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 Pertemuan 1  : KEPEKAAN SOSIAL 

 Pertemuan 2 : GEMBALA YANG BAIK 

 Pertemuan 3 : PEMBELA KEADILAN 

 Pertemuan 4 :  SATU TUBUH, SALING MENOPANG 



1. Anak dapat menyebutkan makna dari sikap adil  

2.Anak dapat membedakan perbuatan benar dan 

salah, terhadap sesama yang membutuhkan  

3. Anak dapat menyebutkan bentuk sikap adil mulai 

dari diri sendiri 

INDIKATOR 



LAGU PEMBUKA 

“WALKING WITH JESUS” (Jalan Serta Yesus) 



Bisa juga menggunakan video karaoke ini yah kakak... 
https://www.youtube.com/watch?v=ovyifLxppog 

https://www.youtube.com/watch?v=ovyifLxppog


Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 
Amin 

 

Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu 
menjaga kami setiap waktu.                      

Di masa prapaskah ini, kami Kau kumpulkan 
untuk belajar BERBUAT ADIL dengan 

menjadi anak yang peduli dan mau melakukan 
perbuatan kasih nyata pada sesama. Semoga 

kami selalu setia berjalan bersamaMu. 
Terima kasih Tuhan Yesus, amin 

 

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 
Amin 

DOA PEMBUKA 



PENGALAMAN MANUSIAWI 

 Adik-adik... 
 

Pernahkah kamu ? 



Pernahkah kamu ? 

Bermain bola di 
lapangan? Atau bermain 
di luar rumah bersama 
teman-teman, sambil 
berlari dan tertawa 
riang? 



Pernahkah kamu ? 

Menonton video atau 
film yang lucu dan seru 
di komputer/ laptop/ 
tab/ handphone ? Seru 
sekali bukan? 



Pernahkah kamu ? 

Mandi dengan air yang 
sangat segar? Bisa 
berendam dengan santai 
atau bermain air dari 
shower? Atau berenang 
di kolam renang? 



Pernahkah kamu ? 

Makan makanan yang 
enak, hangat, nikmat 
yang dimasakkan mama? 
Atau makan bersama 
keluarga di restauran? 



Pernahkah kamu ? 

Belajar dari banyak 
buku, di atas meja 
sambil duduk, di dalam 
ruangan AC, menulis dan 
menggambar macam-
macam ? 



 Pasti pernah kan ! 
  

 Di tempat lain ada saudara kita yang tidak 
pernah merasakan apa yang kamu rasakan 

loh ! 
  
  

 Ayo kita lihat video ini : 
 https://www.youtube.com/watch?v=-9pNeT55U_c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-9pNeT55U_c
https://www.youtube.com/watch?v=-9pNeT55U_c
https://www.youtube.com/watch?v=-9pNeT55U_c
https://www.youtube.com/watch?v=-9pNeT55U_c




 Apa yang diajarkan oleh 
Tuhan Yesus ? 



25:31  "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-
sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. 

25:32  Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka 
seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, 

25:33  dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing 
di sebelah kiri-Nya. 

25:34  Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu 
yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak 
dunia dijadikan. 

25:35  Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi 
Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; 

25:36  ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat 
Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. 

DASAR BIBLIKA: Injil Matius 25:31-46 
PENGHAKIMAN AKHIR YANG ADIL 



 
25:37 Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami 

melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi 
Engkau minum? 

25:38 Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau 
tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? 

25:39 Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? 
25:40 Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala 

sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, 
kamu telah melakukannya untuk Aku. 

25:41 Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari 
hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah 
sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. 

 

PENGHAKIMAN AKHIR YANG ADIL 



25:42 Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak 
memberi Aku minum; 

25:43 ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, 
kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat 
Aku. 

25:44 Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau 
lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara 
dan kami tidak melayani Engkau? 

25:45 Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu 
yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak 
melakukannya juga untuk Aku. 

25:46 Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam 
hidup yang kekal." 

PENGHAKIMAN AKHIR YANG ADIL 



1. Pernahkan kamu melihat orang yang tidak punya rumah? Apa yang dilakukannya ? 

2. Apa yang diperlukan oleh orang yang : Lapar ? Haus ? Telanjang ? Sakit ? Kehujanan ? 

Kepanasan ? Sedih ?  

3. Pernahkan kamu melihat orang yang tidak lengkap tubuhnya? Orang tidak bisa berbicara, 

tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan ? 

4. Apakah mereka sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan? 

5. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang mereka (lemah, miskin, cacat, menderita) ? 

 

Ayo menjawab pertanyaan 
berdasarkan bacaan Kitab Suci 



Mereka menderita, kelaparan, lemah, kecil, miskin, dan cacat. Mereka tidak merasakan yang 
kita rasakan. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan.  

Mereka belum merasakan KEADILAN. 



ADA ORANG YANG HIDUP BAHAGIA 

ADA ORANG YANG HIDUP MENDERITA 
(BELUM MERASAKAN KEADILAN) 



ADA ORANG YANG HIDUP BAHAGIA 

ADA ORANG YANG HIDUP MENDERITA 

Tuhan Yesus 
 

Hadir bagi semua orang, 
bahagia dan menderita, 

kaya dan miskin, 
dan mengasihi semuanya ! 



  
Tuhan Yesus berkata : 

 

Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya segala sesuatu 

yang tidak kamu lakukan untuk 
salah seorang dari yang paling 

hina ini, kamu tidak 
melakukannya juga untuk Aku. 



  

Tuhan Yesus 
 

Mengajarkan untuk 

BERBAGI  
Untuk mewujudkan 

KEADILAN 



Ayo  

BERBAGI KEADILAN 

dengan cara : 

SIKAP HIDUP BARU 



1. CELENGAN YESUS TUNA 
WISMA 



2. MENGHABISKAN MAKANAN 



3. MENJAGA BUMI TEMPAT 
KITA TINGGAL 



Family 
Project 

 Ajak Papa dan Mama untuk melakukan 
Aksi BERBAGI KEADILAN bersama-
sama ! 

  

Mengunjungi orang sakit 

Membagikan nasi kotak 

Memberikan bingkisan Paskah 

Mengunjungi panti asuhan dan panti jompo 

 

Dan masih banyak lagi... 



 
Dalam nama Bapa dan Putra  

dan Roh Kudus, Amin 
 

Tuhan Yesus,  
kami berterima kasih  

karena kami sudah belajar berbagi 
keadilan bagi saudara kami yang 
lemah, kecil, miskin, cacat dan 

menderita. Bantulah kami menjadi 
anak-anakMu yang selalu mau berbagi 

dan bersikap adil. 
Terima kasih Tuhan Yesus, Amin 

 
 

Dalam nama Bapa dan Putra  
dan Roh Kudus, Amin 

DOA PENUTUP 



LAGU PENUTUP 

MARS APP 2020 

“Kita Adil Bangsa Sejahtera” 

(terlampir) 


