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MENGHADIRKAN RASA CUKUP DI 
KOMUNITAS GEREJA

Membangun RASA CUKUP DI KOMUNITAS GEREJA 

dapat dilakukan dengan bersikap

✓ saling peduli, bersabar, ikut gembira karena orang 

lain berhasil, saling peduli dan mau berbagi

✓ bersukacita & tekun berdoa bersama anggota

komunitas Gereja

✓ Sayang pada setiap anggota komunitas Gereja



Jangan lelah, bekerja diladangNya Tuhan
Roh Kudus yang b’ri kekuatan
Yang mengajar dan menopang

Tiada lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan
Yang selalu mencukupkan … akan segalanya

Reff: 2x Ratakan tanah bergelombang
Timbunlah tanah yang berlubang

Menjadi siap dibangn … Di atas dasar iman
Menjadi siap di bangun (3x)

Di atas dasar iman

JANGAN LELAH



DOA PEMBUKA
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh 

Kudus, Amin

Allah Yang Mahaadil, kami bersyukur karena 

Engkau selalu menyertai kami. Bimbinglah

kami untuk dapat menghadirkan rasa cukup

di dalam komunitas Gereja sehingga suasana

keadilan dapat dirasakan oleh semua

anggota Gereja. 

Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu

semangat menghadirkan kegembiraan dan 

keadilan di manapun kami berada. Demi 

Kristus Tuhan dan pegantara kami. Amin

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh 
Kudus, Amin



MATIUS 20:1-4, 8-14 

"Adapun hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar

mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya . Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja

itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.

Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur

di pasar. Katanya kepada mereka: Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas

akan kuberikan kepadamu. Dan merekapun pergi.

Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya: Panggillah pekerja-pekerja itu dan

bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk

terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul lima dan mereka

menerima masing-masing satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu,

sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi merekapun menerima masing-masing satu dinar

juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya: Mereka

yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami

yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu

menjawab seorang dari mereka: Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau.

Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah; aku mau

memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu.

DASAR BIBLIKA



❑ Keadilan yang benar itu adalah memperlakukan sesama

(pekerja) secara manusiawi dan menjamin apa yang 

menjadi hak-hak mereka

❑ Kita diminta turut merasakan kepedulian Allah yang 

selalu menawarkan karunia keadilan-Nya kepada semua

orang.

❑ Keadilan Allah menjadi teladan untuk bersikap cukup, 

membuang sikap iri hati



1. Anak dapat melakukan permainan “Ping Pong Yes”

2. Anak dapat menjelaskan makna permainan tersebut

3. Anak dapat menjelaskan pengertian rasa cukup di 

dalam komunitas Gereja

4. Anak dapat menyebutkan makna bacaan Kitab Suci

Matius 20: 1-4, 8-14

5. Anak dapat mewujudkan rasa cukup bersama dalam

komunitas Gereja

INDIKATOR



ALAT DAN BAHAN:

1. 10 buah gelas kertas

2. Karton kardus tebal sebanyak 1 lembar masing-masing dengan ukuran 40 x 50 

cm

3. Bola pingpong atau gulungan koran sebanyak 10 buah

4. Lipat bagian atas karton supaya karton membentuk bidang miring dengan lebar

lipatan 5 cm

5. Rekatkan gelas ke karton menurut sisi ukuran 40 cm, urutan pertama 4 gelas, 

urutan kedua 3 gelas, urutan ketiga 2 gelas, urutan ke empat 1 gelas

6. Beri angka untuk setiap urutan gelas, dari urutan gelas paling banyak dianggap

termudah angkanya lebih kecil (10 misalnya), makin sedikit urutan gelas maka

makin besar angkanya (40 misalnya)

Bermain “PING PONG YES”



1. Pemandu permainan membagi peserta dalam 2 
kelompok yang akan bermain bergantian

2. Kelompok yang mendapat giliran mendapat 10 bola

3. Tiap kelompok diminta bergantian melemparkan 10 
bola agar masuk ke dalam gelas dengan jarak
tertentu serta batas waktu yang sudah ditentukan
(maksimum 4 menit)

4. Setelah 10 bola habis di kedua kelompok, bola yang 
masuk ke dalam gelas akan bersama-sama dilihat, 
dan dihitung total jumlah sesuai angka di dasar
gelas

5. Hargai setiap pencapaian atau usaha anggota saat
melemparkan bola dengan bertepuk tangan, 
dimanapun bola masuk



• Semua orang ingin mencapai nilai tertinggi agar 
mendapatkan penghargaan. Tetapi justru seseorang
akan merasa cukup jika orang di sekitarnya tetap
menghargainya meskipun ia belum berhasil mencapai
hasil tertinggi.

• Permainan ini melatih kita untuk merasa cukup tanpa
terjebak pada ukuran-ukuran duniawi saja

• Memberi dukungan, semangat kepada anggota yang 
melemparkan bola (berhasil/tidak) adalah wujud
sikap adil

• Rasa cukup hadir ketika kita mampu bersikap adil
tanpa melihat nilai/harga yang dicapai seseorang
dari keberhasilannya



1. Apa yang dirasakan saat bermain ‘Pingpong Yes’ ?

2. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghadirkan

rasa cukup bersama dalam komunitas Gereja?

3. Apa yang dimaksud dengan rasa cukup/adil menurut

perumpamaan Yesus?

Pertanyaan 
Penegasan



DOA PENUTUP
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 

Amin

Tuhan Yesus, kami berterima kasih 

karena kami sudah belajar untuk melakukan
sikap yang menghadirkan rasa cukup dalam
komunitas lingkungan, wilayah dan paroki

serta masyarakat sehingga terwujudlah
Keadilan yang sejati.

Bimbinglah kami, agar selalu berbuat baik di 
mana pun kami berada. 

Trimakasih Tuhan Yesus, amin
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 

Amin



SEGALA PUJI SYUKUR

S’gala puji syukur hanya bagiMu Tuhan

Sebab Kau yang layak di puja

Kami mau bersorak

Tinggikan nama-Mu

Halleluya

Reff: (2x)

Soraklah, Halleluya…

Soraklah, Halleluya

HALLELUYA

LAGU PENUTUP


