


INDIKATOR:

1. Anak dapat menyebutkan hasil bumi tempat kita tinggal

2. Anak dapat menyebutkan permasalahan yang timbul dari kerusakan bumi

3. Anak dapat menyebutkan bentuk perbuatan berserah dan taat pada (ajaran) Tuhan

4. Anak dapat berkontribusi dan bekerjasama menolong bumi dengan cara sederhana



• BEDAH GAMBAR :

• Menemukan pengalaman

(manfaat) baik dari Bumi

Ciptaan Tuhan

• Menemukan keprihatinan di

Bumi masa kini

Pengalaman 
Iman

•Tanya jawab Kisah
Nabi Yoel

•Tanya jawab
perilaku Cinta

Lingkungan Hidup

Refleksi Iman
• Menyusun

komitmen bersama
“ACLH” (Aku Cinta
Lingkungan Hidup)

• Mengolah sampah, 
membuat Pupuk
Cair Organik

Sikap Hidup 
Baru

PROSES KATEKESE: 
Memelihara Alam Ciptaan & Lingkungan Hidup

METODE : audio visual, gerak dan lagu, percakapan, membaca Kitab Suci, projek karya



LAGU PEMBUKA
“PAGI CERAH”

Pagi cerah

Terang benderang 

Sungguh cemerlang 

Indah karyaMu

Sorak sorai seluruh alam

Terima kasih kepadaMu

Terima kasih kepadaMu

4BKSN 2017_ Ancella Lioktriani Rante



DOA PEMBUKA

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin

Tuhan Yesus yang baik, 
kami berterima kasih 
atas pagi hari yang cerah.
Kami juga bersyukur atas bumi yang indah ini,
tempat tinggal semua mahluk hidup ciptaan-Mu.
Ajarilah kami untuk mengasihi bumi ini, 
seperti Engkau mengasihi kami. 
Amin.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin



1:9 Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah TUHAN; dan berkabunglah para

imam, yakni pelayan-pelayan TUHAN.

1:10 Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah

kering, minyak sudah menipis.

1:11 Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena

jelai, sebab sudah musnah panen ladang.

1:12 Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana; pohon delima, juga pohon korma

dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu

dari antara anak-anak manusia.

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yl&chapter=1&verse=9
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yl&chapter=1&verse=9
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yl&chapter=1&verse=9
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yl&chapter=1&verse=10
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yl&chapter=1&verse=10
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yl&chapter=1&verse=10
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yl&chapter=1&verse=11
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yl&chapter=1&verse=11
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yl&chapter=1&verse=11
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yl&chapter=1&verse=12
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yl&chapter=1&verse=12
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yl&chapter=1&verse=12


1:13 Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam; merataplah, hai para
pelayan mezbah; masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para
pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu, korban sajian dan korban
curahan.

1:14 Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya; kumpulkanlah para tua-
tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah TUHAN, Allahmu, dan
berteriaklah kepada TUHAN.

1:15 Wahai, hari itu! Sungguh, hari TUHAN sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan
dari Yang Mahakuasa.

Demikianlah Sabda Tuhan - Syukur kepada Allah
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APA SAJA YANG KITA DAPATKAN DARI BUMI?







AKTIVITAS YANG MERUSAK BUMI

 KENDARAAN BERMOTOR

 BOROS LISTRIK

 BOROS AIR

 PENGGUNAAN STEROFOAM DAN PLASTIK

 MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN

 MEMBUANG PUNTUNG ROKOK SEMBARANGAN

 BOROS MEMAKAI TISSUE

 KURANG LAHAN HIJAU

 MEMBAKAR SAMPAH BERLEBIHAN















MEMBUAT PCO
(PUPUK CAIR ORGANIK)

Ayo…kumpulkan semua
sampah organik yang 

sudah dibawa

Di minggu sebelumnya, adik-adik sudah
diminta membawa sampah organik dari

masing-masing rumah







PUPUK CAIR ORGANIK SIAP DIGUNAKAN
(IDEAL) 4 MINGGU KEMUDIAN



DOA PENUTUP
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin

Tuhan Yesus penyelamat dunia, 

terima kasih karena kami boleh menerima kasihMu

melalui bumi tempat kami tinggal

Berkatilah bumi kami agar selalu dalam keadaan sehat. 

Dan bantulah kami 

agar selalu menjaga sikap

Cinta Lingkungan Hidup.

Amin

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin



LAGU PENUTUP
TANGANKU KERJA BUAT 

TUHAN

AKU DIBERKATI 

DARI TERBIT MATAHARI

HATI-HATI GUNAKAN  
TANGANMU





1. Anak dapat menyebutkan tokoh yang ada dalam kisah Perjanjian Lama:Kitab Bilangan 22:21-35 

2. Anak dapat menceritakan kisah keledai, Bileam dan malaikat yang diutus Tuhan

3. Anak dapat menguraikan hikmat yang didapat Bileam

4. Anak dapat menyebutkan sikap berhikmat yang dapat diteladani dari kisah Bileam.

INDIKATOR:



• Mengamati

Gambar“Kisah 

Yusuf & saudara-

saudaranya”

Pengalaman 
Iman

•Tanya jawab Kisah
Bileam, keledai & 
Malaikat Tuhan
“Kisah Yusuf &

Refleksi Iman
• Menulis Sikap

Hidup baik yang 
akan
dipersembahkan
pada Tuhan

Sikap Hidup 
Baru

PROSES KATEKESE: 
Memahami Hikmat Allah yang Tanpa Batas



LAGU PEMBUKA: 
BILA ROH ALLAH ADA DI DALAMKU

Bila Roh Allah ada
di dalamku
kukan menari
s'perti Daud menari (2X)

Kukan menari (3x)
s'perti Daud menari
kukan menari (3x)
s'perti Daud menari



DOA PEMBUKA
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin

Allah Bapa Yang Baik,
kami berterima kasih 
Karena kami Kau kumpulkan 
untuk membaca Kitab Suci
dan belajar menjadi Pribadi Berhikmat dari Kisah Hidup 
Bileam yang terbuka dan mau bekerja sama dengan Allah 
untuk melaksanakan kehendak Allah.
Bimbinglah kami agar kami mampu melaksanakan
firmanMu. Amin

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin



KITAB BILANGAN 22:21-35
Keledai Bileam dan Malaikat TUHAN

22:21 Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainyalah keledainya yang betina, dan pergi
bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab.

22:22 Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah Malaikat TUHAN di jalan
sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan dua orang bujangnya ada
bersama-sama dengan dia.

22:23 Ketika keledai itu melihat Malaikat TUHAN berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di
tangan-Nya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul
keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan.

22:24 Kemudian pergilah Malaikat TUHAN berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun
anggur dengan tembok sebelah-menyebelah.

22:25 Ketika keledai itu melihat Malaikat TUHAN, ditekankannyalah dirinya kepada tembok,
sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula.
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Keledai Bileam dan Malaikat TUHAN

22:26 Berjalanlah pula Malaikat TUHAN terus dan berdirilah Ia pada suatu tempat yang sempit,
yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri.

22:27 Melihat Malaikat TUHAN meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka
bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat.

22:28 Ketika itu TUHAN membuka mulut keledai itu , sehingga ia berkata kepada Bileam: "Apakah
yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku tiga kali?"

22:29 Jawab Bileam kepada keledai itu: "Karena engkau mempermain-mainkan aku; seandainya ada
pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang.“

22:30 Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam: "Bukankah aku ini keledaimu yang kautunggangi
selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya:
"Tidak."
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Keledai Bileam dan Malaikat TUHAN

22:31 Kemudian TUHAN menyingkapkan mata Bileam; dilihatnyalah Malaikat TUHAN dengan
pedang terhunus di tangan-Nya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud.

22:32 Berfirmanlah Malaikat TUHAN kepadanya: "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu
sampai tiga kali? Lihat, Aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandangan-Ku
menuju kepada kebinasaan.

22:33 Ketika keledai ini melihat Aku, telah tiga kali ia menyimpang dari hadapan-Ku; jika ia tidak
menyimpang dari hadapan-Ku, tentulah engkau yang Kubunuh pada waktu itu juga dan dia
Kubiarkan hidup.

22:34 Lalu berkatalah Bileam kepada Malaikat TUHAN: "Aku telah berdosa, karena aku tidak
mengetahui, bahwa Engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu
jahat di mata-Mu, aku mau pulang.

22:35Tetapi Malaikat TUHAN berfirman kepada Bileam: "Pergilah bersama-sama dengan orang-
orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan Kukatakan kepadamu harus kaukatakan."

Demikianlah Sabda Tuhan - Syukur kepada Allah
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PENGALAMAN IMAN
AYO MENGAMATI GAMBAR

 GAMBAR ATAU FOTO A GAMBAR ATAU FOTO B

Foto A kita beri nama Ronald dan Foto B  kita beri nama Monica



AYO MENGAMATI GAMBAR

Ceritakan apa yang dialami oleh Ronald dalam
gambar atau foto di sebelah kiri?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________



AYO MENGAMATI GAMBAR

Ceritakan apa yang dibuat oleh Monica dalam
gambar atau foto di sebelah kiri?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________



AYO MEMBACA
dengan melihat dan mengamati foto ronald dan monica di atas, 

sikap rajin dan sikap malas datang berganti,
kalian pun pernah mengalaminya!

KATAKAN YA 
PADA SIFAT 

RAJIN 

KATAKAN 
TIDAK PADA 
SIFAT MALAS

ANAK –ANAK YANG HEBAT ADALAH 
ANAK YANG MAU MELAWAN SIKAP 

MALAS  DENGAN SEGALA MACAM CARA 
DAN TUHAN AKAN MEMBANTU 

ANAK – ANAK YANG RAJIN IALAH 
ANAK YANG BERHIKMAT DALAM 

ALLAH



REFLEKSI IMAN: Memahami Hikmat Allah lewat peristiwa yang dialami

KISAH BILEAM
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GFOHDGHVOSY



AYO BERTANYA

SETELAH MEMBACA KITAB SUCI DENGAN GAMBAR, 

JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI!

 Ceritakan kembali dengan kata-katamu sendiri Kisah Bileam
menurut Kitab Bilangan?

 Apa yang diperintahkan Raja Moab kepada Bileam?

 Apa Pekerjaan Bileam?

 Apa yang diperintahkan oleh Malaikat kepada Bileam?

 Apa yang membuat Bileam berubah?



AYO MENYIMPULKAN

Allah berkuasa atas segala sesuatu termasuk
dalam kehidupan manusia.

Tuhan mengubah rencana jahat manusia (Bileam)

Firman Allah sungguh menjadi pedoman hidup
kita

Kita dapat memahami bahwa hikmat Allah juga
bisa bekerja di dalam diri semua orang



RANGKUMAN

Dalam Kitab Bilangan dalam Perjanjian Lama diceritakan tentang Allah
yang juga memilih seorang yang tidak mengenal Allah untuk memberkati
Bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan mengarungi padang gurun
menuju Tanah Terjanji.

 Bileam, seorang yang berasal dari Petor di tepi sungai Efrat, Aram-
Mesopotamia (Bil. 22:5; 23:7). Bileam adalah seorang tukang tenung
(dukun) terkenal.

 Ia diminta oleh Balak bin Zipor, Raja Moab (musuh Israel) untuk
mengutuk Bangsa Israel yang pada saat itu sedang berkemah di daerah
Moab. Dengan segala cara, Allah memperingati Bileam agar tetap
tunduk pada hikmat Allah.



SIKAP HIDUP BARU:
TULISKAN 5 SIKAP HIDUP BAIK  

yang ingin dipersembahkan pada Tuhan dalam DOA



LAGU PENUTUP: YESUS KAU ANDALANKU

Yesus, Kau Andalanku

Yesus, Kau Andalanku

Yesus, Kau Andalanku

Engkau Andalanku sepanjang hidupku



DOA PENUTUP
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin

Allah Bapa Yang Baik,
kami bersyukur kepadaMu
karena hari ini kami telah mendengar firmanMu.
Bimbinglah kami agar kami
belajar dari Bileam yang terbuka
dan mau bekerja sama dengan Allah
untuk melaksanakan kehendak Allah
dalam perjumpaan dengan semua orang
Amin

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin



BIA KOMKAT KAJ  
2019

Semoga Bermanfaat
Terima Kasih

Kontributor: Chrisandi, Fifin, Selni, Hendro


