memihak dan tidak munafik.  Hasilnya kedamaian 



TUJUAN 

• Anak mengenal budaya hedonisme, ciri-
ciri dan dampaknya 
 

• Anak menyadari tujuan hidup utama di 
dunia yaitu kebaikan, kedamaian 
bersama di dalam Tuhan Yesus 
 

• Anak mampu mewujudkan iman dalam 
bentuk nyata sehari-hari agar tercipta 
hidup yang damai dan mengutamakan 
Tuhan. 
 



LAGU PEMBUKA 
Ada Girang Besar 

 

Ada girang besar (2x) ada girang di hatiku 

Kalau hidup dengan Tuhan Yesus 

Senang,senang, selalu senang, Alleluya 

 

Senang, selalu senang o…senang selalu senang 

Slamanya Tuhan sertaku, slamanya Tuhan sertaku 

Senang selalu senang. 



DOA PEMBUKA 

 Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-

Mu hari ini karena memberikan kami hidup yang 

gembira dalam segala apa pun. Ajarilah kami 

untuk selalu ingat kepada Tuhan, untuk 

mencintai Tuhan dan sesama. 

Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

 



BACAAN 

14 Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, 
janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran! 

15 Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, 
dari setan-setan. 

16 Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan 
dan segala macam perbuatan jahat. 

17 Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, 
peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan 
tidak munafik. 

18 Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang 
mengadakan damai. 

1 Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah 
datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? 

2 Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh; 
kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu 
berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. 

3 Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah 
berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa 
nafsumu. 



Mendalami Bacaan 
 Ada 2 bentuk macam hikmat yaitu: 

1) Hikmat dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan 

2) Hikmat dari atas 

 

Sebutkan bentuk-bentuk hikmat dari dunia dan hikmat 
dari atas! 

1) Hikmat dari dunia yaitu iri hati, mementingkan diri sendiri, 
memegahkan diri dan berdusta melawan kebenaran. 

2) Hikmat dari atas yaitu pendamai, peramah, penurut, penuh 
belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan 
tidak munafik. 

 



Mendalami Bacaan 

Apa saja akibat dari bentuk hikmat dari dunia? 
 Pertengkaran kekacauan, segala macam perbuatan jahat 

dan tidak memperoleh apa-apa. 
 

Apa saja akibat dari bentuk hikmat dari atas? 
 Kebenaran dan kedamaian 
 

Mengapa manusia sering tidak menerima apa-apa dari 
yang diinginkannya? 
 Tidak berdoa 

 Salah berdoa, sebab yang diminta kehendak sendiri bukan 
kehendak Tuhan 

 

 



PESAN IMAN 
 Semua orang di dunia pasti mempunyai keinginan untuk hidup senang, 

bahagia, damai dan menerima apa yang diinginkannya. 
 

 Untuk hidup seperti itu diperlukan sikap-sikap yang baik yang berasal 
dari Tuhan, yaitu: hati yang damai, belas kasih, ramah, penurut, tidak 
sombong, tidak memihak dan tidak munafik (berbohong). 
 

 Karena jika kita mempunyai sikap yang tidak baik seperti iri hati, 
egois, sombong, suka berbohong akan membuat kita bertengkar 
dengan orang lain, dan orang lain tidak akan menyukai diri kita. 
 

 Hal yang paling penting dan utama untuk menerima semua yang baik 
dalam hidup kita dan yang kita inginkan adalah dengan berdoa sesuai 
dengan kehendak/keinginan Tuhan. 



WUJUD IMAN 
 Berdoa setiap hari 

 Mementingkan belajar dan ke Gereja daripada bermain games, 

nonton atau pergi ke tempat hiburan (mall) 

 Membeli sesuatu/barang sesuai dengan yang dibutuhkan 

 Uang tabungan disisihkan untuk beramal atau membantu orang 

lain, tidak dihabiskan untuk belanja barang-barang mahal yang 

tidak diperlukan 

 Tidak pamer barang-barang baru atau mahal kepada teman 

 Mendengarkan nasehat mama papa atau guru dengan senang hati. 



AKTIVITAS 

 

Mewarnai 



AKTIVITAS 

Menuliskan 

sikap-sikap 

baik di 

dalam hati, 

kemudian 

dihias. 



AKTIVITAS 

Anak mencari 

gambar Yesus 

atau mewarnai 

gambar Yesus, 

kemudian di 

tempel di 

dinding kamar 

tidur 



LAGU PENUTUP 
Hati - hati Gunakan Tanganmu 

 

o Hati-hati gunakan tanganmu 2x 
Kar’na Bapa di surga melihat ke bawah 
Hati-hati gunakan tanganmu 

 

o Hati-hati gunakan matamu 2x 
Kar’na Bapa di surga melihat ke bawah 
Hati-hati gunakan matamu 
 

o Hati-hati gunakan mulut 2x 
Kar’na Bapa di surga melihat ke bawah 
Hati-hati gunakan mulutmu 

 

o Hati-hati gunakan kakimu 2x 
Kar’na Bapa di surga melihat ke bawah 
Hati-hati gunakan kakimu 

 



DOA PENUTUP 

Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau  

memberikan kami hati dan pikiran yang baik. 

Ajarilah kami untuk selalu mempunyai hati yang baik, 

berpikir yang baik, menggunakan mata, mulut, telinga, 

tangan dan kaki untuk hal yang baik. Agar tercipta 

hidup yang damai. 

Ajarilah kami untuk selalu ingat Tuhan dan berdoa, 

juga mengasihi sesama. 

Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin 


